
 

1 

 

 
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN  
GAZZETTA UFFICIALE DEL COMUNE DI 
GRISIGNANA 

 
 

 

Broj:  
06 

Grožnjan,  29. lipnja 
2015. 

Cijena: 
20,00 kn 

Numero: Grisignana, 29 giugno Prezzo: 

 

 
SADRŽAJ – SOMMARIO 
 
OPĆINSKO VIJEĆE  -  CONSIGLIO COMUNALE 

  Str./ Pag. 

1. ODLUKA o odabiru najpovoljnijih ponuda po natječaju za zakup poslovnih prostora u vlasništvu 
Općine Grožnjan Grisignana od 03. lipnja 2015.g. 

2 

2. ODLUKA o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natječaja za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 03. lipnja 2015.g. 

4 

3. ODLUKA o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan 
Grisignana 

7 

4. ODLUKA o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika i zamjenika načelnika 10 

5. ODLUKA o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma za osnivanje Europske grupacije za 
Teritorijalnu  suradnju "Sjeverni Jadran". 

12 

 

                                            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

2 

Na temelju  Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11),  Odluke o zakupu i prodaji 
poslovnog prostora Općine Grožnjan ("Službene novine Općine Grožnjan br. 1/2014.), Statuta općine 
Grožnjan ("Službene novine Općine Grožnjan 3/2009 i 3/2013) i Zapisnika Povjerenstva za provođenje 
natječaja za zakup i prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan od 12. lipnja 2015.g., Općinsko vijeće 
Općine Grožnjan, na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2015.g. donosi 
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine 

Grožnjan 
 

Članak 1. 
Prihvaća se Zapisnik Povjerenstva za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu 
Općine Grožnjan u pogledu natječaja objavljenog 03. lipnja 2015.g.  
   

Članak 2. 
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Grožnjan da na temelju Zapisnika Povjerenstva i ove 
Odluke sklopi Ugovore o zakupu poslovnih prostora iz natječaja, i to kako slijedi: 
 

R. 
Br. 

Adresa  
 

K.O. 
k.č. 

Djelatnost Površi 
na 
m2 

Mjesečna 
zakupnina 
u € 

Ime i prezime/naziv 
zakupnika, adresa 

 GROŽNJAN GROŽNJAN     

1. Balidorski 
prolaz 4, 
Grožnjan 

 dio k.č.  287 
zgr. 

Galerijska- 
umjetnička 
fotografija 

56 75 Voljen Grbac, Marči 
38, Rijeka 

 
PDV nije uračunat u mjesečnu zakupninu. 
Zakupnina je iskazana u  Eurima, a plaćat će se u kunama po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske za 
€, na dan uplate. 
 

Članak 3. 
Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, na određeno vrijeme od 5 godina. 
 

Članak 4. 
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 koji nisu uspjeli na natječaju,  uplaćena  jamčevina vratit će se u roku od 10 dana od odluke 
Vijeća o utvrđivanju najpovoljnije ponude. 
 

Članak 5. 
Zakupnik ne može bez posebnog odobrenja Zakupodavca mijenjati namjenu zakupljenog poslovnog 
prostora. 
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Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora (čišćenje, održavanje zidova, popravci na 
instalacijama i sl.) bez povrata uloženih sredstava. 
Zakupnik snosi  troškove električne energije, vode, komunalne naknade i drugo. 
Zakupnik ne smije bez pismene 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 pismene suglasnosti Zakupodavca sklopiti će se poseban 
Ugovor. Zakupnik treba obratiti posebnu pozornost izradi adekvatne vanjske stolarije. 
 Eventualna, za zakupodavca korisna ulaganja, zakupodavac će vratiti zakupniku, ali umanjena za 
amortizaciju, tek nakon predaje poslovnog prostora u posjed zakupodavcu, ali samo ako je postojala 
pismena suglasnost Općine na troškovnik za izvođenje radova. Kompenzacija zakupnine sa uloženim 
sredstvima u poslovni prostor nije moguća. 
 

Članak 6. 
Zakupnik ne smije zakupljeni poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup. 
Zakupnik je dužan sklopiti policu osiguranja za zakupljeni poslovni prostor. 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Općine Grožnjan. 
 
