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Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08.,
36/09., 150/11., 144/12., 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17., 98/19 i 144/20),
članka 32. Statuta Općine Svetvinčenat („Službene novine Općine Svetvinčenat“ br. 2/13), i
članka 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat („Službene novine
Općine Svetvinčenat“ br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat na sjednici održanoj
18. veljače 2021. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE SVETVINČENAT
(„Službene novine Općine Svetvinčenat“ br. 2/13)
Članak 1.
Članak 14. mijenja se i glasi:
„Općina Svetvinčenat je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog
djelokruga, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonskim propisima ovim Statutom“.
Članak 2.
Članak 15. mijenja se i glasi:
„Općina Svetvinčenat u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog
značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom
dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu.
- promet na svom području,
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se određuju odlukama Općinskog
vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom“.
Članak 3.
Članak 19. mijenja se i glasi:
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„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela, kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom i Statutom.
Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe
zakona kojim se uređuje provedba referenduma.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog
članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova
Općinskog vijeća, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora i 20% ukupnog broja
birača u Općini.
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog
djelokruga.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za predstavničko tijelo, osim
odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna“.
Članak 4.
Članak 20. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma u slučajevima i na način
propisan zakonom“.
Članak 5.
Članak 21. mijenja se i glasi:
„Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova
Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik, te
ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće
dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o
raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju
referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini,
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja
prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga,
odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li
referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti
Općinskom vijeći. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od
30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da
prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred
Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske“.
Članak 6.
Članak 22. briše se.
Članak 7.
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Članak 23. mijenja se i glasi:
„Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na
području Općine i upisani su u popis birača“.
Članak 8.
Članak 24. briše se.
Članak 9.
Iza članka 23. dodaje se novi članak 23.a, koji glasi:
„Na odluke donesene na referendumu i s referendumom primjenjuje se
odgovarajući zakon“.
Članak 10.
Članak 25. briše se.
Članak 11.
Članak 26. mijenja se i glasi:
„Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i
prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine te raspravljanja o potrebama i interesima
građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i Statutom.
Zborove građana saziva Vijeće mjesnog odbora u skladu sa Statutom.
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji
čini zasebnu cjelinu.
Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te Općinski načelnik, radi raspravljanja i
izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu.
Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili Općinski načelnik, zborovi građana
sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja
na području Općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora
koji čini zasebnu cjelinu.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom
glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za
Općinsko vijeće i Općinskog načelnika“.
Članak 12.
Članak 27. mijenja se i glasi:
„Zbor građana saziva se u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o
sazivanju zbora građana.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 20%
birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije je područje sazvan zbor građana“.
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Članak 13.
Iza članka 27. dodaje se novi članak 27.a, koji glasi:
„Odluka o sazivanju zbora građana sadrži naziv tijela koje saziva zbog građana,
područje za koje se saziva, pitanje i prijedlog iz samoupravnog djelokruga Općine te predmet
raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, o kojima će birači
odlučivati, te dan, vrijeme i mjesto održavanja referenduma, te eventualna ostala pitanja u
svezi održavanja zbora.
Odluka o sazivanju zbora građana objavljuje se na svim oglasnim pločama Općine te
na službenim internetskim stranicama Općina, a može se objaviti i preko lokalnih medija”.
Članak 14.
Članak 28. mijenja se i glasi:
„Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje
određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i Statutom.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako
ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u jedinici te dati odgovor
podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim
putem u skladu s tehničkim mogućnostima Općine.“
Prijedlozi i peticije mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim
mogućnostima Općine“.
Članak 15.
Članak 33. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji se biraju iz redova
vijećnika javnim glasovanjem pojedinačno na prijedlog najmanje 1/3 odnosno tri (3)
vijećnika. Prijedlog iz prethodno stavka mora biti podesen u pismenom obliku i potvrđen
imenima i prezimenima te potpisima vijećnika.
Za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća izabran je kandidat za kojega je
glasovala većina od ukupnog broja vijećnika.
Kada je predloženo više kandidata za predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća, a niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vijećnika ili više
kandidata dobije isti najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja na način da se glasuje o dva
kandidata koji su dobili najveći broj glasova.
Predsjednik i potpredsjednik, u pravilu, biraju se iz reda predstavničke većine, ili iz
reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Ako u ponovljenom glasovanju kandidat ne dobije većinu glasova od svih
vijećnika, ponavlja se kandidacijski postupak“.
Članak 16.
U članku 34. stavak 1.alineja 1. riječ „zastupa“ zamjenjuje se riječju „predstavlja“.
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U članku 34. stavak 1. alineja 3. iza riječ „red“ dodaje se riječ „sjednica“.
U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja Statut, Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
Proračun ili drugi opći akti nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt
zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan
Statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta, te bez odgode
općinskom načelniku“.
U članku 34. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća po potrebi, a
najmanje jednom u tri (3) mjeseca“.
Članak 17.
Članak 35. mijenja se i glasi:
Općinsko vijeće ima 9 vijećnika izabranih na način određen zakonom.
Članak 18.
Članak 36. mijenja se i glasi:
„Mandat člana Općinskog vijeća počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i
traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju slijedećih
redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se
uređuju loklani izbori odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona koji uređuje jedinice lokalne
samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka
tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima koji se održavaju
svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do
dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela
sukladno odredbama ovoga Zakona.
Funkcija člana Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom
odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnik nema obvezujući mandat i nije opoziv“.
Članak 19.
Iza članka 39. dodaje se članak 39.a, koji glasi:
„Pravo predlaganja odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće imaju
vijećnici, predsjednik Općinskog vijeća, Općinski načelnik, tijela mjesne samouprave,
upravna tijela, zajednička tijela ili službe i građani, osim ako zakonom nije drugačije
određeno.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili iz
njegovog djelokruga u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća“.
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Članak 20.
Članak 46. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Dužnost Općinskog načelnika je počasna ili profesionalna pod uvjetima određenim
zakonom.
Općinski načelnik ima pravo na plaću ili naknadu za obavljanje dužnosti, sukladno
odlukama Općinskog vijeća“.
Članak 21.
Iza članka 46. dodaje se članak 46.a, koji glasi:
„U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik:
-

