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SADRŽAJ SLUŽBENIH NOVINA 2020. GODINE 
 
 OPĆINSKO VIJEĆE   

Red. 
br. 

akta 

Naziv akta Broj Str. 

1. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Grožnjan 
Grisignana za 2019. godinu 

1 3 

2. ZAKLJUČAK o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na 
području Općine Grožnjan za 2020. g. – 2023. godinu 

1 4 

3. GODIŠNJI PLAN razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Grožnjan Grisignana za 
2020. godinu 

1 5 

4. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2019. godinu, s 
pripadajućim programima javnih potreba; 

 Godišnji izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i 
opće usluge na području Općine Grožnjan Grisignana za 2019. godinu; 

 Godišnji izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Grožnjan Grisignana za 2019. godinu; 

 Godišnji izvještaj o izvršenju Programa razvoja gospodarstva na području Općine 
Grožnjan Grisignana za 2019. godinu; 

 Godišnji izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti predškolskog 
odgoja i školskog obrazovanja na području Općine Grožnjan Grisignana za 2019. 
godinu; 

 Godišnji izvještaj izvršenju Programa javnih potreba u oblasti socijalne skrbi i 
zdravstva na području Općine Grožnjan Grisignana  za 2019. godinu; 

 Godišnji izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i zaštiti spomenika 
kulturne i sakralne baštine Općine Grožnjan Grisignana za 2019. godinu; 

 Godišnji izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 

Općinu Grožnjan Grisignana u 2019. godini 

1 9 

5. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje 
srpanj – prosinac 2019. godine 

1 63 

6. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA 2020. godinu, s 
pripadajućim programima javnih potreba; 

 I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. 
godinu 

 I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2020. godinu 

1 69 
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 I. Izmjene i dopune programa razvoja gospodarstva za 2020. godinu 

 Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi i zaštiti spomenika kulturne i 
sakralne baštine za 2020. godinu 

 

7. ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Općine Grožnjan Grisignana 1 96 

8. ODLUKA o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne 
zaštite na području Grada Buja-Buie, Grada Novigrada-Cittanova, Grada Umaga-Umago i 
Općine Grožnjan-Grisignana, Općine Brtonigla-Verteneglio, Općine Oprtalj-Portole 

2 2 

9. ODLUKA o prihvaćanju Strateškog plana razvoja turizma Općine Grožnjan Grisignana 
2017. –2027.godine 

3 2 

10. ODLUKA o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine 
Grožnjan Grisignana za razdoblje IV-VI 2020. godine 

3 3 

11. ODLUKA o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za vrijeme I-VI 2020.g., za sve 
kategorije obveznika 

3 4 

12. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 3 5 

13. ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 
Grožnjan Grisignana 

3 6 

14. ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine 
Grožnjan Grisignana 

3 10 

15. ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta za iskorištavanje 
u poljoprivredne svrhe 

3 13 

16. ODLUKA o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, 
o određivanju parkirališne zone, vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na 
području Općine Grožnjan Grisignana 

3 15 

17. OPĆI UVJETI isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na 
području naselja Grožnjan Grisignana 

3 19 

18. CJENIK usluge parkiranja u naselju Grožnjan Grisignana 3 25 

19. CJENIK usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu 3 27 

20. ODLUKA o dodjeli općinskih priznanja za 2020. godinu 4 2 

21. ODLUKA o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, 
o određivanju parkirališne zone, vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na 
području Općine Grožnjan Grisignana 

4 3 

22. OPĆI UVJETI isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na 
području naselja Grožnjan Grisignana 

4 8 

23. CJENIK usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu 4 17 

24. ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora temeljem natječaja za zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 18. svibnja 2020 

4 18 

25. CJENIK usluge parkiranja 4 20 

26. ODLUKA o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u 
vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana 

4 22 

27. ODLUKA o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natječaja za 
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 18. svibnja 2020 

4 32 

28. ODLUKA o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natječaja za 
zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 18. svibnja 2020. g. 

4 35 
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29. ODLUKA o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natječaja za 
zakup građevinskog zemljišta za iskorištavanje u poljoprivredne svrhe od 18. svibnja 
2020.g. 

