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 Na temelju 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. i 19/13. -pročišćeni 
tekst) i članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.), 
Gradsko vijeće Grada Pazina dana 29. lipnja 2013. godine donosi   
 

 
 

Z A K LJ U Č A K 
po Odluci o provedbi mjera unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja  

Grada Pazina za razdoblje 2013. – 2015. godine 
 
 
 

 1. Gradsko vijeće Grada Pazina podržava i prihvaća mjere iz Odluke o provedbi mjera 
unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Grada Pazina za razdoblje 2013. – 2015. 
godine  KLASA: 023-01/13-01/24, URBROJ: 2163/01-01-01-13-6 od 28. lipnja 2013. godine. 

 2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 
 
 
KLASA: 023-01/13-01/24 
URBROJ: 2163/01-01-01-13-8 
Pazin, 29. lipnja 2013. 
 
 

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  PAZINA 
 
 

                   Predsjednik 
               Gradskog vijeća 
         Boris Demark, prof.,v.r. 
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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.) i članka 34. Statuta Grada Pazina 
(''Službene novine Grada Pazina'', broj 17/09. i 4/13.), Gradonačelnik Grada Pazina dana 28. lipnja  
2013. godine, donosi 
 

O D L U K U 
O PROVEDBI MJERA UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNE  
PROIZVODNJE I RURALNOG RAZVOJA GRADA PAZINA  

ZA RAZDOBLJE 2013. – 2015. GODINE 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom o provedbi mjera unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja 

Grada Pazina za razdoblje 2013. – 2015. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se mjere za 
unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja temeljem kojih se iz Proračuna Grada Pazina dodjeljuju 
nepovratna financijska sredstva i potiču ulaganja u razvoj poljoprivrede i ruralni prostor. 

 
Članak 2. 

Najvažniji ciljevi koji proizlaze ove Odluke su razvoj poljoprivredne proizvodnje i ruralni 
razvoj  Grada Pazina kroz slijedeće prioritete: 

1. Provoditi Strateški program ruralnog razvoja Istarske županije u Gradu Pazinu nacionalnoj  
    poljoprivrednoj politici i Zajedničkoj poljoprivrednoj politici  Europske unije, 
2. Stvaranje institucionalnih preduvjeta razvoja 
3. Povezivanje poljoprivrednih proizvođača 
4. Unapređenje postojeće poljoprivredne proizvodnje 
5. Poduzimanje odgovarajućih marketinških aktivnosti. 
 

Članak 3. 
Kao mjere za ostvarenje cilja kroz prioritete iz članka 2. ove Odluke utvrđuju se:  
1. Održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta, izmjena i dopuna, te provođenje programa 
    raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države 
2. Poticanje obnove zapuštenih poljoprivrednih površina u privatnom vlasništvu 
3. Edukacija poljoprivrednika, a posebno na području korištenja sredstava iz različitih 
    nacionalnih  programa i programa Europske unije 
4. Poticanje povezivanja poljoprivrednih proizvođača putem klastera, zadruga, udruga, 
    lokalne akcijske grupe i drugih organizacija u cilju povećavanja njihove konkurentnosti, 
    zajedničkog nastupa na tržištu i standardizacije i  podizanja kvalitete poljoprivrednih 
    proizvoda 
5. Sufinanciranje nabavke sadnica i repromaterijala 
6. Očuvanje i razvoj autohtonih pasmina putem suradnje s  Centrom za regionalno  
    ruralni razvoj u Pazinu 
7. Naznaka zemljopisnog porijekla poljoprivrednih proizvoda i njihovo brandiranje 
8. Uspostava i izvođenje sustavnih promotivnih aktivnosti poput sajmova, manifestacija, 
    oglašavanja i sl. 
9. Poticanje razvoja malog gospodarstva u sektoru poljoprivrede i proizvodnje prehrambenih 
    proizvoda, razvoju seoskog turizma i poboljšanju komunalne infrastructure 
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10. Ostale mjere za poticanje razvoja poljoprivrede (sufinanciranje premije osiguranja, 
      sufinanciranje nabave košnica i pčelarske opreme, sufinanciranje troškova legalizacije 
      objekata namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji i drugo). 
 
 

II. POTPORE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 
 

Članak 4.  
Korisnici potpora iz Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu i projekcije proračuna za 2014. i 

2015. godinu mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Pazina i koji obavljaju djelatnost 
poljoprivredne proizvodnje i vlasnici su ili posjednici gospodarskog objekta u funkciji poljoprivredne 
proizvodnje i/ili trajnih nasada na području Grada Pazina.  

Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeće subjekte iz poljoprivrede: obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva, obrte i mala poduzeća kojima je poljoprivredna proizvodnja primarna 
djelatnost te imaju najviše 10 zaposlenih, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne 
djelatnosti i/ili organizaciju i promociju aktivnosti vezanih za poljoprivredu. 

 
Članak 5. 

Za potpore razvitku poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Pazina u razdoblju 
2013. – 2015. godine u Proračunu Grada Pazina planirana su financijska sredstva za sljedeće potpore: 

 

OPIS 2013. 2014. 2015. 

1. 
Troškovi edukacije i stručnog osposobljavanja za 
stjecanje poljoprivrednih zanimanja (npr. maslinar, 
vinogradar i ostalo)  

4.000,00 4.000,00 4.000,00

2. 
Sufinanciranje dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih 
udruga i zadruga, LAG-a Središnja Istra, Modelne šume 
Sliv rijeke Mirne 

30.000,00 30.000,00 30.000,00

3. Donacija Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma 
Istre   20.000,00 20.000,00 20.000,00

4. 
Sufinanciranje izložbe „Dani meda“, manifestacija 
Gastro okusi Istre i ostalih  manifestacija koje doprinose 
promicanju poljoprivredne proizvodnje 

55.000,00 40.000,00 40.000,00

5. 
Isplata obveza za nabavu sadnog materijala iz 
prethodnih godina od MIH d.o.o Poreč – plaćanje 
kreditnih obveza prema ugovoru 

43.000,00 40.000,00 40.000,00

6. Sufinanciranje javnih radova uređivanja poljoprivrednih 
površina 50.000,00 10.000,00 10.000,00

7. Sufinanciranje 2% kamata za poduzetničke kredite 20.000,00 20.000,00 20.000,00
                       UKUPNO 222.000,00 164.000,00 164.000,00

 
Članak 6. 

Potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje za stjecanje zanimanja u poljoprivrednom 
sektoru odnose se na pohađanje tečajeva i programa edukacije potrebnih za bavljenje određenom 
proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu koji se upisuju u radnu knjižicu ili su 
zakonski obvezni. 

 
Članak 7. 

Sufinanciranje dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih udruga i zadruga, LAG-a Središnja 
Istra, Modelne šume Sliv rijeke Mirne koje se odnose na organizaciju izložbi i sajmova, stručnih 
predavanja, studijskih putovanja i ostalog. Ova sredstva se ostvaruju temeljem podnijetog zahtjeva 
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korisnika, uz koji se obvezno prilaže godišnji program rada udruga, zadruga i LAG-a odnosno drugih 
pravnih osoba.  

 
Članak 8. 

Odluku o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, KLASA: 320-01/95-
01/13, URBROJ: 2163/1-01-95-1, donijela je Skupština Istarske županije 24.03.1995. godine 
istovremeno sa Zaključkom o izdvajanju namjenskih sredstava iz Proračuna Istarske županije na 
Poseban račun Županijskog poglavarstva – „Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ 
KLASA: 320-01/95-01/13, URBROJ: 2163/1-01-95-2. 

Sredstva se isplaćuju u skladu sa planiranim sredstvima u  Proračunu Grada Pazina. 
 

Članak 9. 
Sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje odobrit će 

se organizatoru manifestacije za pokriće dijela troškova manifestacije koje doprinose promicanju 
poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja (npr. Dani meda, Smotra vina središnje Istre, Istrakon, 
Dan Grada, TradinEtno, Dani Julesa Verna, 7 dana stvaranja, Rim-Gastro i sl.). 
 Sredstva se isplaćuju na temelju zahtjeva organizatora manifestacije. Odluku o sufinanciranju 
odnosno pokroviteljstvu manifestacije i visini potpore donosi gradonačelnik u skladu s planiranim 
sredstvima i financijskim mogućnostima Proračuna. 
 

Članak 10. 
Sufinanciranje nabave sadnog materijala (vinova loza, masline, voćke) za obiteljska 

poljoprivredna gospodarstva koja imaju prebivalište ili sjedište na području Grada Pazina, u visini od 
1/3 nabavne cijene. Prema zaključenom ugovoru Grad Pazin sufinancira kreditne obveze MIH-a d.o.o. 
Poreč za svoj dio sufinanciranja sadnog materijala iz prethodnih godina. 

 
Članak 11. 

Na temelju Mjera za poticanje gospodarstva i zapošljavanja u 2013. godini (KLASA: 301-
01/13-01/01: URBROJ: 2163/01-01-01-13-2 od 25.02.2013. godine Grad Pazin sufinancira 2% 
kamata na kredite poduzetnika u poljoprivrednoj djelatnosti. Kriteriji za dodjelu kredita za poticanje 
poduzetništva utvrđuju se zaključkom gradonačelnika u suradnji s poslovnim bankama. Mjere za 
poticanje gospodarstva i zapošljavanja donose se za pojedinu proračunsku godinu. 

 
Članak 12. 

Potpore za ostale mjere ruralnog razvoja koje nisu obuhvaćene ovom Odlukom isplaćivat će se 
po zahtjevu korisnika. Odluku o dodjeli sredstava donosi gradonačelnik na prijedlog nadležnog odjela. 
 

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PROPISANA DOKUMENTACIJA 
 

Članak 13. 
Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i 

proračun tijekom cijele godine, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća, odnosno  do visine 
sredstava iz članka 5. ove Odluke. 

Detaljniji kriteriji i mjerila za ostvarivanje subvencije i potpore, pripadajuća dokumentacija i 
obrazac Zahtjeva, urediti će se posebnim aktom gradonačelnika za pojedinu proračunsku godinu. 

 
Članak 14. 

Ovom Odlukom prihvaća se Odluka o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje 
poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 2013. 
godine za period do kraja 2015. godine, KLASA: 320-01/13-01/02,  URBROJ: 2163/1-01/13-3 od 27. 
lipnja 2013. godine. 
 Strateški program ruralnog razvoja Istarske županije za period od 2008. do 2013. godine kojim 
su definirane mjere poljoprivredne politike do 2013. godine objavljen je u "Službene novine Istarske 
županije", broj 5/2009. 
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Članak 15. 
 Grad Pazin, Istarska županija, Usluga d.o.o. Pazin i Reginex d.o.o. Pazin  potpisali su Pismo 
namjere za realizaciju Projekta "Zadružne mljekare - objekta za preradu mlijeka i proizvodnju sira. 
 Vlasnici zemljišta obvezali su se pravo građenja na  zemljištu ustupiti u korist Istarske 
županije radi realizacije projekta.  

 
Članak 16. 

 U 2009. godini Grad Pazin je ustupio Agenciji za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin nekretnine 
smještene na lokaciji Gortanov Brijeg u Pazinu za potrebe izgradnje i djelovanje Centra za regionalno 
ruralni razvoj Istre.  

Članak 17. 
 Grad Pazin je dao na korištenje svoje nekretnine Hrvatskim šumama Upravi šuma Podružnica 
Buzet, Šumarskom institutu Jastrebarsko – podružnica Pazin, Veleučilištu u Rijeci, Poljoprivredni 
studij u Pazinu i drugima, pod povoljnijim uvjetima kao podršku u razvoju poljoprivredne djelatnosti.  

 
Članak 18. 

 Grad Pazin daje potporu mladim obiteljima u cilju unapređenja pronatalitetne politike i 
zadržavanja mladih obitelji na selu što će se promicati i kao dio Nacionalne politike za ravnopravnosti 
spolova i kao sastavnica Nacionalne politike za mlade.  
 Grad Pazin i Istarska županija osnovati će centar za potporu ženama i mladima u ruralnom 
prostoru za što će Grad Pazin ustupiti nekretninu, bez naknade.  
 

Članak 19. 
 Grad Pazin i Općine Pazinštine će u suradnji s Istarskom županijom sudjelovati u provedbi 
mjera i potpora za unapređenje sustava navodnjavanja.  
 

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

Članak 20. 
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene 

potpore. 
 

Članak 21. 
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 

Grada Pazina. 
 

Članak 22. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina 

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 023-01/13-01/24 
URBROJ: 2163/01-01-01-13-6 
Pazin, 28. lipnja 2013. 
 