priprema prijedloge općih akata,
izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njenim
prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom
imovinom Općine Svetvinčenat pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom
raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski
načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos
manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna, ako
je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa
zakonskim propisima, Statutom i posebnim propisima,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine Svetvinčenat,
- imenuje i razrješava pročelnika/e upravnih tijela,
- osniva, imenuje i razrješava radna tijela općinskog načelnika. Sastav, broj
članova, djelokrug i način rada tijela
- imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova
kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je
Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine Svetvinčenat,
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine Svetvinčenat u
obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, te nadzire njihov rad,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
- obavlja i druge poslove predviđene zakonom i ovim ovim Statutom.
Odluku o imenovanju i razrješenju predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne
(regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba koje osniva Općinsko vijeće svojim aktom, Općinski načelnik dužan je objaviti u
prvom broju službenih novina Općine koji sliedi nakon donošenja te odluke“.
Članak 22.
Članak 49. mijenja se i glasi:
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Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
-

-

u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta, ima pravo obustaviti od
primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen
zakon ili drugi propis, donošenjem odluke o obustavi općeg akta. Općinski
načelnik ima pravo zatražiti od predstavničkog tijela vijeća da u roku od 8
dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko
vijeće to ne učini, Općinski načelnik mora bez odgode, o tome obavijestiti
nadležno tijelo državne uprave nadležno u čijem je djelokrugu opći akt i
dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta,
ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt
u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.
Članak 23.