4 37 

30. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Općine Grožnjan Grisignana 

4 38 

31. ODLUKA o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan 5 2 

32. ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja Biciklistički park Grožnjan 5 7 

33. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Općine Grožnjan Grisignana o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom RH za 2019. g. 

5 11 

34. ZAKLJUČAK o prihvaćanju inicijative za osnivanje lokalne turističke zajednice za područje 
Općina Grožnjan-Grisignana i Oprtalj-Portole 

5 12 

35. ODLUKA o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine 
Grožnjan za razdoblje siječanj – lipanj 2020; 

6 3 

36. ODLUKA o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natječaja za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana; 

6 4 

37. ZAKLJUČAK o nepostojanju interesa Općine Grožnjan Grisignana u svezi korištenja prava 
prvokupa nekretnine oznake k.č. br. 265 zgr. k.o. Grožnjan; 

6 6 

38. ODLUKA o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 1216/3 k.o. Kuberton u naselju Gojaki; 6 7 

39. ODLUKA o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: Asfaltiranje nerazvrstane ceste: 
granica sa Općinom Oprtalj – NC 884 (Baštići/Gržići); 

6 8 

40. ODLUKA o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Grožnjan Grisignana; 

6 9 

41. ODLUKA O IZMJENI Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata 
usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim 
parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana 

6 11 

42. ODLUKA o izmjeni Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim 
javnim površinama na području Općine Grožnjan Grisignana od 29. svibnja 2020.g.; 

6 12 

43. CJENIK usluge parkiranja u naselju Grožnjan Grisignana 6 13 

44. ODLUKA o izmjeni odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za kulturu, zaštitu spomenika 
kulture i sakralne baštine, odgoj, obrazovanje, sport i socijalna pitanja 

6 15 

45. ODLUKA o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine 
Grožnjan Grisignana za XI i XII mjesec 2020 

7 3 

46. ODLUKA o produženju ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan 
Grisignana dosadašnjim zakupcima 

7 4 

47. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 
2019.g. 

7 6 

48. ODLUKA o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 6285/9 k.o. Grožnjan u mjestu Cerje 7 7 

49. ODLUKA o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 2097/2 k.o. Grožnjan u mjestu Peroj 7 8 

50. ODLUKA o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 1216/3 k.o. Kuberton u naselju Gojaki 7 9 

51. ODLUKA o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 6316/14 k.o. Grožnjan u mjestu 
Grožnjan 

7 10 

52. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Općine Grožnjan – Grisignana za 
2020. godinu 

7 11 
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53. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Grožnjan Grisignana za 2020. godinu, s 
pripadajućim programima javnih potreba; 

 II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. 
godinu; 

 II. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2020. godinu; 

 II. Izmjene i dopune programa razvoja gospodarstva za 2020. godinu; 

 II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i 

školskog obrazovanja za 2020. godinu; 

 II. Izmjene i dopune programa zdravstva i socijalne skrbi za 2020. godinu; 

 II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi i zaštiti spomenika 
kulturne i sakralne baštine za 2020. godinu 

7 32 

54. ZAKLJUČAK o prihvaćanju prijedloga Plana proračuna Općine Grožnjan – Grisignana za 
2021. g. i projekcije za 2022. g. i 2023. g., s pripadajućim programima javnih potreba – I 
čitanje 

8 2 

55. ODLUKA o davanju suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova 8 3 

56. OPĆI UVJETI obavljanja dimnjačarskih poslova od D.M.M. – TIM d.o.o. iz Umaga 8 4 

57. III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Grožnjan Grisignana za 2020. godinu s 
pripadajućim programima javnih potreba 

 III. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. 
godinu; 

 III. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2020. godinu; 

 III. Izmjene i dopune programa razvoja gospodarstva za 2020. godinu; 

 III. Izmjene i dopune programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i 

školskog obrazovanja za 2020. godinu; 

 III. Izmjene i dopune programa zdravstva i socijalne skrbi za 2020. godinu; 

 III. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi i zaštiti spomenika 
kulturne i sakralne baštine za 2020. godinu; 

