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Na temelju članka 39. Statuta općine Grožnjan, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06,
146/08 i 129/00), Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan, u vezi sa čl. 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (19/13-pročišćeni tekst, Općinsko vijeće Općine Grožnjan, na sjednici održanoj dana 15. listopada 2014.g.,
donijelo je
ODLUKU
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA PRISTIGLIH NA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU
OPĆINE GROŽNJAN I SKLAPANJU UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA
Članak 1.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu općine Grožnjan, da na temelju Zapisnika Povjerenstva za provođenje natječaja za zakup i prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Grožnjan i ove Odluke sklopi ugovor o prodaji nekretnina iz natječaja objavljenog 12. rujna 2014.g., s najpovoljnijim
ponuditeljima, kako slijedi:
Red
.
Br.

Adresa

k.č. br.

k.o.

Neto
korisna
površina
objekta u
m2
-

Uložena
sredstva

Početna
cijena u kn

Najviša
postignuta
ciejna

Kupac

Grožnjan

Površina
zemljišta u
katastarsko
m operatu u
m2
133

1.

Belvedere

4237/2

spremište

89.154,00

99.156,00

1/2 dijela k.č.
173/4 zgr.

Grožnjan

30,50

16

35.827,00

145.515,0
0

145.515,0
0

Balidorski
prolaz 4

176/2 zgr.

Grožnjan

44

-

nadstrešni
ca

24.310,00

39.000,00

Veliki
Kalčini

399/525 dijela
k.č. 77/6 zgr.

Grožnjan

399

-

-

161.220,0
0

161.220,0
0

Kvaternik Franc
Log-Dragomer,
Dragomer, Mirna
pot 10
Špringer-net d.o.o.
Grožnjan,
Balidorski prolaz 1
Irena Tođeraš
Grožnjan,
Braće Korva 35
Benedikt Javorović
Erikstad i August
Javorović Erikstad
iz Veliki Kalčini
81, Grožnjan

2.

Belvedere/
Tkalačka

3.

4.

2

5.

Veliki
Kalčini

447/774 dijela
k.č. 77/7 zgr.

Grožnjan

447

-

-

168.606,0
0

175.000,0
0

6.

Veliki
Kalčini

218/774 dijela
k.č. 77/7 zgr.

Grožnjan

218

-

-

83.187,00

85.200,00

7.

Kostanjica

k.č. 355/9

Kostanjica

285

-

-

65.847,00

65.900,00

8.

Montižel

k.č. 2400/9 i k.č.
2400/10

Završje

787

-

-

121.400,0
0

121.400,0
0

Benedikt Javorović
Erikstad i August
Javorović Erikstad
iz Veliki Kalčini
81, Grožnjan
Peter Dax iz
Hallwang,
Salzburg,
Rainthalgasse 7,
Austria
Giancarlo Zigante
Plovanija,
Portoroška 15,
Buje
Edo Pincin iz
Montižela 59,
Grožnjan

Za ostale nekretnine iz natječaja nije pristigla niti jedna ponuda.
Članak 2.
Natjecatelj koji je uspio s najpovoljnijom ponudom dužan je iznos ponuđene cijene, umanjene za uplaćeni garantni polog uplatiti na žiro-račun Općine
Grožnjan u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti da je najpovoljniji ponuditelj, na žiro-račun Općine Grožnjan, IBAN broj:
HR2824020061813800002 s pozivom na broj 68-7757-OIB ili matični broj pravne osobe, s naznakom "prodaja nekretnina" u opisu uplatnice.
Ugovori će se sklopiti u roku od 30 dana od donošenja Odluke odabiru najppovoljnijih ponuda.
Iznimno, Načelnik može, polazeći od socijalnih, materijalnih i gospodarskih uvjeta odobriti obročnu otplatu kupoprodajne cijene i to najviše na rok od 5 god., za
kamatnu stopu od 7% godišnje.
U slučaju obročne otplate Općina Grožnjan uknjižuje hipoteku na prodanu nekretninu.
Nakon roka od 90 dana automatski se poništava natječaj za parcelu za koju nije izvršena uplata i potpisan kupoprodajni ugovor, bez povrata uplaćene jamčevine.
Prije potpisivanja ugovora svaki kupac je dužan dostaviti potvrdu Odsjeka za financije Općine Grožnjan da nema dospjelih, nepodmirenih obveza prema Općini
Grožnjan, u suprotnom se ne može potpisati kupoprodajni ugovor.
Jamčevina se uključuje u ukupnu cijenu nekretnine, a ponuđaču koji nije uspio u natječaju vraća se u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja Odluke o prihvatu
najpovoljnije ponude.
Najpovoljniji ponuđač koji odustane od natječaja (osim u izuzetnim slučajevima, čiju opravdanost ocjenjuje Načelnik) ili ne izvrši bilo koju drugu obvezu povodom
natječaja, gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo na kupnju ima slijedeći najpovoljniji ponuđač.
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Nepotupne ponude neće se uzeti u obzir.
Za parcele koje se prodaju u idealnom dijelu, točna površina će se utvrditi prilikom izrade parcelacijskog elaborata, ali Općina ne preuzima obvezu izrade istog.
Površine parcela uzete su iz službenog katastarskog operata te Općina Grožnjan ne garantira da su iste površine točne i na terenu.