Članak 50. briše se.
Članak 24.
Članak 51. mijenja se i glasi:
„Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog
kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili
drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijeniti će privremeni zamjenik kojeg će
imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda članova predstavničkog tijela.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova predstavničkog
tijela općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.
Zamjenik općinskog načelnika, član predstavničkog tijela iz stavka 1. ovoga
članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili
drugih razloga spriječenosti zbog kojih općinski načelnik kojemu mandat nije prestao
onemogućen obavljati svoju dužnost.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi
se osiguralo nesmetano funkcioniranje općine.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje
prava općinskog načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata
općinskog načelnika, raspisati će se prijevremeni izbori za za općinskog načelnika. Do
provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade
Republike Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općnskog načelnika prestaje
danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih
je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svojih dužnosti, odnosno u slučaju iz
stavka 6. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade
Republike Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik
upravnog tijela općine nadležnog za službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika
predstavničkog tijela odmah po nastanku tih okolnosti.
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O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik predstavničkog tijela će u
roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora
za novog općinskog načelnika“.
Članak 25.
Članak 52. mijenja se i glasi:
„Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim
posebnim zakonom.
Pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose će u roku 8 dana
obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi
raspisivanja prijevremenih izbora za novoga općinskog načelnika, slučaju propisanim
zakonom i ovim Statutom“.
Članak 26.
Članak 53. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik može se opozvati u postupku propisanim zakonom i člankom 20.
ovog Statuta“.
Članak 27.
Iza članka 92. dodaje se članak 92.a, koji glasi:
„Općina će javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim
mrežnim stranicama na način da takve informacije budu lako dostupne i pretražive.
Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona
kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata
ministarstva nadležnog za financije“.
Članak 28.
Članak 99. mijenja se i glasi:
„Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom
djelokrugu obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu“.
Članak 29.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenim novinama Općine Svetvinčenat“, osim članaka 17., 20. i 24., koji stupaju na
snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih redovnih izbora za
članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske
načelnike, gradonačelnike i župane.
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KLASA: 021-05/21-01/01
URBROJ: 2168/07-01-1-21-2
Svetvinčenat, 18. veljače 2021. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT
PREDSJEDNIK
Elvis Cetina
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Na temelju članka 96. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i
referenduma (Narodne novine“ br. 29/19 i 98/19) i članka 7. Zakona o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13- pročišćeni
tekst, 2/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16 i 70/17) i članka 32. Statuta
Općine Svetvinčenat ("Službene novine Općine Svetvinčenat" broj 2/13), Općinsko vijeće
Općine Svetvinčenat na sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine, donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Svetvinčenat u 2021. godini
Članak 1.
Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva iz Proračuna Općine Svetvinčenat u 2021. u
iznosu od 11.300,00 kuna, a koriste se za rad političkih stranaka i nezavisnih članova
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Svetvinčenat (dalje u tekstu: Općinsko vijeće) i
osiguravaju se u Proračunu Općine Svetvinčenat za 2021. godinu.
Članak 2.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da
pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova, odnosno
vijećnika u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj
političkoj stranci i nezavisnom članu pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa
predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.
Članak 3.
Prema kriterijima iz članka 2., a u vezi s člankom 1. ove Odluke i ukupnog broja
članova Općinskog vijeća (11) u 2021. godini je za svakog člana utvrđen iznos od 1.000,00
kuna, a za svakog člana podzastupljenog spola dodatna naknada u iznosu od 100,00 kuna, te
su na temelju toga raspoređena sredstva koja pripadaju pojedinoj političkoj stranci i
članovima nezavisne općinske liste, i to:
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Politička stranka /
član s liste grupe birača

Broj članova
Općinskog
vijeća
5
2

Od toga članice
Općinskog
vijeća
2
0

Ukupno za
2021. godinu

1
1

0
0

1.000,00
1.000,00

1
1

1
0

1.100,00
1.000,00
11.300,00

Istarski demokratski sabor
Socijaldemokratska partija
Hrvatske
Hrvatska narodna stranka
Hrvatska demokratska
zajednica
Danijela Božac Bulešić
Igor Bilić
U k u p n o

5.200,00
2.000,00

Raspoređena sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivati će se na žiro račun političkih
stranaka, odnosno na poseban račun nezavisnih vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima.
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Korisnici su dužni knjigovodstveno ih obrađivati i omogućiti uvid nadležnim tijelima o
načinu raspolaganja sredstvima.
Članak 4.
Isplata sredstava u skladu s ovom Odlukom povjerava se Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Svetvinčenat.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama
Općine Svetvinčenat».

