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“ Službene novine “ Općine Svetvinčenat izdaje i umnožava Općina Svetvinčenat sa sjedištem u Svetvinčentu
47,52342 Svetvinčenat (MB 1569953) kao svoje službeno javno glasilo. Godišnja pretplata iznosi 100,00 kuna ,
a narudžba se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat ( tel. 560-016 ). Uredništvo: Jedinstveni
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Na temelju članka 50. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (''Narodne novine'', broj 120/12 i
136/12), članka 2. Pravilnika o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne
potpore te o načinu vođenja i sadržaja registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju (''Narodne
novine'', broj 16/13) te na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne novine, broj 33/01., 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.) i članka
32. Statuta Općine Svetvinčenat („Službene novine Općine Svetvinčenat“, broj 03/13), Općinsko vijeće
Općine Svetvinčenat na sjednici održanoj 28.06.2013. godine, donosi

ODLUKU
O PROVEDBI MJERA UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNOG
RAZVOJA OPĆINE SVETVINČENAT
ZA RAZDOBLJE 2013. – 2015. GODINE

Članak 1.
Odlukom o provedbi mjera unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Općine
Svetvinčenat za razdoblje 2013. – 2015. godina (u daljnjem tekstu: Odluka), a u podudarnosti sa Strateškim
programom ruralnog razvoja Istarske županije za razdoblje 2008. do 2013., produljuju se rokovi provedbe
Projekta ukupnog razvoja Općine Svetvinčenat do kraja 2015. godine te utvrđuju potpore za unapređenje
poljoprivrede i ruralnog razvoja, temeljem kojih se iz Proračuna Općine Svetvinčenat dodjeljuju nepovratna
financijska sredstva i potiču ulaganja u razvoj poljoprivrede i ruralni prostor.

Članak 2.
Korisnici potpora iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2013. godinu i projekcije proračuna za 2014.
i 2015. godinu su udruge s područja Općine Svetvinčenat, regionalna Lokalna akcijska grupa, županijski
Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma, te Turistička zajednica Općine Svetvinčenat.
Korisnici potpora mogu biti i poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Svetvinčenat, koja
obavljaju djelatnost poljoprivredne proizvodnje i vlasnici su ili posjednici gospodarskog objekta u funkciji
poljoprivredne proizvodnje i/ili trajnih nasada na području Općine Svetvinčenat.

Članak 3.
Za potpore razvitku poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja na području Općine Svetvinčenat
u razdoblju 2013. – 2015. godine iz proračuna Općine Svetvinčenat osigurat će se financijska sredstva za
slijedeće potpore:
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1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Tekuće donacije Lokalna akcijska grupa
Južna Istra
Tekuće donacije Poljoprivredna udruga
Trs Svetvinčenat, ostale udruge i
obiteljska poljoprivredna gospodarstva
(OPG) – projekti u poljoprivredi
Tekuće donacije Fond za razvoj
poljoprivrede i agroturizma Istarske
županije
Tekuće
donacije
za
organizaciju
manifestacije Fešta mladega vina
Tekuće
donacije
za
organizaciju
manifestacije Mrkat istrijanskega dela
Tekuće donacije za sufinanciranje ostalih
manifestacija koje doprinose promicanju
poljoprivredne proizvodnje
Tekuće
donacije
za
organizaciju
manifestacije Najkoza
Tekuće donacije za L.U. Jarebica za
nabavu opreme

2013.

2014.

2015.

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

1) Tekuća donacija Lokalna akcijska grupa Južna Istra
Članak 4.
Tekuća donacija u novcu odobrit će se za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti LAG-a Južna Istra.
Sredstva će LAG utrošiti na svoje planirane aktivnosti. Ova sredstva se ostvaruju temeljem podnijetog
zahtjeva korisnika. Uz zahtjev se obavezno prilaže godišnji program rada LAG-a. Odluku o dodjeli
sredstava donosi nadležna Komisija za proračun.