Članak 3.
Troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika, porez na promet nekretnina i troškove prijenosa vlasništva i zasnivanja hipoteke snosi kupac.
Članak 4.
Kupci koji kupuju ruševne zgrade obavezni su obnoviti zgrade u autohtonom istarskom stilu i dužni su pridržavati se namjene predviđene u natječaju.
Članak 5.
Općinsko vijeće određuje da za nekretninu k.č. 176/2 zgr. u ugovoru o kupoprodaji treba upisati da Kupac dozvoljava postavljanje skele uz zid zgrade
k.č.176/1 zgr. ako se ukaže potreba za popravak zida ili krova k.č. 176/1 zgr. Ostale zahtjeve dostavljene od strane gospođe Ojdane Petričević Krečak
Općinsko vijeće ne prihvaća.
Članak 6..
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Općine Grožnjan.
KLASA: 947-01/14-01/44
Ur.br. 2105/06-01-14-6

U Grožnjanu, 15. listopada 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
POTPREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:

Rino Černac
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Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11), Odluke o zakupu i
prodaji poslovnog prostora Općine Grožnjan , Općinsko vijeće Općine Grožnjan na sjednici održanoj dana
15. listopada 2014.g. donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u
vlasništvu Općine Grožnjan

I
Izlažu se natječaju za davanje u zakup poslovni prostori u vlasništvu Općine Grožnjan,
prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda, i to kako slijedi:
R.
Adresa
K.O.
Djelatnost
Površi
Mjesečna
Br.
k.č.
na
zakupnina
m2
u€

Prvenstveno
pravo

GROŽNJAN

GROŽNJAN

1.

Ul.1.svibnja 1

Dio 167/2

Galerijska prodajna

16

21,12

2.

Dio 287

GalerijskaProdajna
Prodaja autohtonih
istarskih suhomesnatih
proizvoda

56

73,92

3.

Balidorski prolaz
4
M. Gorjana 7

15

36,60

4.

Ražmani

39/3 zgr.

štala

26,00

4,98

Altin
Nedjeljko

5.

Ražmani

39/4 zgr.

štala

56,10

10,77

-

6.

KOSTANJICA

Kostanjica
k.č. 102 zgr.

-Proizvodnja i obrada
stakla, staklenih figura
i ostala staklena roba
- Umjetničko
stvaralaštvo
- Proizvodnja igara i
igračaka
-Proizvodnja imitacije
nakita i srodnih
proizvoda

183,38

160,80

-

19/100 dijela
k.č. 176/1

Bruno
Paladin
Voljen
Grbac
-

PDV nije uračunat u mjesečnu zakupninu.
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Zakupnina je iskazana u Eurima, a plaćat će se u kunama po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske za
€, na dan uplate.
II
Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju, na određeno vrijeme od 5 godina.
Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

1.
2.
3.
4.