 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 
 

 
            Gradonačelnik  
         Renato Krulčić,v.r. 
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Na osnovi članka 3. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane 

funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu („Narodne novine“, 
broj 29/2013.), te na osnovi točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava 
za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini 
(„Narodne novine“, broj 29/13.), Gradonačelnik Grada Pazina je 28. lipnja 2013. godine donio   
 

 
I. (prve) Izmjene Plana rashoda za nabavu  

proizvedene dugotrajne imovine  i za dodatna ulaganja u nefinancijskoj 
imovini osnovnog školstva u Pazinu za 2013. godinu 

 
 

Članak 1.  
 U Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja u 
nefinancijskoj imovini osnovnog školstva u Pazinu za 2013. godinu („Službene novine Grada Pazina, 
broj 11/2012), članak 2. mijenja se i glasi: 

 
„Članak 2. 

 U osnovnom školstvu u Pazinu, čije je decentralizirane funkcije preuzeo Grad Pazin kao 
osnivač Osnovne škole Vladimira Nazora u Pazinu, za 1) nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za 
2) dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2013. godini ostvarit će se, po namjenama, ovi 
rashodi:  
 
Ukupno planirani iznos ulaganja obuhvaćenih projektom   
1.  
1.1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 
              imovine (oprema) – skupina 42, odjeljci 4221, 4222             200.034,00 
2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  imovini  
 - skupina 45, odjeljci 4511, 4521 i 4541  
2.1. Zamjena rastera u Matičnoj školi u Pazinu   
 a) građevinsko-tehnički nadzor                                                    5.000,00 
 b) izvođenje radova                                                                     145.000,00 
 Ukupno 2.1.                                                                                      150.000,00 
2.2. Radovi na sanaciji krovišta i fasade u Područnoj školi u Cerovlju   
 a) građevinsko-tehnički nadzor                                                      10.000,00 
 b) izvođenje radova                                                                         220.000,00 
 Ukupno 2.2.                                                                                      230.000,00 
2.3. Sanacija ravnih krovova u Područnoj školi Lupoglav   
 a) građevinsko-tehnički nadzor                                                          3.625,00 
 b) izvođenje radova                                                                              81.375,00 
 Ukupno 2.3.                                                                                                      85.000,00 
2.4. Zamjena aluminijske stolarije u blagovaonici u Matičnoj školi u Pazinu  
 a) građevinsko-tehnički nadzor                                              3.000,00 
 b) izvođenje radova                                                                              82.000,00 
 Ukupno 2.4.                                                                                                      85.000,00 
2.5. Projektna dokumentacija za radove u 2013.                                                  50.000,00 
 Ukupno 2.5.                                                                                                      50.000,00 
     
 SVEUKUPNO 1. – 2.5.                                                              800.034,00 
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Za nabave i ulaganja iz prethodnoga stavka ovoga članka, planiraju se ovi izvori sredstava: 
  
1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (oprema) 
 – skupina 42, odjeljci 4221, 4222   
 Grad Pazin                                                                                          10.000,00 
 Decentralizirani izdaci                                                               190.034,00 
 U k u p n o  1.                                                                           200.034,00 
     
2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  
 - skupina 45, odjeljci 4511, 4521 i 4541   
2.1. Zamjena rastera u Matičnoj školi u Pazinu   
 Grad Pazin                                                                                           150.000,00 
 Ukupno 2.1.                                                                                                  150.000,00 
2.2. Radovi na sanaciji krovišta i fasade u Područnoj školi u Cerovlju   
 Općina Cerovlje                                                                                          50.000,00 
 Decentralizirani izdaci                                                                           180.000,00 
 Ukupno 2.2.                                                                                                  230.000,00 
2.3. Sanacija ravnih krovova u Područnoj školi Lupoglav   
 Općina Lupoglav                                                                              27.375,00 
 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU                               54.000,00 
 Decentralizirani izdaci                                                                      3.625,00 
 Ukupno 2.3.                                                                                          85.000,00 
2.4. Zamjena aluminijske stolarije u blagovaonici u Matičnoj školi u Pazinu  
 Decentralizirani izdaci                                                                  85.000,00 
 Ukupno 2.4.                                                                                          85.000,00 
2.5. Projektna dokumentacija za radove u 2013. i 2014. godini   
 Decentralizirani izdaci                                                                  50.000,00 
 Ukupno 2.5.                                                                                          50.000,00 
     
 Ukupno izvori prihoda   
 Grad Pazin                                                                                      160.000,00 
 Općina Cerovlje                                                                              50.000,00 
 Općina Lupoglav                                                                                         27.375,00 
 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU                                                   54.000,00 
 Decentralizirani izdaci                                                                          508.659,00 
 S V E U K U P N O                                                                                       800.034,00“ 
 

Članak 2. 
Stavak 2. članka 3. mijenja se i glasi: 
„Ulaganja u uređenje i obnovu objekata i nabavu tehničke dokumentacije iz članka 2. stavak 1. 

točke 2.1., 2.2. i 2.5. ovog Plana, vodit će, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi Upravni odjel za 
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina, radove iz članka 2. stavka 1. točke 2.3. pod 
a) i 2.4. Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, a radove iz članka 2. stavka 1. točke 2.3. pod b) 
Općina Lupoglav na temelju posebnog ugovora sklopljenog s Ministarstvom regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije.“ 

Članak 3. 
Ove Izmjene Plana objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, a primjenjuju se od 1. srpnja 2013. godine. 
 
KLASA: 602-02/13-01/31 
URBROJ: 2163/01-01-01-13-1 
Pazin, 28. lipnja 2013.  

GRADONAČELNIK  GRADA PAZINA 
         Gradonačelnik   
                  Renato Krulčić,v.r.  
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Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina (»Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 

4/13.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.) Gradonačelnik Grada Pazina donosi 

 
 
 

DOPUNU PLANA PRIJMA 
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 

U UPRAVNA TIJELA GRADA PAZINA ZA 2013. GODINU 
 
 
 

I.  
U Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela 

Grada Pazina za 2013. godinu (»Službene novine Grada Pazina“ broj 9/13)  točka I. mijenja se i glasi: 
„Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2013. godini prijam 

šest (6) osoba od čega: 
- četiri (4) osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili 

integriranim preddiplomskim i diplomskim stručnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim 
studijem 

- 2 (dvije) osobe sa završenom srednjom stručnom spremom. 
Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje, upravna tijela u kojima 

su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planiraju primiti, te potreban stupanj obrazovanja i 
struke, utvrđeni su u Tablici koja je sastavni dio ovoga Plana.” 

 
II. 

Ova Dopuna Plana stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.  

 
 

KLASA: 112-01/13-01/12 
URBROJ: 2163/01-01-01-13-2 
Pazin, 18. lipnja 2013. 

 
 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 
 

 
            Gradonačelnik  
         Renato Krulčić,v.r. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Subota, 29. lipnja 2013.                     SLUŽBENE  NOVINE  GRDA  PAZINA                     Strana 411 – Broj 15 
 
 
 
 
 
TABLICA 
 
 

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 
U GRAD PAZIN ZA 2013. GODINU 

Naziv upravnog 
tijela 

Naziv radnog mjesta      Stručna sprema Broj 
izvršitelja 

Savjetnik za vođenje 
projekata i manifestacija 

Magistar struke ili stručni specijalist 
pravne, ekonomske ili druge 
društvene struke 

1 
 

 
 
Ured Grada  

Referent za poslove 
Gradskog vijeća 

Srednja stručna sprema upravne, 
birotehničke, ekonomske struke ili 
gimnazijskog usmjerenja 

1 

Viši stručni suradnik za 
odgoj i obrazovanje 

Magistar struke ili stručni specijalist 
pravne, ekonomske ili druge 
društvene struke 

1 
 

 
Upravni odjel za 
samoupravu, 
upravu i 
društvene 
djelatnosti  

Referent za uredsko 
poslovanje 

Srednja stručna sprema upravne, 
birotehničke, ekonomske struke ili 
gimnazijskog usmjerenja 

1 

Upravni odjel za 
gospodarstvo, 
financije i 
proračun 

Viši stručni suradnik za 
gospodarstvo I.  

Magistar struke ili stručni specijalist 
ekonomske struke  

1 

Upravni odjel za 
komunalni sustav, 
prostorno 
uređenje i 
graditeljstvo 

Viši stručni suradnik za 
tehničke poslove i 
projekte     

Magistar struke ili stručni specijalist 
građevinske ili druge tehničke 
struke 

1 

Ukupno    6 
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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. i 36/09. ) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje (''Službene novine 
Grada Pazina'', broj 11/09. i 7/13.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj dana 27. 
lipnja 2013. godine, donosi 
 

ODLUKU 
O PROVEDBI MJERA UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I 

RURALNOG RAZVOJA OPĆINE CEROVLJE ZA RAZDOBLJE 2013. – 2015. GODINE 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj 05. ožujka 2010. godine donijelo je 

Strategiju razvoja Općine Cerovlje za razdoblje od 2010. do 2015. godine (''Službene novine Grada 
Pazina'', broj 10/10.), kao temeljnog dokumenta i osnova za dodjelu potpora i unapređenje 
poljoprivrede, ruralnog razvoja, ribarstva, šumarstva, lovnog i vodnog gospodarstva u petogodišnjem 
razdoblju (2010.-2015.) a u podudarnosti sa Strateškim programom ruralnog razvoja Istarske županije 
za razdoblje 2008. do 2013. („Službene novine Istarske županije“, broj 5/09.)  

Odlukom o provedbi mjera unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Općine 
Cerovlje za razdoblje 2013.-2015. godine (u daljnjem tekstu: Odluka), pod strateškim ciljem 1. Razvoj 
poljoprivrede (prioritet 1.1. do 1.4.) utvrđuju se potpore za unapređenje poljoprivrede i ruralnog 
razvoja, temeljem kojih se iz Proračuna Općine Cerovlje dodjeljuju nepovratna financijska sredstva i 
potiču ulaganja u razvoj poljoprivrede i ruralni prostor.  
 

Članak 2. 
 Najvažniji strateški cilj je razvoj poljoprivrede kroz prioritete: 
 1. Stvaranje institucionalnih preduvjeta razvoja 
 2. Umrežavanje poljoprivrednih proizvođača 
 3. Unapređenje postojeće poljoprivredne proizvodnje 
 4. Poduzimanje odgovarajućih marketinških aktivnosti 
 

Članak 3. 
Kao mjere za ostvarenje cilja kroz prioritete iz prethodnog članka utvrđuju se:  

 1.1. Izrada plana i programa održivog razvoja poljoprivrede Općine Cerovlje 
 1.2. Redefiniranje uloge poljoprivredne udruge 
 1.3. Izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države 
 1.4. Provođenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države 
 1.5. Poticanje obnove zapuštenih poljoprivrednih površina u privatnom vlasništvu 
 1.6. Edukacija poljoprivrednika na području korištenja sredstava iz različitih nacionalnih  
        programa i programa Europske unije 
 2.1. Povezivanje poljoprivrednih proizvođača po pojedinim segmentima poradi zajedničke    
        proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda 
 2.2. Zajednički plasman srodnih poljoprivrednih proizvoda na tržištu 
 3.1. Standardizacija kvalitete poljoprivrednih proizvoda te dobivanje certifikata kvalitete za   
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        pojedine poljoprivredne proizvode 
 3.2. Poticanje ulaganja poradi osiguranja visoke kvalitete poljoprivrednih proizvoda 
 3.3. Edukacija poljoprivrednih proizvođača po pojedinim tematskim područjima 
 3.4. Uvođenje poljoprivrednih kultura netipičnih za područje Općine za koje postoje prirodni   
        preduvjeti uzgoja 
 3.5. Sufinanciranje nabavke sadnica i repromaterijala 
 3.6. Očuvanje i razvoj autohtonih pasmina putem suradnje s obližnjim Centrom za regionalno  
        ruralni razvoj u Pazinu 
 3.7. Programi stipendiranja deficitarnih zanimanja 
 4.1. Naznaka zemljopisnog porijekla poljoprivrednih proizvoda i njihovo brandiranje 
 4.2. Uspostava i izvođenje sustavnih promotivnih aktivnosti poput sajmova, manifestacija,  
        oglašavanja i sl. 
 4.3. Poticanje povezivanja poljoprivrede i turizma. 
 

II. POTPORE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 
 

Članak 4.  
Korisnici potpora iz Proračuna Općine Cerovlje za 2013. godinu i projekcije proračuna za 

2014. i 2015. godinu mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Cerovlje i koji 
obavljaju djelatnost poljoprivredne proizvodnje i vlasnici su ili posjednici gospodarskog objekta u 
funkciji poljoprivredne proizvodnje i/ili trajnih nasada na području Općine Cerovlje.  

Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeće subjekte iz poljoprivrede: obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva, obrte i mala poduzeća kojima je poljoprivredna proizvodnja primarna 
djelatnost te imaju najviše 10 zaposlenih, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne 
djelatnosti i/ili organizaciju i promociju aktivnosti vezanih za poljoprivredu. 

 
Članak 5. 

Za potpore razvitku poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Općine Cerovlje u razdoblju 
2013. – 2015. godine iz Proračuna Općine Cerovlje osigurat će se financijska sredstva za sljedeće 
potpore: 

 
 2013. 2014. 2015. 

1. troškovi edukacije i stručnog 
osposobljavanja za stjecanje 
poljoprivrednih zanimanja (npr. maslinar, 
vinogradar i ostalo)  

10.000,00 25.000,00 25.000,00 

2. sufinanciranje dijela troškova aktivnosti 
poljoprivrednih udruga i zadruga, LAG-a 
Središnja Istra, Modelne šume Sliv rijeke 
Mirne 

60.000,00 100.000,00 100.000,00 

3. sufinanciranje rada Lovačke udruge Šljuka 5.000,00 10.000,00 10.000,00 
4. donacija Fondu za razvoj poljoprivrede i 

agroturizma Istre   5.000,00 10.000,00 10.000,00 

5. sufinanciranje manifestacija koje 
doprinose promicanju poljoprivredne 
proizvodnje 

0 20.000,00 20.000,00 

6. sufinanciranje nabave sadnog materijala     0 50.000,00 50.000,00 

7. potpore za ostale mjere ruralnog razvoja 10.000,00 20.000,00 20.000,00 
8. sufinanciranje projekta Medare – Pogon za 

punjenje meda i ostalih pčelinjih 
proizvoda 

10.000,00 20.000,00 50.000,00 
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Članak 6. 
Potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje za stjecanje zanimanja u poljoprivrednom 

sektoru odnose se na pohađanje tečajeva i programa edukacije potrebnih za bavljenje određenom 
proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu koji se upisuju u radnu knjižicu ili su 
zakonski obvezni. 
 

Članak 7. 
Sufinanciranje dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih udruga i zadruga, LAG-a Središnja 

Istra, Modelne šume Sliv rijeke Mirne koje se odnose na organizaciju izložbi i sajmova, stručnih 
predavanja, studijskih putovanja i ostalog. Ova sredstva se ostvaruju temeljem podnijetog zahtjeva 
korisnika. Uz zahtjev se obavezno prilaže godišnji program rada udruga, zadruga i LAG-a odnosno 
drugih pravnih osoba. Odluku o dodjeli sredstava donosi Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog 
upravnog odjela.  

 
Članak 8. 

Sufinanciranje rada Lovačke udruge Šljuka odnosi se na redovan rad Udruge, a sredstva se 
ostvaruju temeljem podnijetog zahtjeva korisnika. Uz zahtjev se obavezno prilaže godišnji program 
rada udruga, zadruga i LAG-a odnosno drugih pravnih osoba. Odluku o dodjeli sredstava donosi 
Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.  

  
Članak 9. 

Odluku o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, Klasa: 320-01/95-
01/13, Urbroj: 2163/1-01-95-1, 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“ Klasa: 320-01/95-
01/13, Urbroj: 2163/1-01-95-2, te Preporukom Općinama i Gradovima o izdvajanju namjenskih 
sredstava na Poseban račun Županijskog poglavarstva – „Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma 
Istre“, Klasa: 320-01/95-01/13, Urbroj: 2163/1-01-95-3. 

Sredstva će se isplaćivati u skladu s Planom proračuna i Odlukom o izvršavanju Plana 
proračuna za svaku kalendarsku godinu. 

 
Članak 10. 

Sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje odobrit će 
se organizatoru manifestacije za pokriće dijela troškova manifestacije koje doprinose promicanju 
poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja (npr. Dani meda, Smotra vina središnje Istre i sl.) 
  Sredstva se isplaćuju na temelju zahtjeva organizatora manifestacije. Odluku o sufinanciranju 
odnosno pokroviteljstvu manifestacije i visini potpore donosi Općinski načelnik na osnovu sredstava 
planiranih Proračunom. 
 

Članak 11. 
Sufinanciranje nabave sadnog materijala odobrava se u visini od 1/3 nabavne cijene (uključen 

PDV). 
 Maksimalni broj sadnica po OPG – vinova loza najviše 1.500 kom, masline najviše 300 kom, 
voćne sadnice najviše 300 kom. 
 Maksimalni iznos subvencije po OPG-u – 6.000,00 kn. 

 
Članak 12. 

Potpore za ostale mjere ruralnog razvoja koje nisu obuhvaćene nekom od potpora iz ove 
Odluke isplaćivat će se po zahtjevu korisnika i odluci Općinskog načelnika na prijedlog Jedinstvenog 
upravnog odjela.  
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Članak 13. 
 Sufinanciranje projekta Medare – Pogon za punjenje meda i ostalih pčelinjih proizvoda 
odobrit će se u slučaju potrebe za izradom dokumentacije i ostalih administrativnih troškova koji 
mogu nastati realizacijom ovog projekta 
 

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PROPISANA DOKUMENTACIJA 
 

Članak 14. 
Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerovlje 

tijekom cijele godine i dodjeljuju se do utroška sredstava iz točke II. ove Odluke planiranih za 
proračunsku godinu. 
 

Detaljniji kriteriji i mjerila za ostvarivanje subvencije i potpore, pripadajuća dokumentacija i 
obrazac Zahtjeva, uredit će se posebnom aktom Općinskog načelnika za pojedinu proračunsku godinu. 
 

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

Članak 15. 
Izdaci za potpore iz ove Odluke osigurat će se u Planu proračuna za razdoblje 2013.-2015. 

godine, a izvršavat će se na temelju donesenih programa Općine Cerovlje. 
 

Članak 16. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina 

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 320-01/13-01/06 
URBROJ: 2163/06-02-02-13-1 
Cerovlje, 27. lipnja 2013. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 
 
 

                Predsjednik  
            Općinskog vijeća  
             Ivan Jurada, v.r. 
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 Na temelju članka 17. Statuta Općine 
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“, 
broj 11/09. i 7/13.), a u vezi s člankom 35. 
točkom 3. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 
broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 
109/07., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Cerovlje na sjednici održanoj 27. lipnja 2013. 
godine donosi  

 
 

RJEŠENJE 
o prestanku mandata članu Općinskog 
vijeća Općine Cerovlje Gvidu Opašiću 

 
 

I. 
Gvidu Opašiću iz Cerovlja, Cerovlje 

54, prestaje mandat člana Općinskog vijeća 
Općine Cerovlje. 

  
II. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 
Petar u Šumi. 

 
 

KLASA: 013-03/13-01/07 
URBROJ: 2163/06-02-02-13-2 
Cerovlje, 27. lipnja 2013. 

 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE CEROVLJE 

     
     

Predsjednik 
Općinskog vijeća 
Ivan Jurada, v.r. 
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 Na temelju članka 17. Statuta Općine 
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“, 
broj 11/09. i 7/13.), a u vezi s člankom 35. 
točkom 3. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 
broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 
109/07., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Cerovlje na sjednici održanoj 27. lipnja 2013. 
godine donosi  
 

 
RJEŠENJE 

o verifikaciji mandata članu Općinskog 
vijeća Općine Cerovlje Marinu Brančeli 

 
 

I. 
Marinu Brančeli iz Cerovlja, Gradinje 

23, verificira se mandat člana Općinskog 
vijeća Općine Cerovlje.   

 
II. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 
Petar u Šumi. 

 
 

KLASA: 013-03/13-01/07 
URBROJ: 2163/06-02-02-13-3 
Cerovlje, 27. lipnja 2013. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE CEROVLJE 

 
      

Predsjednik 
Općinskog vijeća 
Ivan Jurada, v.r. 
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Na temelju članka 88. Statuta Općine 
Cerovlje („Službene  novine Grada Pazina“ 
broj 11/09. i 7/13.), Općinsko vijeće Općine 
Cerovlje na sjednici održanoj dana 27. lipnja 
2013. godine donosi  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

   
 1. Ne dozvoljava se izgradnja velikih 
akumulacija na području Općine Cerovlje te se 
traži hitno brisanje akumulacija „Lipa“ i 
„Rakov potok“ iz Idejnog rješenja odvodnje i 
navodnjavanja Pazinštine. 
 
 2. Na području Općine Cerovlje 
dozvoljava se projektiranje i izgradnja samo 
mini akumulacije i to na području bivših 
glinokopa poznatom kao „Bare Cerovlje“, 
kako bi se što je manje moguće devastirao 
prostor i najkvalitetnije iskoristili postojeći 
vodni resursi, poštujući najniži nivo vode u 
postojećoj akumulaciji zbog očuvanja 
životinjskog i biljnog svijeta u njoj. 
 
 3. Traži se da se čim prije prilikom 
izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Istarske županije briše akumulacija 
„Rakov potok“ iz istog, nakon čega će se 
pokrenuti postupak da se navedena 
akumulacija briše iz Prostornog plana uređenja 
Općine Cerovlje. 
 
 4. Traži se od Istarske županije 
trenutno odustajanje od projekta kojeg je ista 
prijavila na javni poziv Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije 
za pripremu regionalnih projekata – „1. Pilot 
projekt na Pazinštini, sustav navodnjavanja 
Vale Novaki s izgradnjom akumulacije Rakov 
potok“. 
 
 5. Predlaže se revizija Novelacije 
Plana navodnjavanja Istarske županije koji je 
na snazi, gdje bi se izostavile planirane velike 
akumulacije na ovom području.  
 
 
 

 6. Ovaj Zaključak stupa na snagu 
danom donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 
Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 325-01/13-01/03 
URBROJ: 2163/06-02-02-13-8 
Cerovlje, 27. lipnja 2013. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE CEROVLJE 

 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća 
Ivan Jurada, v.r.  
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Na temelju članka  50. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“, 
broj 120/12.), članka 2. Pravilnika o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim 
mjerama lokalne potpore, te o načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora u poljoprivredi i 
ruralnom razvoju (“Narodne novine", broj 16/13.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 
144/12.), članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ broj 5/13.) te članka 2. 
Programa javnih potreba u gospodarstvu i turizmu Općine Gračišće za 2013. godinu („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 31/12.), Općinsko vijeće Općine Gračišće  dana 27. lipnja  2013. godine 
donosi 

ODLUKU 
o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje od 2013-2015. godine 

 
I. UVOD 

 
Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, način te postupak ostvarivanja subvencija, visina 
sredstava i potrebna dokumentacija za dobivanje subvencija kao i nadzor nad korištenjem sredstava za 
razdoblje od 2013. do 2015. godine. 
(2) Proračunom Općine Gračišće za 2013. godinu te projekcijom Proračuna za 2014. i 2015. godinu  
osigurana su sredstva za subvencioniranje poljoprivrede na području Općine Gračišće. 
(3) Ovom odlukom primjenjuje se provedba  Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 
za period od 2008. do 2013. godine izrađen od Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
Svetošimunuka cesta br. 25. Zagreb kojom su definirane mjere poljoprivredne politike do 2013. 
godine ("Službene novine Istarske županije", br. 5/2009.), Odluke o  produljenju rokova provedbe 
Strateškog programa i drugih strateških dokumenata za unapređenje poljoprivredne proizvodnje,  
ribarstva, šumarstva, lovstva i vodnog gospodarstva do kraja 2015. godine, Zakona o potpori 
poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Narodne novine" 120/12 i 136/12), Županijske razvojne strategije 
Istarske županije, Lokalne razvojne strategije središnje Istre,  
Sustavno će se provoditi donošenje i usklađenje strateških dokumenata sa smjernicama Zajedničke 
poljoprivredne politike Europske unije 
(4) Sukladno Strateškom programu ruralnog razvoja Istarske županije i drugih strateških dokumenata 
za unapređenje poljoprivredne proizvodnje,  ribarstva, šumarstva, lovstva i vodnog gospodarstva do 
kraja 2015. godine, poticat će se nastavak suradnje sa poduzećem MIH d.o.o. Poreč i Fondom za 
razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre te planiranje izgradnje Sustava za navodnjavanje u suradnji sa 
tvrtkom IVS-Istarski vodozaštiti sustav d.o.o. 

 
Članak 2. 