2) Tekuće donacije Udruga Trs Svetvinčenat, ostale udruge i OPG-i na području Općine Svetvinčenat
– projekti u poljoprivredi
Članak 5.
Tekuće donacije Poljoprivrednoj udruzi Trs Svetvinčenat odobrit će se za sufinanciranje planiranih aktivnost
udruge, od kojih se osobito ističe nabava sadnog materijala (sadnice maslina, vinove loze i sl.). Tekuće
donacije udrugama i OPG-ima se mogu odobriti za organizaciju izložbi i sajmova, stručnih predavanja,
studijskih putovanja i ostalog. Ova sredstva se ostvaruju temeljem podnijetog zahtjeva korisnika, uz koji se
prilaže godišnji program rada udruge, odnosno OPG-a. Odluku o dodjeli sredstava donosi nadležna
Komisija za proračun.
2
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3) Tekuće donacije Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije
Članak 6.
Odluku o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, donijela je Skupština Istarske
županije 24.03.1995. god., istovremeno sa Zaključkom o izdvajanju namjenskih sredstava iz Proračuna
Istarske županije na Poseban račun Županijskog poglavarstva – „Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma
Istre“, te Preporukom Općinama i Gradovima o izdvajanju namjenskih sredstava na Poseban račun
Županijskog poglavarstva – „Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“. Sredstva će se isplaćivati u
skladu sa Planom Proračuna i Odluci o izvršavanju Plana proračuna za svaku kalendarsku godinu.
4) Tekuće donacije za organizaciju manifestacije Fešta mladega vina
Članak 7.
Tekuća donacija u novcu odobrit će se organizatoru i nositelju/sunositeljima za pokriće dijela troškova
organizacije manifestacije Fešta mladega vina. Odluku o visini tekuće potpore utvrđuje nadležna Komisija
za proračun.
5) Tekuće donacije za organizaciju manifestacije Mrkat istrijanskega dela
Članak 8.
Tekuća donacija u novcu odobrit će se organizatoru i nositelju/sunositeljima za pokriće dijela troškova
organizacije manifestacije Mrkat istrijanskega dela. Odluku o visini tekuće potpore utvrđuje nadležna
Komisija za proračun.
6) Tekuće donacije za sufinanciranje ostalih manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne
proizvodnje
Članak 9.
(1) Tekuća donacija u novcu odobrit će se organizatoru i nositelju/sunositeljima manifestacije za pokriće
dijela troškova manifestacije koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja (npr.
Srednjovjekovni festival, Smotra istarskog tovara i sl).
(2) Sredstva se isplaćuju na temelju zahtjeva organizatora manifestacije. Odluku o sufinanciranju odnosno
pokroviteljstvu manifestacije i visini potpore donosi nadležna Komisija za proračun.
7) Tekuće donacije za organizaciju manifestacije Najkoza
Članak 10.
Tekuća donacija u novcu odobrit će se organizatoru i nositelju/sunositeljima za pokriće dijela troškova
organizacije manifestacije Najkoza. Odluku o visini tekuće potpore utvrđuje nadležna Komisija za proračun.
8) Tekuće donacije za L.U. Jarebica za nabavu opreme
Članak 11.
Tekuća donacija u novcu odobrit će se L.U. Jarebica za nabavu opreme za čišćenje lovišta. Odluku o visini
tekuće potpore utvrđuje nadležna Komisija za proračun.
3
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Članak 12.
Zahtjevi za sve oblike subvencija i potpora podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat
u postupku izrade Proračuna za narednu godinu.
Detaljniji kriteriji i mjerila za ostvarivanje subvencije i potpore, pripadajuća dokumentacija i obrazac
Zahtjeva, uredit će se posebnom Odlukom načelnika za pojedinu proračunsku godinu.
Članak 13.
Izdaci za potpore iz ove Odluke osigurat će se u Planu proračuna za razdoblje 2013.-2015.god., a izvršavat
će se na temelju donesenih Programa Općine Svetvinčenat.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenim novinama Općine Svetvinčenat“.