Ime i prezime, OIB, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta,
Oznaku poslovnog prostora,
Ponuđenu natječajnu zakupninu (najmanje u visini početne mjesečne zakupnine)
Gospodarski program za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru.
Gospodarski program naročito sadržava: plan, način, dinamiku i iznos sredstava koja se namjerava
uložiti u poslovni prostor, broj i struktura radnih mjesta koja će ponuditelj osigurati u poslovnom
prostoru,

5. Preslik obrtnice, registracije pravne osobe u RH ili drugi dokument kojim se dozvoljava obavljanje
djelatnosti,
6. Dokaz o uplaćenoj jamčevini s oznakom poslovnog prostora (uplatnica ili virmanski nalog),
7. Dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Grožnjan (potvrdu izdaje Odjel za financije i
računovodstvo Općine Grožnjan),
8. Dokaz o prvenstvenom pravu .
Kod poslovnih prostora gdje nije priznato prvenstveno pravo, kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se
ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta natječaja nudi najveću natječajnu zakupninu između jednako
vrijednih ocijenjenih gospodarskih programa.
Kod poslovnih prostora gdje je Općinsko vijeće priznalo prvenstveno pravo, fizičke i pravne osobe da
bi ostvarile prvenstveno pravo moraju sudjelovati u natječaju, udovoljavati uvjetima natječaja i prihvatiti
najvišu postignutu cijenu natječajem.
III
Objava natječaja na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan, na službenim web stranicama Općine
Grožnjan i obavijest o tome u “Glasu Istre” smatra se danom objave natječaja.

Ponuđač je uz ponudu dužan uplatiti jamčevinu u visini jedne mjesečne zakupnine za prostor za
koji se natječe, o čemu mora priložiti dokaz o uplati – protuvrijednost u kunama naznačene zakupnine u
kunama (broj IBAN-a HR282402006-1813800002, s naznakom-jamčevina za poslovni prostor). Obavezno
upisati poziv na broj i to: za fizičke osobe HR68-7722- (dodati OIB), a za pravne osobe HR67-7722(dodati OIB poduzeća). Na dokazu o uplati jamčevine napisati banku, vrstu i broj računa na koji se može
izvršiti povrat jamčevine. Jedna uplata jamčevine vrijedi samo za jedan određeni poslovni prostor.
Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda, koje se dostavljaju u zatvorenim omotnicama
putem pošte s oznakom “NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA” na
adresu Općina Grožnjan, Umberta Gorjana 3, vodeći računa da stignu najkasnije do 28. listopada
2014.g., (utorak) , u 14,00 sati, kada će se pristigle ponude javno otvoriti. Ponude se mogu dostaviti i i
izravno u pisarnicu Općine, neposredno prije javnog otvaranja ponuda.
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Ponude koje budu pristigle nakon tog datuma neće se uzeti u obzir, jer nisu pravovremene.
IV
Ako Načelnik, nakon primitka zapisnika od strane Povjerenstva za provođenje natječaja za zakup
poslovnih prostora o otvaranju ponuda, ocijeni da pristigle ponude bilo u cjelini ili pojedinačno po
izloženim poslovnim prostorima, nisu u skladu s utvrđenom politikom razvoja ili bitno utječu na
provođenje socijalnih zaštitnih programa Općine, Vijeće može poništiti natječaj u cjelini ili u pojedinim
dijelovima.
V
Ponuditelj koji ostvari pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora dužan je u roku od
15 dana od dana primitka obavijesti da je najpovoljniji ponuditelj za određeni poslovni prostor, doći u
općinsku upravu i zaključiti ugovor u zakupu.
Ako ponuditelj, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora, ako ne
uplati u cijelosti ponuđenu natječajnu zakupninu i ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora, tada
gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a poslovni prostor se može dati u zakup slijedećem
najpovoljnijem ponuditelju ili ponovno izložiti natječaju.
Ponuditeljima čije su ponude utvrđene kao nevaljane ili nepovoljne, kao i ponuditeljima koji su
pismeno odustali prije utvrđivanja najpovoljnije ponude, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od 10
dana od odluke Vijeća o utvrđivanju najpovoljnije ponude.
VI
Zakupnik ne može bez posebnog odobrenja Zakupodavca mijenjati namjenu zakupljenog poslovnog
prostora.
Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora (čišćenje, održavanje zidova, popravci
na instalacijama i sl.) bez povrata uloženih sredstava.
Zakupnik ne smije bez suglasnosti Zakupodavca izvršiti investicijska ulaganja u poslovni prostor. Ne
smije vršiti preinake poslovnog prostora kojima se mijenja konstrukcija, vanjski izgled i sl., a prilikom
izvođenja svih radova mora voditi računa o statičkoj sigurnosti zgrade.
Zakupnik se obavezuje urediti predmetni poslovni prostor na način predviđen propisima za zaštićene
objekte - spomenike kulture, pazeći da ne uništi postojeće stare elemente.
O ulaganjima koje će se izvršiti na temelju suglasnosti Zakupodavca sklopiti će se posebni Ugovor.
Zakupnik treba obratiti posebnu pozornost izradi adekvatne vanjske stolarije.
Eventualna ulaganja će zakupodavac vratiti zakupniku, umanjena za amortizaciju, nakon predaje
poslovnog prostora u posjed zakupodavcu. Kompenzacija zakupnine sa uloženim sredstvima nije
moguća.
VII
Zakupnik ne smije zakupljeni poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.
Zakupnik je dužan sklopiti policu osiguranja za zakupljeni poslovni prostor.
VIII
Ostali uvjeti zakupa Općinskog prostora utvrđeni su u Odluci o zakupu poslovnog prostora, a obavijesti
se mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Grožnjan, svakog dana od 8,00 do 15,00 sati ili
na telefon 776-349.
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IX
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Općine Grožnjan.