 
 
KLASA:  372-03/15-01/05 
Ur.br.: 2105/06-01/1-15-6 
Grožnjan, 26. lipnja 2015.g. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN 
 
 

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Sabina Sorčić Prodan 
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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, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), 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 
26.06.2015.g., donijelo je   

ODLUKU 
O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM  NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE 

GROŽNJAN OD 03. lipnja 2015.g. 
 

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  03. lipnja 2015.g., s najpovoljnijim 
ponuditeljima, kako slijedi: 
 

 
Red. 
Br. 

Adresa k.č. br. k.o. Površina 
zemljišta u 
katastarskom 
operatu u m2 

Površina 
objekta u 
m2 

Kupac Početna 
cijena u kn 

Uložena 
sredstva 

Najviša 
postignuta 
cijena u kn 

1. Šterna 1725/1 i 1743 Šterna 724 - Walter Macovaz, 
Trieste, Via Reiss-
Romoli 17, Italia 

137.130.00 - 137.130,00 

2. Vincenta iz 
Kastva 5 

7/100 dijela k.č. 
193/1 zgr. i k.č. 
193/2 zgr. 

Grožnjan 22 13,48 Mirjana i Željko 
Svalina, Grožnjan, 
V. iz Kastva 5 

84.326,00 23.388,00  85.541,50 

3. M.Gorjana 4 15/100 dijela 
k.č. 177 zgr. 

Grožnjan 4,35 21,18 Nisveta Lelić, 
Grožnjan, M. 
Gorjana 4 

207.801,00 38.715,00 207.801,00 

 
Za ostale nekretnine iz natječaja nije pristigla niti jedna ponuda.  
 
 
          
 
 



 

5 

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: 
HR282402006-1813800002 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 15 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. 
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. 
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Članak 5. 
 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon  donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči i u Službenim novinama Općine Grožnjan, te na službenim web 
stranicama Općine Grožnjan. 
    
KLASA: 947-02/15-01/12  
URBROJ: 2105/06-01-15-6 
U Grožnjanu, 26. lipnja 2015.g. 
      

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN 

 
PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Sabina Sorčić Prodan 
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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 od 18. ožujka 2014.g., Općinsko vijeće Općine Grožnjan  na sjednici 
održanoj dana 26. lipnja 2015.g. donijelo  je 
 

O D L U K U 
 

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. 
Br. 

Adresa  
 

K.O. 
k.č. 

Djelatnost Površi 
na 
m2 

Mjesečna 
zakupnina 
u € 

1. Grožnjan, 
Ul.1.svibnja 1 

Dio 167/2 zgr., u 
prizemlju 

Galerijska -prodajna 
(profesionalna) 

16 21,12 

2. Završje (Polivalentni 
centar) 

Završje, dio k.č. 
308 zgr. 

Caffe-bar 72,32 108,48 

3. Završje 
(bivša trgovina) 

Završje, dio k.č. 
83 zgr. 

Muzej glazbe i 
glazbenih instrumenata 
Sjeverne Istre 

27,39 14,79 

 
PDV nije uračunat u mjesečnu zakupninu. 
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: 
 
Ime i prezime, OIB, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili sjedišta,   
Oznaku poslovnog prostora, 
Ponuđenu natječajnu zakupninu (najmanje u visini početne mjesečne zakupnine) 
Gospodarski i umjetnički program za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru.  
Gospodarski i umjetnički program naročito sadržava: plan rada , način, dinamiku i iznos sredstava koja se 
namjeravaju  uložiti u poslovni prostor, broj i struktura radnih mjesta koja će ponuditelj osigurati u 
poslovnom prostoru,  
Preslik  obrtnice , rješenja o registraciji ili dokaza o statusu samostalnog umjetnika ili drugi dokument 
kojim se dozvoljava ili dokazuje obavljanje djelatnosti, 
Preslik dokaza o članstvu u HDLU ili sličnoj organizaciji umjetnika; 
Dokaz o uplaćenoj jamčevini s oznakom poslovnog prostora (uplatnica ili virmanski nalog),  
Dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Grožnjan (potvrdu izdaje Odsjek  za proračun, 
financije i računovodstvo Općine Grožnjan), 
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Dokaz o mirnom posjedu, uloženim sredstvima ili dr. kojim dokazuju prvenstveno pravo zakupa, ako netko 
ima.  
 