KLASA: 320-01/13-01/04
UR.BROJ: 2168/07-01/06-13-1
Svetvinčenat, 28.06.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT
Predsjednik Općinskog vijeća:
Elvis Cetina
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Svetvinčenat ("Službene novine Općine Svetvinčenat», broj 2/13),
Općinsko vijeće općine Svetvinčenat na sjednici održanoj dana 07. kolovoza 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat
Članak 1.
Radi proučavanja općih političkih i drugih pitanja i priprema rasprave i prijedloga za odlučivanje na
sjednici Općinskog vijeća, te za izvršavanje određenih zadaća od interesa za Općinsko vijeće, ovom
odlukom osnivaju se radna tijela Općinskog vijeća.
Radna tijela Općinskog vijeća, nakon provedene rasprave zauzimaju stajališta, odnosno utvrđuju
prijedloge akata i o tome izvješćuju Općinsko vijeće.
Članak 2.
Radna tijela Općinskog vijeća su komisije i povjerenstva i to:
1. Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
2. Komisija za financije i proračun,
3. Komisija za društvene i kulturne djelatnosti i sport,
4. Komisija za prostorno planiranje, komunalni sustav, infrastrukturu i energetsku učinkovitost,
5. Komisija za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo,
6. Komisija za poljoprivredu, gospodarstvo i fondove Europske unije
7. Povjerenstvo za upravljanje nekretninama, provođenje natječaja za kupnju, prodaju i davanje u zakup
nekretnina u vlasništvu Općine Svetvinčenat,
8. Povjerenstvo za davanje suglasnosti i uvjeta korištenja općinskih društvenih javnih površina i prostora u
svrhu održavanja kulturnih događaja,
9. Povjerenstvo za lokalnu samoupravu i rad općinskih Mjesnih odbora.
Članak 3.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju
iz redova vijećnika, predstavnika općinske uprave, te iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
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Članak 4.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost obavlja sljedeće zadaće:
- prati i potiče izvršavanje obveze donošenja akata Općinskog vijeća koje proizlaze iz zakona i drugih
propisa,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća, u pogledu njihove
usklađenosti s Ustavom, zakonom i Statutom Općine,
- utvrđuje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata Općinskog vijeća,
- razmatra prijedloge za davanje autentičnog tumačenja odluka i drugih općih akata Općinskog vijeća,
-predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća, predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta
odnosno Poslovnika Općinskog vijeća, te

obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
Članak 5.

Komisija za financije i proračun sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova vijećnika,
predstavnika općinske uprave, te iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
Članak 6.
Komisija za financije i proračun obavlja sljedeće zadaće:
- razmatra prijedloge Proračuna i Izvješća o izvršenju Proračuna Općine,
- razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuje visina poreza i drugih davanja koja su prihod
Općine,
- razmatra financijske aspekte prijedloga programa javnih potreba u pojedinim djelatnostima,
- prati provođenje utvrđene financijske politike,
- razmatra prijedloge akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi u svezi prometa nekretnina između
Općine i drugih subjekata,
- obavlja i druge poslove iz područja financija i imovinsko-pravnih poslova koje proizlaze iz Statuta
Općine, te koje mu povjeri Općinsko vijeće.
Članak 7.
Komisija za društvene i kulturne djelatnosti i sport sastoji se od predsjednika i četiri člana koji se biraju
iz redova vijećnika, raznih organizacija, udruga građana, predstavnika općinske uprave, te iz redova
znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
Članak 8.
Komisija za društvene i kulturne djelatnosti i sport obavlja zadaće i poslove kojima se osiguravaju potrebe
građana u području kulture, tehničke kulture i sporta, koji se odnose na:
- praćenje stanja u području kulture, sporta i tehničke kulture,
6
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- izradu prijedloga za osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad društvenih, kulturnih i sportskih
udruga te predlaganje programa javnih potreba u tim područjima,
-praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi i sportu,
-sudjelovanje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija,
-praćenje poslova iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara, koordiniranje provedbe projekata zaštite
i očuvanja kulturne baštine koji se financiraju ili sufinanciraju iz proračuna Općine,
Članak 9.