KLASA: 372-01/14-01/08
Ur.br.: 2105/06-01-14-2
Grožnjan, 15. listopada 2014.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN

POTPREDSJEDNIK:
Rino Černac
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Na temelju članka 12.stavak 4. Zakona o ustanovama (Narodne novine RH broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) a u
svezi članka 8. stavak 1. Zakona o vatrogastvu ( Narodne novine RH broj106/99, 117/01, 36/02, 66/03, 139/04pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) a na temelju članka 39. Statuta Općine Grožnjan (Službene novine broj 3/09 i
3 /13) Općinsko vijeće Općine Grožnjan na sjednici održanoj dana 15. listopada 2014. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju teksta Sporazuma broj 2 o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju javne ustanove-Javne
vatrogasne postrojbe Umag
Članak 1.
Usvajaju se izmjene i dopune matičnog Sporazuma o osnivanju javne ustanove-Javne vatrogasne postrojbe
Umag KLASA:214-02/99-01/05, URBROJ:2105/05-02-99-22, kroz Sporazum broj 2 o izmjenama i dopunama
Sporazuma o osnivanju javne ustanove-Javne vatrogasne postrojbe Umag, sljedećeg sadržaja:

„Članak 2. Sporazuma o osnivanju javne ustanove-Javne vatrogasne postrojbe Umag mijenja se i glasi:
„Međusobni odnosi osnivača vezani uz njihova prava i obveza, a u svezi s osnivanjem, početkom rada,
poslovanjem i prestankom ustanove, ako ovim sporazumom nije drugačije određeno, zasnivaju se na razmjerima i
omjerima koji su utemeljeni na broju stanovnika iz popisa stanovništva, kućanstava i stanova u 2011. godini, i to
kako slijedi:
-GRAD UMAG

51,39 %,

-GRAD BUJE

19,77 %

-GRAD NOVIGRAD - CITTANOVA

16,58 %,

-OPĆINA BRTONIGLA-VERTENEGLIO

6,20 %

-OPĆINA GROŽNJAN

2,81 %

-OPĆINA OPRTALJ

3,24 %.

Članak 3. mijenja se i glasi:
„Odredba Članka 7. Sporazuma mijenja se i glasi:
„Sjednicu Upravnog vijeća saziva Predsjednik.
Upravno vijeće može donositi odluke kad sjednici Upravnog vijeća prisustvuju najmanje 4 (četiri) člana.
Odluka Upravnog vijeća je pravovaljana kada je usvojena s najmanje natpolovičnom većinom glasova od
sveukupnog broja glasova kojima raspolažu svi članovi Upravnog vijeća.
Član Upravnog vijeća imenovan od pojedinog osnivača ima pravo glasova u razmjeru utvrđenim u članku 2.
ovog Sporazuma o izmjenama i dopunama , uz korekciju radi utvrđivanja prava glasa predstavnika radnika, tako da
članovi Upravnog vijeća imaju pravo glasa kako slijedi:
-Član Upravnog vijeća imenovan od strane Grada Umaga
-Član Upravnog vijeća imenovan od strane Grada Buje