(1) Sredstva utvrđena u članku 1. stavak 2. ove Odluke koristit će se za isplatu subvencija vezanih uz 
poljoprivredne aktivnosti u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG), Lokalne akcijske 
grupe središnje Istre, pravnim i fizičkim osobama registriranima za obavljanje poljoprivredne 
djelatnosti sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Općine Gračišće (poljoprivredno 
zemljište, gospodarski objekti, trajni nasadi i slično), a koja zadovoljavaju kriterije propisane za 
pojedine aktivnosti utvrđene ovom Odlukom. 
(2) Subvencije mogu koristiti i obrti te mala poduzeća kojima je poljoprivredna proizvodnja primarna 
djelatnost te imaju najviše 10 zaposlenih. 
(3) Pravo na subvenciju poljoprivredna gospodarstva i drugi korisnici ostvaruju temeljem vlastitog 
zahtjeva. Podnošenje zahtjeva traje do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Gračišće 
za navedene godine, za navedenu namjenu, a najdulje do 30. lipnja tekuće godine. 
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II. PLANIRANA SREDSTVA 
 

Članak 3. 
(1) Za provedbu ove Odluke planirana su sredstva u visini od 30.000,00 kuna u Proračunu Općine 
Gračišće za 2013. godinu  te projekcijom Proračuna za 2014. i 2015. godinu  razdjel G03.Općinski 
Načelnik, pozicija R0080, konto 352, Subvencije poljoprivredi. 
(2) Prava na subvenciju iz ove Odluke ostvaruju se kroz provedbu sljedećih mjera i aktivnosti: 
 

a) premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika 
b) unapređenje ekološke proizvodnje 
c) edukacija i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu 
d) nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče 
e) nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje 
f) nabava novih košnica i pčelarske opreme 
g) tekuća donacija za izradu dokumentacije i legalizaciju objekata namijenjenih 

poljoprivrednoj proizvodnji 
h) tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, LAG-a središnja 

Istra, udruga i  poljoprivredne zadruge 
i) subvencije lovačkim društvima (lovozakupnicima) za premije osiguranja lovišta i 

sprječavanje šteta od divljači,  
j) tekuće donacije za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju 

poljoprivredne proizvodnje te ruralnog razvoja 
k) subvencioniranje podizanja dugogodišnjih nasada, zaštitu, valorizaciju i očuvanje 

tipičnih autohtonih proizvoda te autohtonih poljoprivrednih kultura i životinjskih vrsta 
(i pasmina), 

l) tekuća donacija za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre 
m) subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja 

 
III. SUBVENCIJE I AKTIVNOSTI - KRITERIJI 

 
a) Subvencija premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika 

 
Članak 4. 

(1) Subvencija premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika odobrit će se 
poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika 
mraza, tuče, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete voća i povrća, bolesti i uginuća 
životinja. Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će 
zaključiti policu osiguranja.  
(2) Subvencija se odobrava do visine od 5 % iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu. Najviši 
iznos sufinanciranja premije osiguranja po jednom poljoprivrednom gospodarstvu može iznositi do 
500,00 kuna godišnje. 
 

b) Subvencije za unapređenje ekološke proizvodnje 
 

Članak 5. 
(1) Subvencija za ekološku proizvodnju odobrit će se za troškove ulaganja u poljoprivredna 
gospodarstva,unaprjeđenje njihovog gospodarskog položaja  povećanjem obima proizvodnje, 
uvođenjem i primjenom novih tehnologija i inovacija, s posebnim  naglaskom na kvalitetu, ekološke 
proizvode,  diversifikacijom aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, očuvanje okoliša, te  
očuvanja zdravlja i dobrobiti životinja na gospodarstvu  
(2) Subvencija se odobrava u visini do 5% iznosa troškova koje je imalo poljoprivredno gospodarstvo 
u tekućoj godini, a najviše do 1.000,00 kuna godišnje po korisniku. 
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c) Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu 

 
Članak 6. 

(1) Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu odnosi 
se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na 
poljoprivrednom gospodarstvu koji se upisuju u radnu knjižicu ili su zakonski obvezni. 
(2) Subvencija će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini, koji se 
bavi proizvodnjom ili uslugom za koju se osposobljava, a gospodarstvo je upisano u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava. 
(3) Subvencija se dodjeljuje u iznosu do 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše 500,00 kuna po 
jednom polazniku i uplaćuje se na račun nositelja tečaja. 
 

d) Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče 
 

Članak 8. 
(1) Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, nosači, 
stupovi i sidra) odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje u tekućoj godini nabavi i 
postavi sustav zaštite od tuče na površini od najmanje 0,2 ha višegodišnjeg nasada. 
(2) Subvencija se odobrava u visini do 5 % dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 1.000,00 
kuna po poljoprivrednom gospodarstvu. 
 

e) Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje 
 

Članak 9. 
(1) Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje u proizvodnji cvijeća, povrća, 
jagoda i višegodišnjih kultura odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje u tekućoj godini 
nabavi i postavi sustav za navodnjavanje proizvodnje cvijeća, povrća, jagoda i višegodišnjih kultura na 
površini od najmanje 2.000 m2.  
(2) Subvencionira se nabava spremnika za vodu, nabava pumpi, filtra, cijevi i ostalih elemenata 
sustava za navodnjavanje u iznosu do 5 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 
iznosa 1.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu. 
 

f) Sufinanciranje nabave novih košnica i pčelarske opreme 
 

Članak 10. 
(1) Subvencija za nabavu novih košnica i pčelarske opreme odobrit će se poljoprivrednom 
gospodarstvu u visini do 5 % iznosa računa za kupljene nove košnice i novu pčelarsku opremu u 
tekućoj godini po priloženim računima, odnosno najviše do iznosa 500,00 kuna po poljoprivrednom 
gospodarstvu. 
 
g) Tekuća donacija za izradu dokumentacije i legalizaciju gospodarskih objekata namijenjenih 

smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda 
 

Članak 11. 
Tekuća donacija u novcu za izradu dokumentacije i legalizacije gospodarskih objekata namijenjenih 
smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda odobrit će se u iznosu do 5 % 
dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 500,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu. 
 
h) Tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, Lokalne akcijske grupe 

središnje Istre, udruga i poljoprivredne zadruge 
 

Članak 12. 
Tekuća donacija u novcu odobrit će se za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti udruga, Lokalne 
akcijske grupe središnje Istre, poljoprivredne zadruge i OPG-a koje se odnose na organizaciju izložbi, 
sajmova, manifestacija, stručnih predavanja, studijskih putovanja. Ova sredstva se ostvaruju temeljem 
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podnijetog zahtjeva korisnika. Uz zahtjev se obavezno prilaže godišnji program rada udruge, LAG-a, 
zadruge i druge pravne osobe, troškovnik i financijski plan. Odluku o dodjeli sredstava donosi Odbor 
za poljoprivredu. 
 

i) Subvencije lovačkim društvima (lovozakupnicima) za premije osiguranja lovišta  
 i zaštita divljači 

 
Članak 13. 

(1) Subvencija premije osiguranja lovišta odobrit će se lovozakupniku koji je sklopio policu osiguranja 
lovišta za štete na divljači i od divljači. Subvencija se odobrava u visini do 5 % iznosa od uplaćene 
premije za tekuću godinu. Maksimalni iznos sufinanciranja premije osiguranja po jednom 
lovozakupniku može iznositi do 500,00 kuna godišnje. 
(2) Subvencija za uređenje i punjenje pojilica za divljač, te nabavku hrane.  Subvencija se odobrava u 
visini do 5 % ukupno dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 500,00 kuna. 
 

j) Tekuće donacije za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne 
proizvodnje te ruralnog razvoja 

 
Članak 14. 

(1) Tekuća donacija u novcu odobrit će se organizatoru manifestacije za pokriće dijela troškova 
manifestacije koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja (npr. izložba 
vina i slično). 
(2) Sredstva se isplaćuju na temelju zahtjeva organizatora manifestacije. Odluku o sufinanciranju 
odnosno pokroviteljstvu manifestacije i visini potpore donosi Odbor za poljoprivredu. 
 

k) Subvencioniranje podizanja dugogodišnjih nasada, zaštitu, valorizaciju i očuvanje tipičnih 
autohtonih proizvoda te autohtonih poljoprivrednih kultura i životinjskih vrsta (i pasmina) 

 
Članak 15. 

(1)Provedba ove mjere uključuje dodjelu subvencije fizičkim i pravnim osobama u sektoru 
poljoprivrede za podizanje dugogodišnjih nasada, zaštitu, valorizaciju i očuvanje tipičnih autohtonih 
proizvoda te autohtonih poljoprivrednih kultura i životinjskih vrsta (i pasmina). 
(2) Tekuća donacija u novcu odobrit će se poljoprivrednicima za pokriće dijela troškova za podizanje 
dugogodišnjih nasada te očuvanje tipičnih autohtonih proizvoda, kultura i životinjskih vrsta. 
(3) Sredstva se isplaćuju na temelju zahtjeva poljoprivrednika. Odluku o sufinanciranju i visini 
potpore donosi Odbor za poljoprivredu. 

 
l) tekuća donacija za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre 

 
Članak 16. 

(1) Odluku o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, Klasa:320-01/95-01/13, 
Urbroj:2163/1-01-95-1, 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“ Klasa:320-01/95-
01/13, Urbroj:2163/1-01-95-2, te Preporukom Općinama i Gradovima o izdvajanju namjenskih 
sredstava na Poseban račun Županijskog poglavarstva – „Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma 
Istre“, Klasa:320-01/95-01/13, Urbroj:2163/1-01-95-3. 
(2) Sredstva će se isplaćivati u skladu sa Programom javnih potreba u gospodarstvu i turizmu Općine 
Gračišće za svaku kalendarsku godinu. 

 
m) Subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja 

 
Članak 17. 

Subvencije će se isplaćivati po zahtjevu korisnika i odluci Odbora za poljoprivredu za aktivnosti koje 
pridonose razvoju poljoprivrede i ruralnog prostora, a nisu obuhvaćene nekom od subvencija iz ove 
Odluke. 
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III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 18. 
(1) Nepovratna novčana sredstva - općinske subvencije dodjeljuju se na temelju provedenog postupka 
i kriterija propisanih ovom Odlukom. 
(2) Zahtjevi za subvenciju se podnose na obrascu zahtjeva za dodjelu subvencije sa pripadajućom 
dokumentacijom. Zahtjevi se rješavaju redom zaprimanja i do utroška sredstava, a najduže do 30. 
lipnja tekuće godine, izuzev članka 12. i 14. - 16. koji se primjenjuju za cijelu godinu odnosno do 
utroška sredstava za te namjene. 
 

Članak 19. 
(1) Subvencije i tekuće donacije iz ove Odluke dodjeljuju se na temelju javnog poziva kojeg raspisuje 
načelnik, a objavljuje se na web stranici Općine Gračišće. 
(2) Javni poziv sadrži:  

1. naziv tijela koje objavljuje javni poziv, 
2. predmet javnog poziva, 
3. opće uvjete i kriterije za dodjelu subvencije, 
4. popis potrebne dokumentacije, 
5. naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi, 
6. vrijeme trajanja javnog poziva, 
7. podatke o informacijama. 

 
Članak 20. 

(1) Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel (dalje: Odjel) koji provodi postupak 
dodjele subvencije. 
(2) Odjel nakon provjere dostavljene dokumentacije, donosi zaključak o dodjeli subvencije u kojem se 
navodi iznos i namjena subvencije. Po donošenju zaključka, Odjel obavještava korisnika o iznosu 
odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih sredstava. Odobrena novčana sredstva 
doznačuju se na žiro račun korisnika subvencije odnosno podnositelja zahtjeva, ako nije drugačije 
propisano ovom Odlukom. 

Članak 21. 
Korisnik subvencije je dužan omogućiti davatelju subvencije kontrolu namjenskog utroška dobivene 
subvencije. Ukoliko je korisnik subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu 
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom 
stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine Gračišće, te 
će u narednih 5 godina biti isključen iz svih subvencija koje dodjeljuje Općine Gračišće. 

 
Članak 22. 

Nakon proteka razdoblja iz članka 1. ove Odluke, odnosno nakon 2015. godine Općina 
Gračišće će nastaviti usmjeravati sredstva za poljoprivredu i ruralni razvoj u razvojne programe prema 
mjerama potpora usklađenim sa nacionalnom poljoprivrednom politikom i sa smjernicama Zajedničke 
poljoprivredne politike EU za naredno razdoblje. 
 

Članak 23. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Grada Pazina“. 
 
KLASA: 320-01/13-01/01 
URBROJ: 2163/02-02-02-13-1 
Gračišće, 27. lipnja 2013. 
      