Komisija za prostorno planiranje, komunalni sustav, infrastrukturu i energetsku učinkovitost sastoji
se od predsjednika i četiri člana koji se biraju iz redova vijećnika, raznih organizacija, udruga građana,
predstavnika općinske uprave, te iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
Članak 10.

Komisija za prostorno planiranje, komunalni sustav, infrastrukturu i energetsku učinkovitost obavlja
zadaće i poslove kojima se osiguravaju potrebe građana u području prostornog planiranja i razvoja i
izgradnje komunalne infrastrukture, koji se odnose na:
- prostorno-plansko planiranje, praćenje stanja u prostoru, davanje prijedloga za unaprjeđenje stanja u
prostoru,
- izradu prijedloga za razvoj i izgradnju komunalne infrastrukture, s naglaskom na rekonstrukciju i širenje
postojeće elektro i vodovodne infrastrukture, razvoj prometa na području Općine, predlaže modernizaciju
općinskih nerazvrstanih cesta, poboljšanje uvjeta i sigurnosti prometa na cestama, kao i razvoj i poticanje
izgradnje sustava obnovljivih izvora energije.

Članak 11.
Komisija za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo sastoji se od predsjednika i četiri člana koji se biraju iz
redova vijećnika, raznih organizacija, udruga građana, predstavnika općinske uprave, te iz redova
znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
Članak 12.
Komisija za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo obavlja zadaće i poslove kojima se osiguravaju potrebe
građana u području zdravstva, socijalne skrbi i školstva, koji se odnose na:
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-pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda
(program za darovite učenike, program produženog boravka, jednosmjenske nastave u osnovnim školama i
sportske aktivnosti),
-predlaganje mjera za daljnje unapređenje projekta jednosmjenske nastave u općinskim osnovnim školama
sukladno zakonu,
-pripremu i predlaganje mjera na unapređenju i razvoju predškolskog odgoja,
-stipendiranje darovitih studenata, kao i osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja,
-predlaganje izrade akata, organiziranje postupka i praćenje podataka vezano uz stipendiranje studenata,
prijevoz učenika,
-praćenje zakonitosti rada predškolske ustanove,
-planiranje poslova u vezi zaštite i unapređenja kvalitete življenja građana na području Općine,
-praćenje kretanja životnog standarda građana i predlaganje mjera za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na
razini Općine, utvrđivanje socijalnih programa i javnih potreba Općine te predlaganje različitih oblika
pomoći socijalno ugroženim građanima,
-planiranje poslova vezanih uz različite oblike zaštite, posebno onih koji su vezani uz pomoć socijalno
osjetljivim i ugroženim skupinama građana (osobama s invaliditetom, osobama starije životne dobi, djeci,
mladima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja),
- koordiniranje rada s udrugama, drugim pravnim osobama i ustanovama iz područja zdravstva i socijalne
skrbi, te planiranje sredstava za sufinanciranje njihovih programa,
-praćenje poslova vezanih uz sustav poboljšanja uvjeta u sistemu zdravstva, te zdravstvene zaštite na
području Općine,
Članak 13.