50,11 %,
19,16 %,
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-Član Upravnog vijeća imenovan od strane Grada Novigrad-Cittanova
-Član Upravnog vijeća imenovan od strane Općine Brtonigla-Verteneglio
-Član Upravnog vijeća imenovan od strane Općine Grožnjan
-Član Upravnog vijeća imenovan od strane Općine Oprtalj
-Član Upravnog vijeća imenovanog kao predstavnik radnika

16,06
6,02
2,77
3,11
2,77

%,
%,
%,
% i
%.“

Članak 2.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke ima se izraditi cjeloviti tekst Sporazuma o izmjenama i dopunama te se
ovlašćuje Načelnik Općine Grožnjan da potpiše i ovjeri Sporazum broj 2 o izmjenama i dopunama Sporazuma o
osnivanju javne ustanove-Javne vatrogasne postrojbe Umag.
Članak 3.
Sporazum iz prethodnog članka stupa na snagu osmog dana računajući od dana posljednje objave u
službenom glasilu posljednjeg osnivača, odnosno danom koji je istim Sporazumom naznačen kao dan njegova
zaključenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana računajući od dana objave u službenom glasilu Općine Grožnjan.

KLASA: 214-01/14-01/05
UR:BROJ: 2105/06-01/14-2
Grožnjan, 15. listopada 2014.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN

POTPREDSJEDNIK:
Rino Černac
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Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (“Narodne novine“ broj
19/13.), članka 100. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 157/13.) i u skladu s člankom 39. Statuta
Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan“ broj 03/09., 03/13), Općinsko vijeće Općine Grožnjan na
sjednici održanoj dana 15. listopada 2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova priznavanja prava na naknadu
za troškove ogrjeva

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način obavljanja poslova priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva korisnicima
zajamčene minimalne naknade s područja Općine Grožnjan, koji se griju na drva.
Članak 2.
Općina Grožnjan traži da Skupština Istarske županije povjeri Općini Grožnjan poslove priznavanja prava na naknadu
za troškove ogrjeva iz članka 100. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 157/13.).
Članak 3.
Obavljanje povjerenih poslova iz članka 2. ove Odluke izvršavat će Jedinstveni upravni odjel
Općine Grožnjan.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Općine Grožnjan.

KLASA: 550-01/14-01/09
URBROJ: 2105/06-01-14-1
Grožnjan, 15. listopada 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
POTPREDSJEDNIK:
Rino Černac
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Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12), Odluke o komunalnim djelatnostima
na području Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan“ broj 11/2013 od 25.11.2013.g.), članka 38.
Statuta Općine Grožnjan („Službene novine općine Grožnjan“ br. 03/09), te članka 23. i 24. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan“ broj 03/09), Općinsko vijeće Općine
Grožnjan, na 14. sjednici održanoj dana 15.10.2014. godine donosi

SREDNJOROČNOG PLANA
davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2015.do 2017.godine

I.
Donosi se Srednjoročni plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2015.do 2017.godine
(dalje: Plan) na području Općine Grožnjan.
II.
U skladu s točko I. ovog Plana koncesije se daju za komunalne djelatnosti utvrđene Odlukom o komunalnim
djelatnostima na području Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan“ broj 11/13) i to za:
1. DIMJAČARSKE POSLOVE
 Planirani broj koncesija: 1
 Rok davanja koncesije: 5 godina
 Planirani prihodi: 400,00 kuna godišnje.
III.
Pravna osnova za davanje koncesija u smislu ovog Plana sadržana je u članku 11. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,
187/04, 38/09, 79/096, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13-Zakon o održivom gospodarenju otpadom), Članku 5. Zakona
o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12) i Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan
(„Službene novine Općine Grožnjan“ broj 11/13).
IV.
Stupanjem na snagu ovog Srednjoročnog plana prestaje važiti Srednjoročni Plan davanja koncesija za komunalne
djelatnosti na području Općine Grožnjan za razdoblje od 2014. do 2016. godine (Službene novine Općine Grožnjan
13/13) i I. Izmjene Srednjoročnog plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine Grožnjan za
razdoblje od 2014. do 2016.godine (Službene novine Općine Grožnjan br. 3/14).
V.
Ovaj Plan stupa na snagu (8) osam dana nakon objave u „Službenim novinama Općine Grožnjan“.
KLASA: 363-05/14-01/05
URBROJ: 2105/06-01-14-1
Grožnjan, 15. listopada 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
POTPREDSJEDNIK
Rino Černac
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Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne Novine“broj 143/12), i članka 39. statuta Općine
Grožnjan (službene novine Općine Grožnjan broj 03/09 i 03/13), Općinsko vijeće Općine Grožnjan na
svojoj 14. sjednici održanoj dana 15. listopada 2014. donijelo je

PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2015.g.
I.
Donosi se Godišnji plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2015.g. (dalje: Plan) na području
Općine Grožnjan.
II.
U skladu s točkom I. ovog Plana koncesije se daju za komunalne djelatnosti utvrđene Odlukom o
komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan („Službene novine Općine grožnjan“ broj
11/2013.g.), i to za:
2. DIMJAČARSKE POSLOVE
 Planirani broj koncesija: 1
 Rok davanja koncesije: 5 godina
 Planirani prihodi: 400,00 kuna godišnje.
III.
Pravna osnova za davanje koncesija u smislu ovog Plana sadržana je u članku 11. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst,
82/04, 187/04, 38/09, 79/096, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13-Zakon o održivom gospodarenju otpadom),
Članku 5. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12) i Odluci o komunalnim djelatnostima na
području Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan“ broj 11/13).
IV.
Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plana davanja koncesija na području Općine Grožnjan za
2014.g. (Službene novine Općine Grožnjan br. 13/13) i I. Izmjena Plana davanja koncesija na području
Općine Grožnjan za 2014.g. (Službene novine Općine Grožnjan br. 3/14).
V.
Ovaj Plan stupa na snagu (8) dana nakon objave u „Službenim novinama Općine Grožnjan“.

KLASA: 363-05/14-01/06
URBROJ: 2105/06-01-14-1
Grožnjan, 15. listopada 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
POTREDSJEDNIK
Rino Černac
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Na temelju članka 14. Zakona o koncesijama ( Narodne novine 143/12) i članka 39. Statuta Općine
Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan br. 3/09), Općinsko vijeće Općina Grožnjan, na svojoj 14.
sjednici održanoj dana 15.10.2014. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju
I.
U Stručno povjerenstvo za koncesiju imenuju se:
Emanuela Štokovac, viši stručni suradnik za pripremu projekata i vođenje investicija za programe
EU Jedinstvenog upravnog odjela Općine Grožnjan (specijalizirana za javnu nabavu);
Valerija Dešković Mirosav, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Grožnjan;
Marilena Kraljević, referent za računovodstvo i naplatu prihoda Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Grožnjan.
II.
Za predsjednicu Stručnog povjerenstva iz toč. I ovog Rješenja imenuje se Emanuela Štokovac, viši
stručni suradnik za pripremu projekata i vođenje investicija za programe EU Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Grožnjan.
III.
Zadaci Stručnog povjerenstva za koncesiju su:
1. suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize
davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i
izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja,
2. analiza koncesije za javne radove i koncesije za javne usluge radi utvrđivanja sadrži li koncesija i
obilježja javno-privatnog partnerstva u skladu sa člankom 15. Zakona o koncesijama,
3. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka davanja
koncesije,
4. utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja
koncesije te obrazloženja tih prijedloga,
5. obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se
obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo
dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku prije početka postupka
davanja koncesije, te
6. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.
IV.
Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za
koncesije „Službene novine Općine Grožnjan“ broj 3/2014 od 28.05.2014.g.
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu (8) osam dana nakon objave u "Službenim novinama Općine
Grožnjan".
KLASA: 020-01/14-01/03
URBROJ: 2105/06-01-14-1
Grožnjan, 15. listopada 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
POTPREDSJEDNIK:
Rino Černac
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"Službene novine Općine Grožnjan - Gazzetta ufficiale del Comune di Grisignana" – Službeno glasilo Općine
Grožnjan
Izdavač: Općina Grožnjan ; Uredništvo: 52429 Grožnjan, Umberta Gorjana 3,
Tel. (052) 776-131 i 776-349, fax. (052) 721-131; E-mail: opcina@groznjan-grisignana.hr
Web: www.groznjan-grisignana.hr
Odgovorni urednik: Valerija Dešković – Mirosav mag.oec.
Izlazi po potrebi - Pretplata za 2014. godinu iznosi 150,00 kn
Žiro-račun: 2402006-1813800002 kod Erste & Steiermaerkische dd Buje
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