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
                   Predsjednik  
              Općinskog vijeća 

            Marijan Brozan,v.r. 
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Temeljem članka 13. stavaka 1. i 

4.Zakona o pravu na pristup informacijama 
(“Narodne novine” broj 25/13.) i članka 30. 
Statuta Općine Gračišće („Službene novine 
Grada Pazina“, broj 5/13.), Općinsko vijeće 
Općine Gračišće na sjednici održanoj 27. lipnja 
2013. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
 o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju 
Kataloga informacija Općine Gračišće i o 

osiguravanju uvjeta za pristup 
informacijama kojima raspolaže  

Općina Gračišće 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o ustrojavanju Kataloga 

informacija Općine Gračišće i o osiguravanju 
uvjeta za pristup informacijama kojima 
raspolaže Općina Gračišće (Službene novine 
Grada Pazina“, broj 13/12.) mijenja se 
dosadašnji članak 9. na način da isti sada glasi:  

„Korisnik prava na informaciju, 
kojemu je omogućen pristup informaciji 
izradom preslika dokumenata koje sadrže 
traženu informaciju, dužan je platiti naknadu 
za izradu preslike: 
 
 1. preslik  jedne stranice veličine  A4  -
  0,60 kuna  
 2. preslik jedne stranice veličine  A3   - 
0,90 kuna  
 3. preslik jedne stranice u boji veličine  
A4 - 1,30 kuna    
 4. preslik jedne stranice u boji veličine  
A3 - 1,70 kuna  
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 
7,00 kuna 
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u 
– 7,00 kuna 
 7. elektronički zapis na jednoj disketi – 
7,00 kuna 
 8. preslik na jednoj videovrpci – 10,00 
kuna 
 9. preslik na jednoj audio kazeti – 8,00 
kuna 
 
 
 

Iznimno iz odredbe stavka 1. ovog 
članka, korisnici prava na informaciju s 
prebivalištem odnosno sjedištem na području 
Općine Gračišće, oslobođeni su od plaćanja 
naknade za izradu preslike do ukupno 5 
stranica. 

U slučaja dostavljanja ovlašteniku 
preslika dokumenata koji sadrže traženu 
informaciju poštom, ovlaštenik je dužan platiti 
naknadu u visini poštarine prema važećem 
cjeniku poštanskih usluga. 

Za utvrđenu naknadu iz stavka 1. ovog 
članka koja se plaća unaprijed, izdaje se račun 
na iznos konkretne naknade a u slučaju da se 
isti tako ne plati smatrat će se da je korisnik 
prava na informaciju odustao od zahtjeva” 

 
Članak 2. 

 Ova odluka stupa na snagu danom 
objave u „Službenim novine Grada Pazina“.  
 
 
KLASA: 008-01/13-01/03 
URBROJ: 2163/02-02-02-13-1 
Gračišće, 27.  lipnja 2013. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Marijan Brozan,v.r. 
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Na temelju članka 35. točke 3. 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., i 18/13.), i članka 30. Statuta 
Općine Gračišće („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 05/13.), Općinsko vijeće Općine 
Gračišće na sjednici održanoj 27. lipnja 2013. 
godine donosi  
 
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednika i dva člana 

Odbora za Statut, Poslovnik i propise 
 
 
 I. U Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise izabiru se: 
 
 1. Alen Bažon, za predsjednika, 
 2. Viktor Vojsković, za člana, 
 3. Andrea Lanča, za članicu. 
 
 II. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Motovun i Sv. Petar u 
Šumi. 
 
 
KLASA: 013-03/13-01/03 
URBROJ: 2163/02-02-02-13-2 
Gračišće, 27. lipnja 2013. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Marijan Brozan,v.r. 
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Na temelju članka 35. točke 3. 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., i 18/13.), i članka 30. Statuta 
Općine Gračišće („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 05/13.) Općinsko vijeće Općine 
Gračišće na sjednici održanoj 27. lipnja 2013. 
godine donosi  

 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru predsjednika i dva člana 

Odbora za kulturu 
 
 

I. 
 U Odbor za kulturu izabiru se: 

 
1. Damir Baćac, za predsjednika, 
2. Antonio Putinja, za člana, 
3. Aleana Mijandrušić, za članicu. 

 
II. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Motovun i Sv. Petar u 
Šumi. 
 
 
KLASA: 013-03/13-01/04 
URBROJ: 2163/02-02-02-13-2 
Gračišće, 27. lipnja 2013. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Marijan Brozan,v.r. 
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Na temelju članka 35. točke 3. 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., i 18/13.), i članka 30. Statuta 
Općine Gračišće („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 05/13.), Općinsko vijeće Općine 
Gračišće na sjednici održanoj 27. lipnja 2013. 
godine donosi  

 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru predsjednika i dva člana 

Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb 
 
 

I. 
 U Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb 
izabiru se: 

 
1. Dr. Ivica Rukavina, za predsjednika, 
2. Dr. Josip Milanović, za člana, 
3. Natali Putinja, za članicu. 

 
II. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Motovun i Sv. Petar u 
Šumi. 
 
 
KLASA: 013-03/13-01/05 
URBROJ: 2163/02-02-02-13-2 
Gračišće, 27. lipnja 2013. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Marijan Brozan,v.r. 
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Na temelju članka 35. točke 3. 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., i 18/13.), i članka 30. Statuta 
Općine Gračišće („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 05/13.), Općinsko vijeće Općine 
Gračišće na sjednici održanoj 27. lipnja 2013. 
godine donosi  

 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru predsjednika i dva člana 

Odbora za poljoprivredu 
 
 

Članak 1. 
 U Odbor za poljoprivredu izabiru se: 
 
 1. Damir Baćac, za predsjednika, 
 2. Marijan Brozan, za člana, 
 3. Ranko Anđelini, za člana. 

 
Članak 2. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Motovun i Sv. Petar u 
Šumi. 
 
 
KLASA: 013-03/13-01/07 
URBROJ: 2163/02-02-02-13-2 
Gračišće, 27. lipnja 2013. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Marijan Brozan,v.r. 
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Na temelju članka 10. Odluke o 
načinu, uvjetima i postupku raspolaganja 
imovinom u vlasništvu („Službene novine 
Grada Pazina“ broj 13/12.) i članka 30. Statuta 
Općine Gračišće („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 05/13.), Općinsko vijeće Općine 
Gračišće na sjednici održanoj 27. lipnja 2013. 
godine donosi  
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju Natječajne komisije za 

promet imovinom i nekretninama 
u vlasništvu Općine Gračišće 

 
 

Članak 1. 
U Natječajnu komisiju za promet 

imovinom i nekretninama u vlasništvu Općine 
Gračišće (dalje: Natječajna komisija) imenuje 
se: 
 1. Damir Baćac, za predsjednika, 
 2. Irma Šuran, za člana, 
 3. Marijan Brozan, za člana, 
 4. Andrea Lanča, za člana, 
 5. Mauricio Smoković, za člana. 
 

Članak 2. 
Mandat Natječajne komisije traje do 

saziva novog vijeća. 
 

Članak 3. 
Natječajna komisija, u skladu sa 

odredbama Odluke o načinu, uvjetima i 
postupkom raspolaganja imovinom u 
vlasništvu Općine Gračišće, te u skladu s 
objavljenim Natječajem za promet imovine 
provodi postupak i predlaže Općinskom vijeću 
Općine Gračišće najpovoljnijeg ponuđača i 
uvjete za zaključivanje ugovora. 

Natječajna komisija punovažno 
odlučuje ako njenoj sjednici prisustvuje 
natpolovična većina ukupnog broja njenih 
članova. 
 

Članak 4. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja a objaviti će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i 
Sv.Petar u Šumi. 

KLASA:013-03/13-01/06 
URBROJ:2163/02-02-02-13-02 
Gračišće, 27. lipnja 2013. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Marijan Brozan,v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA  ŽUPANIJA 
  OPĆINA GRAČIŠĆE 
  OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 810-01/13-01/04 
URBROJ : 2163/02-01-01-13-2 
Gračišće, 27. lipnja 2013. 
 
 Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona 
o zaštiti i spašavanju ( „Narodne novine“ broj 
174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), članka 6. i 
10.  Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju 
operativnih snaga zaštite i spašavanja 
(„Narodne novine“ broj 40/08. ),  i članka 30. 
Statuta Općine Gračišće (“Službene novine 
Grada Pazina i općina 05/13) Općinsko vijeće 
Općine Gračišće na sjednici održanoj 27.lipnja 
2013. godine, donosi 

 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju članova Stožera zaštite 

i spašavanja Općine Gračišće 
 
 

Članak 1. 
Imenuje se Damir Baćac,  zamjenik 

Načelnika Općine Gračišće za načelnika 
Stožera zaštite i spašavanja Općine Gračišće. 
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Članak 2 
Imenuje se Boris Rogić, stručni 

suradnik Službe zaštite i spašavanja 
Vatrogasne zajednice Istarske županije, 
zamjenikom načelnika Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Gračišće. 

 
Članak 3. 

 Za članove Stožera zaštite i spašavanja 
Općine Gračišće imenuju se: 
 

1. Valter Opašić, Načelnik Policijske 
postaje Pazin  

2. Serđo Šilić, zapovjednik Područne 
vatrogasne zajednice Pazin  

3. Viktor Vojsković, ovlašteni 
predstavnik Voditeljica ispostave 
Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, 
Ispostava Pazin 

4. Renato Kalac, ovlašteni predstavnik za 
Područni ured za zaštitu i spašavanje 
Pazin 

5. Boris Bažon, zapovjednik DVD-a 
Gračišće 

6. Marijan Brozan, predsjednik 
Općinskog vijeća Općine Gračišće, 

7. Andrea Lanča, Stručna suradnica za 
koordinaciju poslova načelnika i 
Općinskog vijeća, JUO Općine 
Gračišće 

8. Mauricio Smoković, član Općinskog 
vijeća Općine Gračišće,  

 
Članak 4. 

 Stožer zaštite i spašavanja Općine 
Gračišće ( dalje:Stožer) je stručno, operativno i 
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć 
i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima 
rukovodi i koje koordinira Općinski načelnik  
Općine Gračišće. 
 Stožer se aktivira kada se proglasi 
stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike 
nesreće.        
                          

Članak 5. 
 Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže 
Općinski načelnik Ivan Mijandrušić Općine 
Gračišće. Članovi Stožera pozivaju se, u 
pravilu, putem nadležnog Područnog ureda za 
zaštitu i spašavanje Pazin ili na način utvrđen 
Planom zaštite i spašavanja Općine Gračišće. 
 
 
 

Članak 6. 
Sredstva za rad Stožera osiguravaju se 

u Proračunu Općine Gračišće. 
 Administrativno-tehničke poslove za 
Stožer obavlja JUO Općine Gračišće. 
 
      

Članak 7. 
 Stupanjem na snagu ovog Rješenja  
prestaje važiti Rješenje o imenovanju Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Gračišće 
(„Službene novine Grada Pazina” broj 25/09.) i 
drugi opći i pojedinačni akti Općine Gračišće 
koji su u skladu sa tadašnjim pozitivnim 
propisima uređivali ovo područje djelovanja. 
 

Članak 8. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu osmog 
(8) dana od objave u „Službenim novine Grada 
Pazina“. 
 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Marijan Brozan,v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Strana 428 – Broj 15                        SLUŽBENE NOVINE  GRADA  PAZINA                Subota, 29. lipnja 2013. 
 
 

O P Ć I N A   K A R O J B A 
 
 
 165 
 
 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.) i članka 16. Statuta Općine Karojba 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 09/13.) Općinsko vijeće Općine Karojba, na izvanrednoj 
sjednici održanoj dana 28. lipnja 2013. godine,  d o n o s i 
 

ODLUKU 
O PROVEDBI MJERA UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I 

RURALNOG RAZVOJA OPĆINE KAROJBA ZA RAZDOBLJE 2013. – 2015. GODINE 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom o provedbi mjera unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja 

Općine Karojba za razdoblje 2013. – 2015. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se mjere za 
unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja temeljem kojih se iz Proračuna Općine Karojba 
dodjeljuju nepovratna financijska sredstva i potiču ulaganja u razvoj poljoprivrede i ruralni prostor. 

 
Članak 2. 

Najvažniji ciljevi koji proizlaze ove Odluke su razvoj poljoprivredne proizvodnje i ruralni 
razvoj Općine Karojba kroz slijedeće prioritete: 

1. Stvaranje institucionalnih preduvjeta razvoja 
 2. Povezivanje poljoprivrednih proizvođača 
 3. Unapređenje postojeće poljoprivredne proizvodnje 
 4. Poduzimanje odgovarajućih marketinških aktivnosti. 

 
Članak 3. 