Komisija za poljoprivredu, gospodarstvo i fondove Europske unije sastoji se od predsjednika i četiri
člana koji se biraju iz redova vijećnika, raznih organizacija, udruga građana, predstavnika općinske uprave,
te iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
Članak 14.
Komisija za poljoprivredu, gospodarstvo i fondove Europske unije obavlja zadaće i poslove kojima se
osiguravaju potrebe građana u području poljoprivrede i gospodarstva i razvojnih projekata koji se
financiraju iz sredstava Europske unije, koji se odnose na:

-planiranje programa poticanja gospodarstva, te malog i srednjeg poduzetništva, organiziranja
sajmova, programa vezanih uz razvoj i unapređenje poljoprivrede,
8
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-koordinira izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH,
-planira projekte vezane za javne natječaje ministarstava i fondova u RH i fondova EU, te koordinira
prijave projekata Općine na iste,
Članak 15.
Povjerenstvo za upravljanje nekretninama, provođenje natječaja za kupnju, prodaju i davanje u
zakup nekretnina u vlasništvu Općine Svetvinčenat sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju
iz redova vijećnika, predstavnika općinske uprave te iz redova stručnih i javnih djelatnika.
Članak 16.
Povjerenstvo za upravljanje nekretninama, provođenje natječaja za kupnju, prodaju i davanje u zakup
nekretnina u vlasništvu Općine Svetvinčenat obavlja slijedeće zadaće i poslove:
- utvrđuje opravdanost zahtjeva za prodaju ili zamjenu općinskih nekretnina i davanje općinskih
nekretnina u zakup te predlaže provođenje natječaja za prodaju, zamjenu ili davanje u zakup općinskih
nekretnina,
- utvrđuje tekstove natječaja, utvrđuje da li je natječaj pravilno objavljen, otvara ponude, a po zaključenju
natječaja utvrđuje prijedlog najpovoljnijih ponuditelja te predlaže Općinskom načelniku najpovoljnijeg
ponuđača.
Članak 17.
Povjerenstvo za davanje suglasnosti i uvjeta korištenja općinskih društvenih javnih površina i
prostora u svrhu održavanja kulturnih događaja sastoji se od predsjednika i dva člana, koji se biraju iz
redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave i predstavnika Turističke zajednice Općine
Svetvinčenat.
Članak 18.
Povjerenstvo za davanje suglasnosti i uvjeta korištenja općinskih društvenih javnih površina i prostora
u svrhu održavanja kulturnih događaja razmatra, raspravlja i donosi odluke o davanju na korištenje
općinske društvene javne površine i prostore u svrhu održavanja kulturnih događaja. Pod tim površinama i
prostorima smatraju se kaštel Morosini - Grimani, gradski trg- Placa, gradska loggia, Žlinja, Mediteranski
plesni centar, ostale javne površine u vlasništvu ili nadležnosti Općine (parkirališta, trgovi…).
Članak 19.
Povjerenstvo za lokalnu samoupravu i rad općinskih Mjesnih odbora sastoji se od predsjednika i
četiri člana koji se biraju iz redova vijećnika i predstavnika tijela općinske uprave.
Članak 20.
Povjerenstvo za lokalnu samoupravu i rad općinskih Mjesnih odbora raspravlja po pitanjima rada i
koordinacije s Mjesnim odborima, predlaže raspodjelu sredstava iz općinskog proračuna za organizaciju
malih komunalnih akcija sukladno prijavljenim programima Mjesnih odbora, predlaže osnivanje novih
mjesnih odbora ili spajanje postojećih mjesnih odbora.
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Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Općine
Svetvinčenat".
KLASA:021-05/13-01/09
URBROJ:2168/07-01/06-13-1
Svetvinčenat, 07. kolovoza 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Elvis Cetina, v.r.
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Svetvinčenat Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13) i članka 15. Poslovnika radu Općinskog vijeća («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat je na sjednici održanoj 07. kolovoza 2013.
godine, donijelo

ODLUKU
o
izboru i imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Članak 1.
Za članove Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat
imenuju se;
1. Elvis Cetina, predsjednik
2. Ivan Preden, član
3. Danijela Božac Bulešić, član.
Članak 2.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost imenuje se na rok od četiri godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Općine
Svetvinčenat».