POSEBNI UVJETI: 
1. Kod poslovnog prostora pod rednim brojem 2 (Polivalentni centar Završje, koji je od posebnog značaja 
za Općinu Grožnjan Grisignana) ponuditelj mora imati prebivalište ili sjedište obrta ili tvrtke na području 
Općine Grožnjan Grisignana.  
2. Kod poslovnog prostora pod rednim brojem 2,  drugi obavezan uvjet je da Caffe-bar radi tijekom cijele 
godine, u suprotnom će Općina Grožnjan otkazati ugovor o zakupu (poštivat će se pravo na godišnji 
odmor i neophodno održavanje poslovnog prostora). 
 
Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta natječaja  i posebnih 
uvjeta nudi najveću natječajnu zakupninu između jednako vrijednih ocijenjenih gospodarskih programa. 
 

III 
 
Objava natječaja na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan i na službenim web stranicama Općine Grožnjan 
smatra se danom objave natječaja. Obavijest o natječaju objavit će se i u "Glasu Istre". 
 
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 10. srpnja 2015.g., (petak) , 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. 
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 Općine 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 
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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. 
 

IX 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Općine Grožnjan. 
 
 
KLASA:  372-03/15-01/06 
Ur.br.: 2105/06-01/1-15-2 
Grožnjan, 26. lipnja  2015 .g. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN 
 

PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Sabina Sorčić Prodan 
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Temeljem članka 35. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine 
PGŽ« broj 33/01,60/01 - vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 3. i članka 6. 
Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), 
Mišljenja Ministarstva uprave od 08.9.2011.god. klasa:113-01/11-01/19, Ur. broj:515-04-01/1-11-2  i 
članka 38. Statuta Općine Grožnjan Grisignana  (Službene novine Općine Grožnjan br. 3/09 i 03/13) 
Općinsko vijeće Općine Grožnjan Grisignana, na 20. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2015. god. donijelo je  
 

ODLUKU 
o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika i zamjenika načelnika 

 
I. Opće odredbe 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se plaća načelnika i druga prava načelnika i zamjenika načelnika Općine Grožnjan 
Grisignana (u daljnjem tekstu: dužnosnici ) koja nisu uređena Statutom i drugim općim aktima Općine. 
 
II. Prava dužnosnika za vrijeme obnašanja dužnosti 
 

Članak 2. 
Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnici imaju: 
1. pravo na plaću, 
2. pravo na naknadu određenih materijalnih troškova. 
3. druga prava u svezi s obnašanjem dužnosti. 
 

Članak 3. 
Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće. 
Plaća dužnosnika uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%. 
 

Članak 4. 
Osnovica za obračun plaća dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, 
prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika, a sada je važeća Odluka o visini 
osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, objavljena u NN 151/14. 
Koeficijent za izračun plaće dužnosnika: 
1. načelnik .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .  4,20 
 

Članak 5. 
Zamjenici načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, imaju pravo na paušalnu 
naknadu za rad u visini od 400,00 kuna mjesečno. 
 

Članak 6. 
Dužnosnik koji je u radnom odnosu ima pravo na godišnji odmor, plaćeni i neplaćeni dopust i ostala 
materijalna prava, osim onih koja su izrijekom isključena ovom Odlukom. 
Navedena prava dužnosnik ostvaruje u skladu s propisima i općim aktima koji se odnose na službenike i 
namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Grožnjan Grisignana (u daljnjem tekstu: JUO). 
 

Članak 7. 
Dužnosnik koji je u radnom odnosu ostvaruje pravo na regres za godišnji odmor, jubilarnu nagradu, 
otpremninu u slučaju odlaska u mirovinu, božićnicu, kao i ostala prava proizašla iz radnog odnosa. 
Dužnosnici ne ostvaruju prava proizašla iz prekovremenoga rada i rada u dane blagdana, neradne dane 
propisane zakonom i za rad nedjeljom. 
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Članak 8. 