Kao mjere za ostvarenje cilja kroz prioritete iz članka 2. ove Odluke utvrđuju se:  
1. Održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta, izmjena i dopuna, te provođenje  
    programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, 
2. Poticanje obnove zapuštenih poljoprivrednih površina u privatnom vlasništvu, 
3. Edukacija poljoprivrednika, a posebno na području korištenja sredstava iz različitih 
    nacionalnih  programa i programa Europske unije, 
4. Poticanje povezivanja poljoprivrednih proizvođača putem klastera, zadruga, udruga, 
    lokalne akcijske grupe i drugih organizacija u cilju povećavanja njihove     
    konkurentnosti, zajedničkog nastupa na tržištu i standardizacije i  podizanja  
    kvalitete poljoprivrednih proizvoda, 
5. Sufinanciranje nabavke sadnica i repromaterijala, 
6. Naznaka zemljopisnog porijekla poljoprivrednih proizvoda i njihovo brandiranje, 
7. Uspostava i izvođenje sustavnih promotivnih aktivnosti poput sajmova,  
    manifestacija, oglašavanja i sl. 
8. Poticanje razvoja malog gospodarstva u sektoru poljoprivrede i proizvodnje  
    prehrambenih proizvoda, razvoju seoskog turizma i poboljšanju komunalne  
    infrastrukture. 
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II. POTPORE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 

 
Članak 4.  

Korisnici potpora iz Proračuna Općine Karojba za 2013. godinu i projekcije proračuna za 
2014. i 2015. godinu mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Karojba i koji 
obavljaju djelatnost poljoprivredne proizvodnje i vlasnici su ili posjednici gospodarskog objekta u 
funkciji poljoprivredne proizvodnje i/ili trajnih nasada na području Općine Karojba.  

Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeće subjekte iz poljoprivrede: obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva, obrte i mala poduzeća kojima je poljoprivredna proizvodnja primarna 
djelatnost te imaju najviše 10 zaposlenih, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne 
djelatnosti i/ili organizaciju i promociju aktivnosti vezanih za poljoprivredu. 

 
Članak 5. 

Za potpore razvitku poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Općine Karojba  u razdoblju 
2013. – 2015. godine u Proračunu Općine Karojba planirana su financijska sredstva za sljedeće 
potpore: 

 

OPIS 2013. 2014. 2015. 

1. 
Troškovi edukacije i stručnog osposobljavanja za 
stjecanje poljoprivrednih zanimanja (npr. maslinar, 
vinogradar i ostalo)  

0,00 1.000,00 1.000,00

2. 
Sufinanciranje dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih 
udruga i zadruga, LAG-a Središnja Istra, Modelne šume 
Sliv rijeke Mirne 

17.500,00 17.500,00 17.500,00

3. Donacija Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma 
Istre   1.000,00 1.000,00 1.000,00

4. 
Sufinanciranje izložbe vina u Rakotulama i ostalih  
manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne 
proizvodnje 

20.000,00 20.000,00 20.000,00

5. Sufinanciranje nabave sadnog materijala     20.000,00 20.000,00 20.000,00

                       UKUPNO 58.500,00 59.500,00 59.500,00
 

Članak 6. 
Potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje za stjecanje zanimanja u poljoprivrednom 

sektoru odnose se na pohađanje tečajeva i programa edukacije potrebnih za bavljenje određenom 
proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu koji se upisuju u radnu knjižicu ili su 
zakonski obvezni. 

Članak 7. 
Sufinanciranje dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih udruga i zadruga, LAG-a Središnja 

Istra, Modelne šume Sliv rijeke Mirne koje se odnose na organizaciju izložbi i sajmova, stručnih 
predavanja, studijskih putovanja i ostalog. Ova sredstva se ostvaruju temeljem podnijetog zahtjeva 
korisnika, uz koji se obvezno prilaže godišnji program rada udruga, zadruga i LAG-a odnosno drugih 
pravnih osoba.  

Članak 8. 
Odluku o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, KLASA: 320-01/95-

01/13, URBROJ: 2163/1-01-95-1, donijela je Skupština Istarske županije 24.03.1995. godine 
istovremeno sa Zaključkom o izdvajanju namjenskih sredstava iz Proračuna Istarske županije na 
Poseban račun Županijskog poglavarstva – „Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ 
KLASA: 320-01/95-01/13, URBROJ: 2163/1-01-95-2. 

Sredstva se isplaćuju u skladu sa planiranim sredstvima u  Proračunu Općine Karojba. 
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Članak 9. 
Sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje odobrit će 

se organizatoru manifestacije za pokriće dijela troškova manifestacije koje doprinose promicanju 
poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja (npr. izložba vina u Rakotulama, Dani meda u Pazinu i 
sl.). 
 Sredstva se isplaćuju na temelju zahtjeva organizatora manifestacije. Odluku o sufinanciranju 
odnosno pokroviteljstvu manifestacije i visini potpore donosi općinski načelnik u skladu s planiranim 
sredstvima i financijskim mogućnostima Proračuna. 
 

Članak 10. 
Sufinanciranje nabave sadnog materijala (vinova loza, masline, voćke) odobrava se za 

obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju prebivalište ili sjedište na području Općine Karojba, 
u visini od 1/3 nabavne cijene. Broj sadnica koji će se sufinancirati po pojedinom OPG-u utvrditi će se 
zaključkom općinskog načelnika sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Karojba za 
pojedinu proračunsku godinu.  

 
Članak 11. 

Potpore za ostale mjere ruralnog razvoja koje nisu obuhvaćene ovom Odlukom isplaćivat će se 
po zahtjevu korisnika. Odluku o dodjeli sredstava donosi općinski načelnik. 
 

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PROPISANA DOKUMENTACIJA 
 

Članak 12. 
Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Karojba 

tijekom cijele godine, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća odnosno  do visine sredstava iz 
članka 5. ove Odluke. 

Detaljniji kriteriji i mjerila za ostvarivanje subvencije i potpore, pripadajuća dokumentacija i 
obrazac Zahtjeva, urediti će se posebnim aktom općinskog načelnika za pojedinu proračunsku godinu. 

 
Članak 13. 

Ovim Programom prihvaća se Strateški program ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 
2013. godine ("Službene novine Istarske županije", broj 5/09.), sa svim kasnijim pripadajućim 
izmjenama i dopunama istog. 

 
IV. ZAKLJUČNE ODREDBE 

 
Članak 14. 

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene 
potpore. 

Članak 15. 
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba. 
 

Članak 16. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
KLASA: 320-01/13-01/05 
URBROJ: 2163/06-02-02-13-3 
Karojba, 28. lipnja 2013 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
                Predsjednik  
            Općinskog vijeća 
             Irenko Pilat, v.r. 
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O P Ć I N A   L U P O G L A V 
 
 
 166 
 
 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 sadržaju registra državnih potpora u 
poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 16/13), članka 17. Statuta Općine Lupoglav 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 18/09 i 3/13.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici  
održanoj dana 27. lipnja  2013. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje od 2013-2015. godine 

 
 

I. UVOD 
 

Članak 1. 
(1) Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, način te postupak ostvarivanja subvencija, visina 
sredstava i potrebna dokumentacija za dobivanje subvencija kao i nadzor nad korištenjem sredstava. 
(2) Proračunom Općine Lupoglav za 2013. godinu te projekcijom Proračuna za 2014. i 2015. godinu  
osigurana su sredstva za subvencioniranje poljoprivrede na području Općine Lupoglav. 
(3) Ovom odlukom primjenjuje se provedba  Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 
za period od 2008. do 2013. godine izrađen od Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
Svetošimunuka cesta br. 25. Zagreb kojom su definirane mjere poljoprivredne politike do 2013. 
godine ("Službene novine Istarske županije", br. 5/2009.), Odluke o  produljenju rokova provedbe 
Strateškog programa i drugih strateških dokumenata za unapređenje poljoprivredne proizvodnje,  
ribarstva, šumarstva, lovstva i vodnog gospodarstva do kraja 2015. godine, Zakona o potpori 
poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Narodne novine" 120/12 i 136/12), Županijske razvojne strategije 
Istarske županije, Lokalne razvojne strategije središnje Istre,  
Sustavno će se provoditi donošenje i usklađenje strateških dokumenata sa smjernicama Zajedničke 
poljoprivredne politike Europske unije 
(4) Sukladno Strateškom programu ruralnog razvoja Istarske županije i drugih strateških dokumenata 
za unapređenje poljoprivredne proizvodnje,  ribarstva, šumarstva, lovstva i vodnog gospodarstva do 
kraja 2015. godine, poticat će se nastavak suradnje sa poduzećem MIH d.o.o. Poreč i Fondom za 
razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre te planiranje izgradnje Sustava za navodnjavanje u suradnji sa 
tvrtkom IVS-Istarski vodozaštiti sustav d.o.o. 
 

Članak 2. 
(1) Sredstva utvrđena u članku 1. stavak 2. ove Odluke koristit će se za isplatu subvencija vezanih uz 
poljoprivredne aktivnosti u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG), Lokalne akcijske 
grupe „Središnja Istra“pravnim i fizičkim osobama registriranima za obavljanje poljoprivredne 
djelatnosti sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Općine Lupoglav 
(poljoprivredno zemljište, gospodarski objekti, trajni nasadi i slično), a koja zadovoljavaju kriterije 
propisane za pojedine aktivnosti utvrđene ovom Odlukom. 
(2) Subvencije mogu koristiti i obrti te mala poduzeća kojima je poljoprivredna proizvodnja primarna 
djelatnost te imaju najviše 10 zaposlenih. 
(3) Pravo na subvenciju poljoprivredna gospodarstva i drugi korisnici ostvaruju temeljem vlastitog 
zahtjeva. Podnošenje zahtjeva traje do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Lupoglav 
za navedene godine, za navedenu namjenu, a najdulje do 30. lipnja tekuće godine. 
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II. PLANIRANA SREDSTVA 
 

Članak 3. 
(1) Za provedbu ove Odluke planirana su sredstva u visini od 100.200,00 kuna u Proračunu Općine 
Lupoglav za 2013. godinu, te projekcijom Proračuna za 2014. i 2015. godinu -  razdjel 001 Jedinstveni 
upravni odjel, pozicija 12, program 1001: Poticanje poljoprivrede i agroturizma konto 381 („Službene 
novine Grada Pazina“, broj 29/12.).  
(2) Prava na subvenciju iz ove Odluke ostvaruju se kroz provedbu sljedećih mjera i aktivnosti: 
 

- premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika 
- dodjela potpora Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre kako bi se 

poljoprivrednicima s prebivalištem na području Općine Lupoglav omogućilo korištenje 
kreditnog fonda pod povoljnijim uvjetima u svrhu razvoja poljoprivrede. 

- unapređenje ekološke proizvodnje 
- edukacija i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu 
- nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče 
- nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje 
- nabava novih košnica i pčelarske opreme 
- tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, udruga i  

poljoprivredne zadruge 
- tekuće donacije za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju 

poljoprivredne proizvodnje te ruralnog razvoja 
- subvencioniranje podizanja dugogodišnjih nasada, zaštitu, valorizaciju i očuvanje 

tipičnih autohtonih proizvoda te autohtonih poljoprivrednih kultura i životinjskih vrsta 
(i pasmina), 

- subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja 
 

III. SUBVENCIJE I AKTIVNOSTI - KRITERIJI 
 

 Subvencija premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika 
 

Članak 4. 
(1) Subvencija premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika odobrit će se 
poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika 
mraza, tuče, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete voća i povrća, bolesti i uginuća 
životinja. Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će 
zaključiti policu osiguranja.  
(2) Subvencija se odobrava do visine od 5 % iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu. Najviši 
iznos sufinanciranja premije osiguranja po jednom poljoprivrednom gospodarstvu može iznositi do 
500,00 kuna godišnje. 
 

Tekuća donacija  Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre 
 

Članak 5. 
(1)Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizam Istre dodijelit će se potpora kako bi se 
poljoprivrednicima s prebivalištem na području Općine Lupoglav omogućilo korištenje kreditnog 
fonda pod povoljnijim uvjetima u svrhu razvoja poljoprivrede. 
 

Subvencije za unapređenje ekološke proizvodnje 
 

Članak 6. 
(1) Subvencija za ekološku proizvodnju odobrit će se za troškove ulaganja u poljoprivredna 
gospodarstva,unaprjeđenje njihovog gospodarskog položaja  povećanjem obima proizvodnje, 
uvođenjem i primjenom novih tehnologija i inovacija, s posebnim  naglaskom na kvalitetu, ekološke 
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proizvode, diversifikacijom aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, očuvanje okoliša, te  
očuvanja zdravlja i dobrobiti životinja na gospodarstvu  
(2) Subvencija se odobrava u visini do 5% iznosa troškova koje je imalo poljoprivredno gospodarstvo 
u tekućoj godini, a najviše do 1.000,00 kuna godišnje po korisniku. 
 

 Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu 
 

Članak 7. 
(1) Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu odnosi 
se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na 
poljoprivrednom gospodarstvu koji se upisuju u radnu knjižicu ili su zakonski obvezni. 
(2) Subvencija će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini, koji se 
bavi proizvodnjom ili uslugom za koju se osposobljava, a gospodarstvo je upisano u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava. 
(3) Subvencija se dodjeljuje u iznosu do 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše 500,00 kuna po 
jednom polazniku i uplaćuje se na račun nositelja tečaja. 
 

 Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče 
 

Članak 8. 
(1) Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, nosači, 
stupovi i sidra) odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje u tekućoj godini nabavi i 
postavi sustav zaštite od tuče na površini od najmanje 0,2 ha višegodišnjeg nasada. 
(2) Subvencija se odobrava u visini do 5 % dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 1.000,00 
kuna po poljoprivrednom gospodarstvu. 
 

 Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje 
 

Članak 9. 
(1) Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje u proizvodnji cvijeća, povrća, 
jagoda i višegodišnjih kultura odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje u tekućoj godini 
nabavi i postavi sustav za navodnjavanje proizvodnje cvijeća, povrća, jagoda i višegodišnjih kultura na 
površini od najmanje 2.000 m2.  
(2) Subvencionira se nabava spremnika za vodu, nabava pumpi, filtra, cijevi i ostalih elemenata 
sustava za navodnjavanje u iznosu do 5 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 
iznosa 1.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu. 

 
 Sufinanciranje nabave novih košnica i pčelarske opreme 

 
Članak 10. 

(1) Subvencija za nabavu novih košnica i pčelarske opreme odobrit će se poljoprivrednom 
gospodarstvu u visini do 5 % iznosa računa za kupljene nove košnice i novu pčelarsku opremu u 
tekućoj godini po priloženim računima, odnosno najviše do iznosa 500,00 kuna po poljoprivrednom 
gospodarstvu. 
 

 Tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, Lokalne akcijske grupe 
Središnje Istre, udruga i poljoprivredne zadruge 

 
Članak 11. 

(1) Tekuća donacija u novcu odobrit će se za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti udruga, 
poljoprivredne zadruge, Lokalne akcijske grupe Središnje Istre i OPG-a koje se odnose na organizaciju 
izložbi, sajmova, manifestacija, stručnih predavanja, studijskih putovanja. Ova sredstva se ostvaruju 
temeljem podnijetog zahtjeva korisnika. Uz zahtjev se obavezno prilaže godišnji program rada udruge, 
zadruge i druge pravne osobe, troškovnik i financijski plan.  
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Tekuće donacije za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne 
proizvodnje te ruralnog razvoja 

 
Članak 12. 

(1) Tekuća donacija u novcu odobrit će se organizatoru manifestacije za pokriće dijela troškova 
manifestacije koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja (npr. izložba 
vina i slično). 
(2) Sredstva se isplaćuju na temelju zahtjeva organizatora manifestacije. Odluku o sufinanciranju 
odnosno pokroviteljstvu manifestacije i visini potpore donosi Odbor za poljoprivredu. 
 

 Subvencioniranje podizanja dugogodišnjih nasada, zaštitu, valorizaciju i očuvanje tipičnih 
autohtonih proizvoda te autohtonih poljoprivrednih kultura i životinjskih vrsta (i pasmina) 

 
Članak 13. 

(1) Provedba ove mjere uključuje dodjelu subvencije fizičkim i pravnim osobama u sektoru 
poljoprivrede za podizanje dugogodišnjih nasada, zaštitu, valorizaciju i očuvanje tipičnih autohtonih 
proizvoda te autohtonih poljoprivrednih kultura i životinjskih vrsta (i pasmina). 
 
(2) Tekuća donacija u novcu odobrit će se poljoprivrednicima za pokriće dijela troškova za podizanje 
dugogodišnjih nasada te očuvanje tipičnih autohtonih proizvoda, kultura i životinjskih vrsta. 
(3) Sredstva se isplaćuju na temelju zahtjeva poljoprivrednika. Odluku o sufinanciranju i visini 
potpore donosi Općinski  načelnik. 
 

Subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja 
 

Članak 14. 
Subvencije će se isplaćivati po zahtjevu korisnika i odluci  Općinskog načelnika za aktivnosti koje 
pridonose razvoju poljoprivrede i ruralnog prostora, a nisu obuhvaćene nekom od subvencija iz ove 
Odluke. 
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 15. 
(1) Nepovratna novčana sredstva - općinske subvencije dodjeljuju se na temelju provedenog postupka 
i kriterija propisanih ovom Odlukom. 
(2) Zahtjevi za subvenciju se podnose na obrascu zahtjeva za dodjelu subvencije sa pripadajućom 
dokumentacijom. Zahtjevi se rješavaju redom zaprimanja i do utroška sredstava, a najduže do 30. 
lipnja tekuće godine, izuzev članka 13. i 15. koji se primjenjuju za cijelu godinu odnosno do utroška 
sredstava za te namjene. 
 

Članak 16. 
(1) Subvencije i tekuće donacije iz ove Odluke dodjeljuju se na temelju javnog poziva kojeg raspisuje 
Općinski načelnik, a objavljuje se na web stranici Općine Lupoglav. 
(2) Javni poziv sadrži:  
1. naziv tijela koje objavljuje javni poziv, 
2. predmet javnog poziva, 
3. opće uvjete i kriterije za dodjelu subvencije, 
4. popis potrebne dokumentacije, 
5. naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi, 
6. vrijeme trajanja javnog poziva, 
7. podatke o informacijama. 
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Članak 17. 
(1) Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel (dalje: Odjel) koji provodi postupak 
dodjele subvencije. 
(2) Odjel nakon provjere dostavljene dokumentacije, donosi zaključak o dodjeli subvencije u kojem se 
navodi iznos i namjena subvencije. Po donošenju zaključka, Odjel obavještava korisnika o iznosu 
odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih sredstava. Odobrena novčana sredstva 
doznačuju se na žiro račun korisnika subvencije odnosno podnositelja zahtjeva, ako nije drugačije 
propisano ovom Odlukom. 
 

Članak 18. 
Korisnik subvencije je dužan omogućiti davatelju subvencije kontrolu namjenskog utroška dobivene 
subvencije. Ukoliko je korisnik subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu 
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom 
stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine Lupoglav, 
te će u narednih 5 godina biti isključen iz svih subvencija koje dodjeljuje Općina Lupoglav. 

 
Članak 19. 

 Ovom  Odlukom prihvaća se Strateški program ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 
2013. godine sa svim pripadajućim izmjenama i dopunama istog.  
 Nakon proteka razdoblja iz članka 1. ove Odluke, odnosno nakon 2015. godine Općina 
Lupoglav će nastaviti usmjeravati sredstva za poljoprivredu i ruralni razvoj u razvojne programe 
prema mjerama potpora usklađenim sa nacionalnom poljoprivrednom politikom i sa smjernicama 
Zajedničke poljoprivredne politike EU za naredno razdoblje. 
 

Članak 21. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u   „Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi“. 
 
 
KLASA: 320-01/13-01/10 
URBROJ: 2163/07-02-02-13-1 
Lupoglav, 27. lipnja 2013. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

 
          Predsjednica 
                  Općinskog vijeća  
                 Nataša Fijamin,v.r. 
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O P Ć I N A   M O T O V U N 
 
 
 167 
  
 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 sadržaju registra državnih potpora u 
poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 16/13.), članka 36. Statuta Općine Motovun-
Comune di Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13.) te Programa civilnog društva i 
ostalih društvenih potreba u 2013. godini („Službene novine Grada Pazina“, broj 28/12.), Općinsko 
vijeće Općine Motovun na sjednici  održanoj dana 27. lipnja  2013. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje od 2013-2015. godine 

 
 

I. UVOD 
 

Članak 1. 
(1) Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, način te postupak ostvarivanja subvencija, visina 
sredstava i potrebna dokumentacija za dobivanje subvencija kao i nadzor nad korištenjem sredstava. 
(2) Proračunom Općine Motovun za 2013. godinu te projekcijom Proračuna za 2014. i 2015. godinu  
osigurana su sredstva za subvencioniranje poljoprivrede na području Općine Motovun. 
(3) Ovom odlukom primjenjuje se provedba  Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 
za period od 2008. do 2013. godine izrađen od Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
Svetošimunuka cesta br. 25. Zagreb kojom su definirane mjere poljoprivredne politike do 2013. 
godine ("Službene novine Istarske županije", br. 5/2009.), Odluke o  produljenju rokova provedbe 
Strateškog programa i drugih strateških dokumenata za unapređenje poljoprivredne proizvodnje,  
ribarstva, šumarstva, lovstva i vodnog gospodarstva do kraja 2015. godine, Zakona o potpori 
poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Narodne novine" 120/12 i 136/12), Županijske razvojne strategije 
Istarske županije, te Lokalne razvojne strategije središnje Istre. 
Sustavno će se provoditi donošenje i usklađenje strateških dokumenata sa smjernicama Zajedničke 
poljoprivredne politike Europske unije. 
(4) Sukladno Strateškom programu ruralnog razvoja Istarske županije i drugih strateških dokumenata 
za unapređenje poljoprivredne proizvodnje,  ribarstva, šumarstva, lovstva i vodnog gospodarstva do 
kraja 2015. godine, poticat će se nastavak suradnje sa poduzećem MIH d.o.o. Poreč i Fondom za 
razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre te planiranje izgradnje Sustava za navodnjavanje u suradnji sa 
tvrtkom IVS-Istarski vodozaštiti sustav d.o.o. 
 

Članak 2. 
(1) Sredstva utvrđena u članku 1. stavak 2. ove Odluke koristit će se za isplatu subvencija vezanih uz 
poljoprivredne aktivnosti u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG), Lokalne akcijske 
grupe „Središnja Istra“pravnim i fizičkim osobama registriranima za obavljanje poljoprivredne 
djelatnosti sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Općine Motovun (poljoprivredno 
zemljište, gospodarski objekti, trajni nasadi i slično), a koja zadovoljavaju kriterije propisane za 
pojedine aktivnosti utvrđene ovom Odlukom. 
(2) Subvencije mogu koristiti i obrti te mala poduzeća kojima je poljoprivredna proizvodnja primarna 
djelatnost te imaju najviše 10 zaposlenih. 
(3) Pravo na subvenciju poljoprivredna gospodarstva i drugi korisnici ostvaruju temeljem vlastitog 
zahtjeva. Podnošenje zahtjeva traje do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Motovun 
za navedene godine, za navedenu namjenu, a najdulje do 30. lipnja tekuće godine. 
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II. PLANIRANA SREDSTVA 
 

Članak 3. 
(1) Za provedbu ove Odluke planirana su sredstva u visini od 530.000,00 kuna u Proračunu Općine 
Motovun za 2013. godinu, te projekcijom Proračuna za 2014. i 2015. godinu -  razdjel 001 Jedinstvenu 
upravni odjel, pozicija R0084 tekuće donacije  „Agroudruženju“ konto 381143,  pozicija R0090 Fond 
za razvoj poljoprivrede i agroturizam, konto 381162. 
(2) Prava na subvenciju iz ove Odluke ostvaruju se kroz provedbu sljedećih mjera i aktivnosti: 
 
 premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika 
 dodjela potpora Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre kako bi se 

poljoprivrednicima s prebivalištem na području Općine Motovun omogućilo korištenje 
kreditnog fonda pod povoljnijim uvjetima u svrhu razvoja poljoprivrede. 

 unapređenje ekološke proizvodnje 
 edukacija i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu 
 nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče 
 nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje 
 nabava novih košnica i pčelarske opreme 
 tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, udruga,  

poljoprivredne zadruge, LAG-a 
 subvencije lovačkim društvima (lovo-zakupnicima) za premije osiguranja lovišta i 

sprječavanje šteta od divljači,  
 tekuće donacije za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju 

poljoprivredne proizvodnje te ruralnog razvoja 
 subvencioniranje podizanja dugogodišnjih nasada, zaštitu, valorizaciju i očuvanje 

tipičnih autohtonih proizvoda te autohtonih poljoprivrednih kultura i životinjskih vrsta 
(i pasmina) 

 subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja 
 

III. SUBVENCIJE I AKTIVNOSTI - KRITERIJI 
 

 Subvencija premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika 
 

Članak 4. 
(1) Subvencija premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika odobrit će se 
poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika 
mraza, tuče, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete voća i povrća, bolesti i uginuća 
životinja. Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će 
zaključiti policu osiguranja.  
(2) Subvencija se odobrava do visine od 5 % iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu. Najviši 
iznos sufinanciranja premije osiguranja po jednom poljoprivrednom gospodarstvu može iznositi do 
500,00 kuna godišnje. 
 