Klasa: 021-05/13-01/17
Urbroj: 2168/07-01/06-13-1
Svetvinčenat, 07. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT
Predsjednik
Elvis Cetina
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Svetvinčenat Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13) i članka 15. Poslovnika radu Općinskog vijeća («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat je na sjednici održanoj 07. kolovoza 2013.
godine, donijelo

ODLUKU
o
izboru i imenovanju Komisije za financije i proračun
Članak 1.
Za članove Komisije za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat imenuju se;
1. Elvis Cetina, predsjednik
2. Veseljko Otočan, član
3. Danijel Perković, član.
Članak 2.
Komisija za financije i proračun imenuje se na rok od četiri godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Općine
Svetvinčenat».

Klasa: 021-05/13-01/16
Urbroj: 2168/07-01/06-13-1
Svetvinčenat, 07. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT
Predsjednik
Elvis Cetina
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Svetvinčenat Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13) i članka 15. Poslovnika radu Općinskog vijeća («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat je na sjednici održanoj 07. kolovoza 2013.
godine, donijelo

ODLUKU
o
izboru i imenovanju Komisije za društvene i kulturne djelatnosti i sport
Članak 1.
Za članove Komisije za društvene i kulturne djelatnosti i sport Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat
imenuju se;
1.
2.
3.
4.
5.

Igor Bilić, predsjednik
Valter Racan, član
Dean Perković, član.
Dalibor Buršić, član.
Dino Buršić, član.
Članak 2.

Komisija za društvene i kulturne djelatnosti i sport imenuje se na rok od četiri godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Općine
Svetvinčenat».

Klasa: 021-05/13-01/15
Urbroj: 2168/07-01/06-13-1
Svetvinčenat, 07. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT
Predsjednik
Elvis Cetina
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Svetvinčenat Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13) i članka 15. Poslovnika radu Općinskog vijeća («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat je na sjednici održanoj 07. kolovoza 2013.
godine, donijelo

ODLUKU
o
izboru i imenovanju Komisije za prostorno planiranje, komunalni sustav, infrastrukturu i energetsku
učinkovitost
Članak 1.
Za članove Komisije za prostorno planiranje, komunalni sustav, infrastrukturu i energetsku učinkovitost
Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat imenuju se;
1.
2.
3.
4.
5.

Alen Doblanović, predsjednik
Ivan Preden, član
Elvis Cetina, član.
Veseljko Otočan, član.
Valter Racan, član.
Članak 2.

Komisija za prostorno planiranje, komunalni sustav, infrastrukturu i energetsku učinkovitost imenuje se na
rok od četiri godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Općine
Svetvinčenat».

Klasa: 021-05/13-01/14
Urbroj: 2168/07-01/06-13-1
Svetvinčenat, 07. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT
Predsjednik
Elvis Cetina
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Svetvinčenat Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13) i članka 15. Poslovnika radu Općinskog vijeća («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat je na sjednici održanoj 07. kolovoza 2013.
godine, donijelo

ODLUKU
o
izboru i imenovanju Komisije za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo
Članak 1.
Za članove Komisije za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat imenuju
se;
1.
2.
3.
4.
5.

Silvija Nadenić, predsjednik
Danijela Božac Bulešić, član
Davor Celiga, član.
Neven Božac, član.
Valter Živolić, član.
Članak 2.

Komisija za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo imenuje se na rok od četiri godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Općine
Svetvinčenat».

Klasa: 021-05/13-01/13
Urbroj: 2168/07-01/06-13-1
Svetvinčenat, 07. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT
Predsjednik
Elvis Cetina
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Svetvinčenat Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13) i članka 15. Poslovnika radu Općinskog vijeća («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat je na sjednici održanoj 07. kolovoza 2013.
godine, donijelo

ODLUKU
o
izboru i imenovanju Komisije za poljoprivredu,
gospodarstvo i fondove Europske unije
Članak 1.
Za članove Komisije za poljoprivredu, gospodarstvo i fondove Europske unije
Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat imenuju se;

1.
2.
3.
4.
5.