Dužnosnici imaju pravo na naknadu troškova za službena putovanja i na upotrebu osobnog vozila za 
službena putovanja, uz naknadu troškova po prijeđenom kilometru. 
Dužnosnik koji je u radnom odnosu ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak s posla. 
Članak 9. 
Dužnosnik koji je u radnom odnosu, za vrijeme trajanja mandata ima pravo na osiguranje od posljedica 
nesretnog slučaja tijekom 24 sata. 
 

Članak 10. 
Dužnosnik koji je u radnom odnosu ima pravo na korištenje službenog mobilnog uređaja i prijenosnog 
računala u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana. 
 

Članak 11. 
Pojedinačna rješenja o visini plaće odnosno naknade za rad i o ostvarivanju drugih prava dužnosnika 
utvrđenih ovom Odlukom donosi pročelnik JUO-a. 
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 
30 dana od dana dostave tog rješenja. 
 
III. Posebna prava 

Članak 12. 
Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, nakon prestanka obnašanja dužnosti ostvaruje pravo na 
naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od šest mjeseci (180 dana) od dana prestanka dužnosti i to u 
visini prosječne plaće, koja mu je isplaćivana za vrijeme od 12 mjeseci koji su prethodili donošenju odluke 
o prestanku dužnosti. 
Prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, 
umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno. 
 

Članak 13. 
Sredstva za ostvarivanje prava određenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Grožnjan 
Grisignana. 
 
IV. Prijelazne i zaključne odredbe 

Članak 14. 
Najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijet će se rješenje o plaći za rad 
načelnika. 
 

Članak 15. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Grožnjan", a 
objavit će se i na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan i na web stranicama: www.groznjan-grisignana.hr. 
 
KLASA: 120-01/15-01/01 
URBROJ: 2105/06-01/1-15-1 
U Grožnjanu, 26. lipnja 2015. god. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN 
PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Sabina Sorčić Prodan 
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Na temelju članka 39. Statuta Općine Grožnjan-Grisignana (Službene novine Općine Grožnjan 3/09 i 3/13), 
Općinsko vijeće Općine Grožnjan-Grisignana, na svojoj 20. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2015.g.donosi  
 
 

ODLUKU 
o pokretanju postupka s ciljem potpisivanja Sporazuma o osnivanju EGTS pod nazivom „Sjeverni 

Jadran“ 
 

Članak 1. 
 
1. pokrenuti postupak za sklapanje Sporazuma između Općine Milje i općina: Općina Trst,  Općina Koper,  
Općina  Doberdob, Općina Devin-Nabrežina, Općina Tržić, Općina Repentabor, Općina Dolina, Općina  
Zgonik, Općina Ankaran, Općina Divača, Općina Hrpelje - Kozina, Općina Izola, Općina Piran, Općina 
Sežana, Općina Brtonigla, Grad Buje, Grad Buzet, Općina Grožnjan, Grad Novigrad, Grad Pula, Grad Poreč , 
Grad Rovinj, Grad Umag  i Sveučilišta: Sveučilište iz Trstu, Sveučilište Primorsko iz Kopra i Sveučilište Jurja 
Dobrile iz Pule, kako bi se osnovala Europska Grupacija za Teritorijalnu Suradnju "Sjeverni Jadran"; 
 
2. odobriti nacrt Sporazuma i Statuta EGTS-a "Sjeverni Jadran", koji su u prilogu ove odluke; 
 
3. usvojiti odluku da će Općinska Uprava uključiti dopune / promjene naznačene od strane Država,  sa 
svim točnim izmjenama, u nacrt Sporazuma i Statuta odobrenih od strane talijanske, slovenske i hrvatske  
vlade, a koji će potom biti predmet konačnog odobrenja od strane Gradskog vijeća; 
 
4. usvojiti predračun s kojim se procjenjuje da bi maksimalni trošak koji bi Općina Grožnjan mogla snositi 
iznosio € 2.000,00. 
 
5. delegirati nadležnim Uredima svako izvršenje  koje će slijediti  ovu odluku. 
 

Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Općine Grožnjan.  
 
 
KLASA: 018-02/15-01/01 
URBROJ : 2105/06-01/1-15-2 
Grožnjan, 26. lipnja 2015.g.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN 
PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Sabina Sorčić Prodan 
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