KLASA: 402-08/21-01/11
URBROJ: 2168/07-03-1-21-2
Svetvinčenat, 18.02. 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT
PREDSJEDNIK
Elvis Cetina
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat na sjednici održanoj dana 18.
veljače 2021. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite
na području Općine Svetvinčenat za 2020. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Svetvinčenat za 2020.
godinu, koje je sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Svetvinčenat”.

KLASA: 810-01/21-01/02
URBROJ: 2168/07-01-1-21-2
Svetvinčenat, 18. veljače 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT
PREDSJEDNIK
Elvis Cetina
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine
Svetvinčenat» br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat na sjednici održanoj dana 18.
veljače 2021. godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite
na području Općine Svetvinčenat za 2021. godinu
Članak 1.
Prihvaća se godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Svetvinčenat za 2021. godinu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama
Općine Svetvinčenat”.

KLASA: 810-01/21-01/03
URBROJ: 2168/07-01-1-21-2
Svetvinčenat, 18. veljače 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT
PREDSJEDNIK
Elvis Cetina
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Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne
novine”, br. 91/96), članka 32. Statuta Općine Svetvinčenat( “Službene novine Općine
Svetvinčenat” br. 2/13), i članka 4. Odluke o uvjetima pod kojima se mogu otuđiti nekretnine
u vlasništvu Općine Svetvinčenat (“Službene novine Općine Svetvinčenat” br. 02/06),
Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat na sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. godine,
donosi slijedeću,
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine
usmenim javnim nadmetanjem
Članak 1.
Raspisati će se javni natječaj za prodaju slijedeće nekretnine;
1. k.č. br. 55/2, u naravi vrt, površine 205 m2, upisana u zk.ul. 882, k.o.
Svetvinčenat, a koja se nalazi u naselju Svetvinčenat, vlasništvo Općine Svetvinčenat 1/1,
početna cijena temeljem procjene ovlaštenog stalnog sudskog vještaka graditeljske struke
iznosi 6.122,99 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, jamčevina iznosi 10% prodajne
vrijednosti. Iznos kupoprodajne cijene će se uvećati za troškove izrade procjene vrijednosti i
objave u javnom glasilu. Nekretnina nije oslobođena od predmeta i stvari trećih osoba, te je
obveza kupca rješavanje posjeda trećih osoba od predmeta i stvari.
Članak 2.
Nekretnina iz članka 1. ove Odluke prodaje se u viđenom stanju. U prodajnu cijenu
nisu uključeni porez na promet nekretnina, naknade za priključenje na elektroenergetske ili
druge instalacije te izrada geodetskih parcelacijskih elaborata i dr.
Članak 3.
Natječaj će se provesti usmenim javnim nadmetanjem. Najpovoljnijom ponudom smatra
se ona ponuda koja ispunjava sve opće i posebne uvjete iz natječaja, a kojom je ponuđen
najviši iznos prodajne cijene.
Pravo na sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja imaju sve domaće fizičke i pravne
osobe, a strane fizičke i pravne osobe pod uvjetom da ispunjavaju uvjete za stjecanje prava
vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj utvrđene odredbama članaka od 354. do 357.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine “ br. 91/96).
Javno nadmetanje će svojim zaključkom raspisati Općinski načelnik.
Javno nadmetanje provest će Povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za prodaju
nekretnina.
Obavijest o natječaju objaviti će se u “Glasu Istre” kao obavijest, a cjeloviti tekst
natječaja objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Svetvinčenat.
Članak 4.
Rok za sklapanje ugovora o prodaji je 8 dana od dana poziva Općine Svetvinčenat
najpovoljnijem ponuditelju na sklapanje ugovora o prodaji. Ugovorenu kupoprodajnu cijenu
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kupac plaća u jednom obroku, bez utvrđene mogućnosti popusta u roku od 15 dana od dana
sklapanja ugovora.
Porez na promet nekretnina plaća kupac u zakonskom roku.
Kupac stupa u posjed kupljene nekretnine zaključenjem Ugovora o prodaji nekretnine.
Ukoliko najpovoljniji izabrani ponuditelj odbije potpisati dostavljeni Ugovor o
kupoprodaji nekretnine u roku od 15 dana od dana dostave Ugovora gubi pravo na povrat
jamčevine.
Ukoliko ponuditelj ne isplati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od
dana ovjere potpisa kod javnog bilježnika gubi pravo na povrat jamčevine.
Uknjižba prava vlasništva u korist kupca odgađa se do isplate pune prodajne cijene,
što Općina Svetvinčenat potvrđuje posebnom pisanom potvrdom, te se vrši uz upis drugih
obveza kupca iz ovoga natječaja kao raskidnog uvjeta.
Brisanje raskidnog uvjeta iz prethodnog stavka izvršit će se temeljem posebne pisane
potvrde Općine Svetvinčenat.
Članak 5.
Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat na prijedlog Općinskog načelnika pridržava
pravo poništenja objavljenog Javnog natječaja u cijelosti ili djelomično bez davanja
posebnog obrazloženja.
Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat na prijedlog Općinskog načelnika pridržava
pravo neprihvaćanja najpovoljnije ponude za kupnju koje od nekretnina iz ovog Javnog
natječaja, bez davanja posebnog obrazloženja podnositelju takve ponude.
Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat na prijedlog Općinskog načelnika također
zadržava pravo poništenja ili izmjene zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju
nekretnine izložene na prodaju u ovom Javnom natječaju, ukoliko tijekom provođenja
postupka, pa sve do okončanja istog, nastupe okolnosti koje zahtijevaju takvu izmjenu ili
poništenje.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama
Općine Svetvinčenat”.