Igor Macan, predsjednik
Vedran Macan, član
Danijel Perković, član.
Davor Celiga, član.
Neven Božac, član.
Članak 2.

Komisija za poljoprivredu, gospodarstvo i fondove Europske unije imenuje se na rok od četiri godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Općine
Svetvinčenat».

Klasa: 021-05/13-01/12
Urbroj: 2168/07-01/06-13-1
Svetvinčenat, 07. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT
Predsjednik
Elvis Cetina
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Svetvinčenat Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13) i članka 15. Poslovnika radu Općinskog vijeća («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat je na sjednici održanoj 07. kolovoza 2013.
godine, donijelo

ODLUKU
o
izboru i imenovanju Povjerenstva za upravljanje nekretninama, provođenje natječaja za kupnju,
prodaju, zamjenu i davanje u zakup nekretnina
u vlasništvu Općine Svetvinčenat
Članak 1.
Za članove Povjerenstva za upravljanje nekretninama, provođenje natječaja za kupnju, prodaju, zamjenu i
davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Svetvinčenat
Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat imenuju se;
1. Alen Doblanović, predsjednik
2. Elvis Cetina, član
3. Igor Macan, član.
Članak 2.
Povjerenstvo za upravljanje nekretninama, provođenje natječaja za kupnju, prodaju, zamjenu i davanje u
zakup nekretnina u vlasništvu Općine Svetvinčenat imenuje se na rok od četiri godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Općine
Svetvinčenat».

Klasa: 021-05/13-01/11
Urbroj: 2168/07-01/06-13-1
Svetvinčenat, 07. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT
Predsjednik
Elvis Cetina
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Svetvinčenat Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13) i članka 15. Poslovnika radu Općinskog vijeća («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat je na sjednici održanoj 07. kolovoza 2013.
godine, donijelo

ODLUKU
o
izboru i imenovanju Povjerenstva za davanje suglasnosti i uvjeta korištenja općinskih društvenih
javnih površina i prostora u svrhu održavanja kulturnih događanja
Članak 1.
Za članove Povjerenstva za davanje suglasnosti i uvjeta korištenja općinskih društvenih javnih površina i
prostora u svrhu održavanja kulturnih događanja Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat imenuju se;

1. Dalibor Macan, predsjednik
2. Dean Pustijanac, član
3. Elvis Cetina, član.
Članak 2.
Povjerenstvo za davanje suglasnosti i uvjeta korištenja općinskih društvenih javnih površina i prostora u
svrhu održavanja kulturnih događanja imenuje se na rok od četiri godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Općine
Svetvinčenat».

Klasa: 021-05/13-01/10
Urbroj: 2168/07-01/06-13-1
Svetvinčenat, 07. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT
Predsjednik
Elvis Cetina
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Svetvinčenat Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13) i članka 15. Poslovnika radu Općinskog vijeća («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat je na sjednici održanoj 07. kolovoza 2013.
godine, donijelo

ODLUKU
o
izboru i imenovanju Povjerenstva za lokalnu samoupravu
i rad općinskih Mjesnih odbora
Članak 1.
Za članove Povjerenstva za lokalnu samoupravu i rad općinskih Mjesnih odbora Općinskog vijeća Općine
Svetvinčenat imenuju se;

1.
2.
3.
4.
5.

Igor Bilić, predsjednik
Goran Doblanović, član
Silvija Nadenić, član,
Dalibor Buršić, član,
Danijel Perković, član.
Članak 2.

Povjerenstvo za lokalnu samoupravu i rad općinskih Mjesnih odbora imenuje se na rok od četiri godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Općine
Svetvinčenat».