 III.Izmjene i dopune programa športa i rekreacije 

9 3 

58. PLAN PRORAČUNA Općine Grožnjan Grisignana za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 
2023. godinu 

9 44 

59. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture i opće usluge za 2021. godinu s 
projekcijama za 2022. i 2023. godinu 

9 84 

60. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu s 
projekcijom za 2022. i 2023. godinu 

9 89 

61. PROGRAM razvoja gospodarstva za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu 9 93 

62. PROGRAM javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i školskog obrazovanja za 2021. 
godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu 

9 95 

63. PROGRAM javnih potreba u oblasti socijalne skrbi i zdravstva za 2021. godinu s 
projekcijama za 2022. i 2023. godinu 

9 97 

64. PROGRAM javnih potreba u kulturi i zaštiti spomenika kulturne i sakralne baštine za  
2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu 

9 100 

65. PROGRAM javnih potreba u športu i rekreaciji za  2021. godinu s projekcijom za 2022. i 
2023. godinu 

9 103 

66. ODLUKA o izvršavanju proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2021. godinu 9 104 
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67. ODLUKA o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Grožnjan za financiranje političkih 
stranaka i članova općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana izabranih s liste grupe 
birača za 2021. godinu 

9 111 

68. ZAKLJUČAK o nepostojanju interesa Općine Grožnjan Grisignana u svezi korištenja prava 
prvokupa nekretnine oznake k.č.br. 169 zgr. k.o. Grožnjan 

9 113 

69. ODLUKA o II izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području 
Općine Grožnjan Grisignana od 28. studenog 2018.g. 

9 114 

 
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK   

Red. 
br. 

akta 

Naziv akta Broj Str. 

1. ODLUKA o otpisu dugotrajne imovine 1 98 

2. ODLUKA o rashodovanju sitnog inventara 1 99 

3. ODLUKA o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Općine Grožnjan 
Grisignana 

1 101 

4. O D L U K A o ograničenju rada u ugostiteljskim objektima, o postupanju uslužnih 
djelatnosti na području Općine Grožnjan Grisignana , o postupanju trgovačkih radnji, te 
zatvaranju općinskih prostora i prostora koje koriste općinske ustanove i udruge civilnog 
društva za javnost i  otkazivanju svih manifestacija na području Općine Grožnjan 
Grisignana radi sprječavanja epidemije bolesti uzrokovane novim koronavirusom COVID 
-19 

2 6 

5. ZAKLJUČAK da se odobrava isplata novčanog poticaja uzgajivačima krupne stoke s 
prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana 

6 16 

6. ZAKLJUČAK da se odobrava sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih 
škola s prebivalištem na području Općine Grožnjan za 2020/2021 

6 17 

7. ZAKLJUČAK da se odobrava isplata novčane nagrade učenicima srednjih škola i 
studentima koji su na kraju školske/akademske godine 2019/2020 postigli odličan 
uspjeh 

6 18 

8. ZAKLJUČAK da se odobrava isplata jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih 
škola i studentima s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana za 2020. g. 

8 19 

9. ZAKLJUČAK o prodaji zemljišta za proširenje okućnice 9 115 
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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE GROŽNJAN   

Red. 
br. 

akta 

Naziv akta Broj Str. 

1. ODLUKA za članove Skupštine Turističke zajednice Općine Grožnjan 7 63 

2. STATUT Turističke zajednice Općine Grožnjan 7 64 

3. POSLOVNIK o radu Skupštine Turističke zajednice Općine Grožnjan 7 87 

4. ODLUKA o odabiru članova Turističkog vijeća Turističke Zajednice Općine Grožnjan 7 94 

5. ODLUKA o odabiru predstavnika Turističke Zajednice Općine Grožnjan u Skupštinu 
Turističke Zajednice Istarske Županije 

7 95 

6. ODLUKA za potpisivanje financijskih dokumenata Turističke Zajednice Općine Grožnjan 7 95 

7. Poslovnik o radu Vijeća Turističke zajednice Općine Grožnjan 
 

9 116 

8. Odluka o usvajanju godišnjeg programa rada za 2021. godinu i Financijskog plana za 
2021. godinu TZO Grožnjan 

9 124 

9. Program rada TZO Grožnjan za 2021. godinu sa financijskim planom 9 125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