KLASA: 943-01/21-01/09
URBROJ:2168/07-01-21-2
Svetvinčenat, 18.02.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETVINČENAT
PREDSJEDNIK
Elvis Cetina
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Na temelju članka 109. stavka 1. i 2. Zakona o cestama („Narodne novine“,
broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,
125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 127/15 i 123/17) i članka 32. Statuta
Općine Svetvinčenat („Službene novine Općine Svetvinčenat“ broj: 2/13), Općinsko
vijeće Općine Svetvinčenat donosi slijedeće

IZMJENE I DOPUNE
REGISTRA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE
SVETVINČENAT
Članak 1.
Na području Općine Svetvinčenat nerazvrstane ceste su:
Redni broj

Oznaka dionice

1.

NC 1

Katastarska
općina
Smoljanci

2.

NC 2

Smoljanci

3.

NC 3

Bokordići

4.

NC 4

Bokordići

5.

NC 5

Bokordići

6.

NC 6

Svetvinčenat

7.

NC 7

Svetvinčenat

8.

NC 8

Svetvinčenat

9.

NC 9

Svetvinčenat

Čestica

Opis

ŽC 50131Krase-ŽC 5097
2044/3
Rapanji-ViduliniLC 50134
4504
BokordićiPustijanci
4479
DC 77-Kersani
– Bibići-DC 77
4538/1,
Foli-Rajki
4538/2, 4536/1 (granica s
Općinom
Barban)
83/2, 83/3,
Svetvinčenat
83/4, 83/5,
centar
83/6, 83/7,
83/8, 83/13,
83/16, 83/18,
83/19, 83/20,
83/21, 882 (od
kućnog broja
20 do kućnog
broja 47)
898/1
Naselje
Svetvinčenat od
kućnog broja
16A do
nogometnog
igrališta
Svetvinčenat
467/4
LC 50134-dio
Šikuti
813/5
LC 50139 –
skretanje do
2898/1
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10.

NC 10

Svetvinčenat

737/2

11.

NC 11

Štokovci

1477/1

12.
13.

NC 12
NC 13

Štokovci
Štokovci

295/1
3406/1

14.

NC 14

Štokovci; dio
Juršići

3403/1,
3414/1, 3412,
3413/2;

810/5
Skretanje od
k.č. 881 – 737/2
(Sajmište)
Skretanje od LC
50142 do
naselja Bijažići
DC 77-Pekici
DC 77 – Stanica
Čabrunići
Stanica
ČabrunićiČabrunićiCukrići

3904
15.

NC 15

Štokovci

3410

16.

NC 16

Štokovci

17.

NC 17

Štokovci

3448/2, 3453,
3454
2835/1

18.