Klasa: 021-05/13-01/18
Urbroj: 2168/07-01/06-13-1
Svetvinčenat, 07. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT
Predsjednik
Elvis Cetina
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Na temelju članka 9. i stavka 3 članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju ( „Narodne novine“ broj
174/04.,79/07.,38/09 ), članka 5. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08 ), i članka 32. Statuta Općine Svetvinčenat, („Službene novine
Općine Svetvinčenat“ br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat na sjednici održanoj dana 07.
kolovoza 2013. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Stožera
zaštite i spašavanja Općine Svetvinčenat
I
Imenuje se Alen Doblanović načelnikom Stožera zaštite i spašavanja Općine Svetvinčenat.
II
Imenuje se Denis Stipanov zamjenikom načelnika Stožera zaštite i spašavanja Općine Svetvinčenat.
III
Za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Svetvinčenat imenuju se:
1.Klaudio Karlović - zapovjedn
2.Tatjana Božac Maksić - PU Istarska – načelnica Policijske postaje Pula,
3.Boris Perković
- DUZS Područni ured Pazin,
4.Darjan Peršić
- zapovjednik DVD Svetvinčenat,
5.dr. Melita Gašpartić – Zdravstvena stanica Svetvinčenat,
6. Valter Živolić, djelatnik Općine Svetvinčenat

IV
Ovim se Rješenjem imenuje Stožer zaštite i spašavanja Općine Svetvinčenat (dalje:Stožer) kao stručno,
operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima
rukovodi i koje koordinira Načelnik Općine Svetvinčenat.
Stožer se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
V
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Načelnik Općine Svetvinčenat. Članovi Stožera pozivaju se, u pravilu,
putem nadležnog Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Pazin.
VI
Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u Proračunu Općine Svetvinčenat.
Administrativno-tehničke poslove za Stožer obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat.
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VII
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Svetvinčenat („Službene novine Općine Svetvinčenat“ broj 5/09), kao i drugi opći i pojedinačni akti
Općine Svetvinčenat koji su u skladu sa tadašnjim pozitivnim propisima uređivali ovo područje djelovanja.
VIII
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog (8) dana od objave u Službenim novinama Općine Svetvinčenat.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Svetvinčenat:
Elvis Cetina

Klasa: 810-01/13-01/11
Urbroj : 2168/07-01/06-13-1
Svetvinčenat, 07. kolovoza 2013.
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Temeljem stavka 3., članka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11), i stavka 3., članka 29. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Svetvinčenat („Službene novine Općine Svetvinčenat“ br. 9/10), Načelnik Općine
Svetvinčenat, dana 01. srpnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o
imenovanju na dužnost vršitelja dužnosti
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Svetvinčenat
1. Igor Macan, dipl. oec., koji radi na radnom mjestu višeg stručnog suradnika pri
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat imenuje se za vršitelja
dužnosti Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat počevši
od dana imenovanja pa do nastanka novih okolnosti glede izbora Pročelnika.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Službenik Alen Doblanović koji je temeljem Rješenja o rasporedu na neodređeno vrijeme Klasa: UP/I-112-01/0601/01, od 26. svibnja 2006. godine obavljao poslove službeničkog mjesta Pročelnika, na izborima za izbor načelnika
Općine Svetvinčenat i njegovog zamjenika održanim 19. svibnja 2013. godine, izabran je za zamjenika općinskog
načelnika koju dužnost obavlja profesionalno. Do izbora novog Pročelnika ili nastanka novih okolnosti glede
obavljanja službeničkog mjesta Pročelnika, istu dužnost obavljat će imenovani službenik iz točke 1., ovog Rješenja.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku
od 30 dana od dana dostave Rješenja o imenovanju.
Načelnik
Općine Svetvinčenat
Dalibor Macan
Klasa: UP/I-112-01/13-01/10
Urbroj: 2168/07-01/01-13-1
Svetvinčenat, 01. srpnja 2013.
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