NC 18

Štokovci

3443/1

19.

NC 19

Štokovci

20.
21.

NC 20
NC 21

Vodnjan
Juršići

22.

NC 22

Juršići

23.

NC 23

Juršići

24.

NC 24

Juršići

25.

NC 25

Juršići

26.

NC 26

Juršići

ČabrunićiStancija Turki
Režanci-Pačići
(Bičići)
LC 50143
(Režanci – DC
77) i dio naselja
Režanci
(„Gromičari“).
LC 50142
(Bokordići –
skretanje za
naselje Režanci
– Štokovci – DC
77) i naselje
Režanci.

LC 50187 –
Boškari
3923
dio Sv. Kirin-Tići
3921/2
DC 77-Stancija
Grgur
3271/1,
DC 77-Klarići4500/1, 3946/1 Butkovići
1500/24
LC 50143Mandelići-Dokići
3871
LC 50143Gilešići
941, 3868
LC 50143Pačići
3191/2, 3930 DC 77-Stancija
Mićini-spoj
ceste DokićiButkovići
3437/1
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27.

NC 27

Juršići

28.
29.

NC 28
NC 29

Juršići
Bokordići

30.

NC 30

Svetvinčenat

810/5

31.

NC 31

Štokovci

3439/2

32.

NC 32

Štokovci

33.

NC 33

Štokovci

3438, 2825/7,
3451/1,
2825/7

34.
35.

NC 34
NC 35

Štokovci
Štokovci

36.

NC 36

Juršići

37.

NC 37

Juršići

38.

NC 38

Smoljanci

39.
40.

NC 39
NC 40

Štokovci
Juršići

41.
42.

NC 41
NC 42

Bokordići
Svetvinčenat

43.
44.
45.
46.

NC 43
NC 44
NC 45
NC 46

Bokordići
Juršići
Juršići
Štokovci

47.

NC 47

Svetvinčenat

48.

NC 48

Štokovci

3901

3923, 3925/2
3904/2

3436/2
3436/1,
2479/7,
3435/1,
3435/2, 2389/5
1154/1,
1154/2,
1154/4,
1011/1, 1011/8
3872, 3874/1,
3874/2
1069/8,
1069/1, 1067/2
1443/6
1379/19,
1379/34
3505/3
36/6
289/18
3270/1
1994/1
2477/28,
2477/3
201/36

Cukrići-Gajana
(do granice s
Gradom
Vodnjanom)
DC 77-Cirka
DC 77 – dio
naselja Bibići
(Valica)
Dio naselja
Svetvinčenat od
k.č. br. 813/5 do
k.č. br. 810/3
3443/1 –
Štokovci
Režanci –
Boškari
Dio naselja
Režanci –
Boškari(Režanci
– crkva sv.
Germana)
Naselje Boškari
Boškari – crkva
Sv. Marije od
trih kunfini
Gilešići –
Bonašini
Naselje Gilešići
Raponji (ukupna
površina 417
m2)
Naselje Bijažići
Naselje Juršići –
novi dio
Naselje Pusti
Naselje
Svetvinčenat
Naselje Ferlini
Naselje Škicini
Naselje Cukrići
Naselje Boškari

Naselje Krase
(Tofulini)
3413/1, 3411/2 Naselje
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49.

NC 49

Štokovci

50.

NC 50

Juršići

2973

51.

NC 51

Juršići

52.

NPC 52

Juršići

3417/3, 3934,
3939/1, 3930
3271/1

47/30, 47/50

Čabrunići
Naselje Stanica
Čabrunići
DC 77 – ispod
Škicini
Klarići – Paradiž
Naselje Škicini
(spoj k.č. br.
3271/42 i
3285/1)

Članak 2.
Ovaj Registar je sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama Općine
Svetvinčenat, KLASA: 021-05/19-01/02,
URBROJ: 2168/07-01-1-19-1,
od
29.01.2019. godine, objaviti će se na službenim stranicama Općine Svetvinčenat i
redovito će se ažurirati.

KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2168/07-01-1-21-10
Svetvinčenat, 18.02.2021 godine.
NAČELNIK OPĆINE SVETVINČENAT
Dalibor Macan

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Elvis Cetina