Tekuća donacija  Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre 
 

Članak 5. 
(1)Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizam Istre dodijelit će se potpora kako bi se 
poljoprivrednicima s prebivalištem na području Općine Motovun omogućilo korištenje 
kreditnog fonda pod povoljnijim uvjetima u svrhu razvoja poljoprivrede. 
 

Subvencije za unapređenje ekološke proizvodnje 
 

Članak 6. 
(1) Subvencija za ekološku proizvodnju odobrit će se za troškove ulaganja u poljoprivredna 
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gospodarstva,unaprjeđenje njihovog gospodarskog položaja  povećanjem obima proizvodnje, 
uvođenjem i primjenom novih tehnologija i inovacija, s posebnim  naglaskom na kvalitetu, ekološke 
proizvode,  diversifikacijom aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, očuvanje okoliša, te  
očuvanja zdravlja i dobrobiti životinja na gospodarstvu  
(2) Subvencija se odobrava u visini do 5% iznosa troškova koje je imalo poljoprivredno gospodarstvo 
u tekućoj godini, a najviše do 1.000,00 kuna godišnje po korisniku. 
 

 Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu 
 

Članak 7. 
(1) Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu odnosi 
se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na 
poljoprivrednom gospodarstvu koji se upisuju u radnu knjižicu ili su zakonski obvezni. 
(2) Subvencija će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini, koji se 
bavi proizvodnjom ili uslugom za koju se osposobljava, a gospodarstvo je upisano u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava. 
(3) Subvencija se dodjeljuje u iznosu do 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše 500,00 kuna po 
jednom polazniku i uplaćuje se na račun nositelja tečaja. 
 

 Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče 
 

Članak 8. 
(1) Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, nosači, 
stupovi i sidra) odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje u tekućoj godini nabavi i 
postavi sustav zaštite od tuče na površini od najmanje 0,2 ha višegodišnjeg nasada. 
(2) Subvencija se odobrava u visini do 5 % dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 1.000,00 
kuna po poljoprivrednom gospodarstvu. 
 

Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje 
 

Članak 9. 
(1) Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje u proizvodnji cvijeća, povrća, 
jagoda i višegodišnjih kultura odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje u tekućoj godini 
nabavi i postavi sustav za navodnjavanje proizvodnje cvijeća, povrća, jagoda i višegodišnjih kultura na 
površini od najmanje 2.000 m2.  
(2) Subvencionira se nabava spremnika za vodu, nabava pumpi, filtra, cijevi i ostalih elemenata 
sustava za navodnjavanje u iznosu do 5 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 
iznosa 1.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu. 
 

 Sufinanciranje nabave novih košnica i pčelarske opreme 
 

Članak 10. 
(1) Subvencija za nabavu novih košnica i pčelarske opreme odobrit će se poljoprivrednom 
gospodarstvu u visini do 5 % iznosa računa za kupljene nove košnice i novu pčelarsku opremu u 
tekućoj godini po priloženim računima, odnosno najviše do iznosa 500,00 kuna po poljoprivrednom 
gospodarstvu. 
 

Tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, Lokalne akcijske grupe 
Središnje Istre, udruga i poljoprivredne zadruge 

 
Članak 11. 

(1) Tekuća donacija u novcu odobrit će se za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti udruga, 
poljoprivredne zadruge, Lokalne akcijske grupe Središnje Istre i OPG-a koje se odnose na organizaciju 
izložbi, sajmova, manifestacija, stručnih predavanja, studijskih putovanja. Ova sredstva se ostvaruju 
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temeljem podnijetog zahtjeva korisnika. Uz zahtjev se obavezno prilaže godišnji program rada udruge, 
zadruge i druge pravne osobe, troškovnik i financijski plan.  
 

Subvencije lovačkim društvima (lovo-zakupnicima) za premije osiguranja lovišta  
i zaštita divljači 

 
Članak 12. 

(1) Subvencija premije osiguranja lovišta odobrit će se lovo-zakupniku koji je sklopio policu 
osiguranja lovišta za štete na divljači i od divljači. Subvencija se odobrava u visini do 5 % iznosa od 
uplaćene premije za tekuću godinu. Maksimalni iznos sufinanciranja premije osiguranja po jednom 
lovo-zakupniku može iznositi do 500,00 kuna godišnje. 
(2) Subvencija za uređenje i punjenje pojilica za divljač, te nabavku hrane.  Subvencija se odobrava u 
visini do 5 % ukupno dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 500,00 kuna. 
 

 Tekuće donacije za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne 
proizvodnje te ruralnog razvoja 

 
Članak 13. 

(1) Tekuća donacija u novcu odobrit će se organizatoru manifestacije za pokriće dijela troškova 
manifestacije koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja (npr. izložba 
vina i slično). 
(2) Sredstva se isplaćuju na temelju zahtjeva organizatora manifestacije. Odluku o sufinanciranju 
odnosno pokroviteljstvu manifestacije i visini potpore donosi Odbor za poljoprivredu. 
 

Subvencioniranje podizanja dugogodišnjih nasada, zaštitu, valorizaciju i očuvanje tipičnih 
autohtonih proizvoda te autohtonih poljoprivrednih kultura i životinjskih vrsta (i pasmina) 

 
Članak 14. 

(1) Provedba ove mjere uključuje dodjelu subvencije fizičkim i pravnim osobama u sektoru 
poljoprivrede za podizanje dugogodišnjih nasada, zaštitu, valorizaciju i očuvanje tipičnih autohtonih 
proizvoda te autohtonih poljoprivrednih kultura i životinjskih vrsta (i pasmina). 
 
(2) Tekuća donacija u novcu odobrit će se poljoprivrednicima za pokriće dijela troškova za podizanje 
dugogodišnjih nasada te očuvanje tipičnih autohtonih proizvoda, kultura i životinjskih vrsta. 
(3) Sredstva se isplaćuju na temelju zahtjeva poljoprivrednika. Odluku o sufinanciranju i visini 
potpore donosi Općinski  načelnik. 
 

Subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja 
 

Članak 15. 
Subvencije će se isplaćivati po zahtjevu korisnika i odluci  Općinskog načelnika za aktivnosti koje 
pridonose razvoju poljoprivrede i ruralnog prostora, a nisu obuhvaćene nekom od subvencija iz ove 
Odluke. 
 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 16. 
(1) Nepovratna novčana sredstva - općinske subvencije dodjeljuju se na temelju provedenog postupka 
i kriterija propisanih ovom Odlukom. 
(2) Zahtjevi za subvenciju se podnose na obrascu zahtjeva za dodjelu subvencije sa pripadajućom 
dokumentacijom. Zahtjevi se rješavaju redom zaprimanja i do utroška sredstava, a najduže do 30. 
lipnja tekuće godine, izuzev članka 12. i 14. - 16. koji se primjenjuju za cijelu godinu odnosno do 
utroška sredstava za te namjene. 
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Članak 17. 
(1) Subvencije i tekuće donacije iz ove Odluke dodjeljuju se na temelju javnog poziva kojeg raspisuje 
Općinski načelnik, a objavljuje se na web stranici Općine Motovun. 
(2) Javni poziv sadrži:  

1. naziv tijela koje objavljuje javni poziv, 
2. predmet javnog poziva, 
3. opće uvjete i kriterije za dodjelu subvencije, 
4. popis potrebne dokumentacije, 
5. naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi, 
6. vrijeme trajanja javnog poziva, 
7. podatke o informacijama. 

 
Članak 18. 

(1) Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel (dalje: Odjel) koji provodi postupak 
dodjele subvencije. 
(2) Odjel nakon provjere dostavljene dokumentacije, donosi zaključak o dodjeli subvencije u kojem se 
navodi iznos i namjena subvencije. Po donošenju zaključka, Odjel obavještava korisnika o iznosu 
odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih sredstava. Odobrena novčana sredstva 
doznačuju se na žiro račun korisnika subvencije odnosno podnositelja zahtjeva, ako nije drugačije 
propisano ovom Odlukom. 
 

Članak 19. 
Korisnik subvencije je dužan omogućiti davatelju subvencije kontrolu namjenskog utroška dobivene 
subvencije. Ukoliko je korisnik subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu 
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom 
stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine Motovun, 
te će u narednih 5 godina biti isključen iz svih subvencija koje dodjeljuje Općina Motovun. 
 

Članak 20. 
 Ovom  Odlukom prihvaća se Strateški program ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 
2013. godine sa svim pripadajućim izmjenama i dopunama istog.  
 Nakon proteka razdoblja iz članka 1. ove Odluke, odnosno nakon 2015. godine Općina 
Motovun će nastaviti usmjeravati sredstva za poljoprivredu i ruralni razvoj u razvojne programe prema 
mjerama potpora usklađenim sa nacionalnom poljoprivrednom politikom i sa smjernicama Zajedničke 
poljoprivredne politike EU za naredno razdoblje. 
 

Članak 21. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u  Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 320-01/13-01/14 
URBROJ: 2163/05-02-13-2 
Motovun, 27. lipnja 2013. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 
 
 

                    Predsjednik 
               Općinskog vijeća 
              Elvis Linardon,v.r. 
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 Na temelju članka 48. 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. i 19/13.) i članka 16. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, 
broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 
178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 
90/11. i  144/12.), te članka 36. Statuta Općine 
Motovun-Comune di Montona („Službene 
novine Grada Pazina“, broj 10/13.), Općinsko 
Vijeće Općine Motovun na sjednici održanoj 
dana 27. lipnja 2013. godine donosi 
 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju i 

porezima na korištenje javnih površina 
 

Članak 1. 
 U Odluci o davanju i porezima na 
korištenje javnih površina („Službene novine 
Grada Pazina“, broj 21/06.,13/09., 04/10. i 
07/12) u članku 13. stavak 2. u točki 1. iza 
riječi Trga Andrea Antico dodaje se  riječ  
„ulica Gradiziol“. 
 

Članak 2. 
 U članku 15. iza stavka 3. dodaje se 
stavak 4. koji glasi: „Stavak 3. ovog članka 
primjenjivat će se samo na terase koje čine 
jedinstvenu cjelinu u prostoru, odnosno na 
terase koje se sastoje od jednog jedinstvenog 
dijela“. 
 

Članak 3. 
 Nakon članka 28. dodaje se novi 
članak 29. koji glasi: „Za postavljanje 
montažnih objekata i parkiranja vozila s 
opremom, te opreme za snimanje filmova, 
spotova, reklama za komercijalne promocije, te 
korištenje javne površine za organiziranje 
privatnih zabava-vjenčanja i ostalih 
manifestacija, visina poreza za korištenje javne 
površine određuje se u iznosima kako slijedi:  
 - površina do 100 m2 – 25,00 
kn/dnevno po m2 
 - površina od 100-300 m2 – 20,00 
kn/dnevno po m2 
 - površina preko 300 m2 – 15,00 
kn/dnevno po m2.“ 
 

Članak 4. 
 Dosadašnji članak 29. Odluke, nakon 
ovih dopuna postaje članak 30. Sukladno tome 
usklađuju se svi ostali članci redom.  

 
Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti 
Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 363-01/13-01/011 
URBROJ: 2163/05-02-13-2 
Motovun, 27. lipnja 2013. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE MOTOVUN 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Elvis Linardon, v.r. 
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 Na temelju članka 3. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) i 
članka 36. Statuta Općine Motovun-Comune di 
Montona („Službene novine Grada Pazina“, 
broj 10/13.), na prijedlog Općinskog načelnika 
Općinsko Vijeće Općine Motovun na sjednici 
održanoj dana 27. lipnja 2013.godine donosi  
 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o plaći Općinskog 

načelnika, zamjenika Općinskog načelnika 
 i drugim pravima  iz radnog odnosa 

 
 

Članak 1. 
 U Odluci o plaći Općinskog načelnika, 
zamjenika Općinskog načelnika i drugim 
pravima iz radnog odnosa („Službene novine 
Grada Pazina“, broj 17/10., 25/1. i 36/10) 
članak 3. mijenja se i glasi: Osnovica za 
obračun plaće dužnosnika iznosi 4.491.23 kuna 
bruto. 
 

Članak 2. 
 U članku 4. Odluke, koeficijent iz 
članka 1. Odluke mijenja se, te iznosi: 
 - za obračun plaće Općinskog 
načelnika – 3,40. 
 

Članak 3. 
 Ove izmjene Odluke objavit će se u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina  
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sveti Petar u Šumi, te će se 
primjenjivati od dana stupanja na dužnost  
Općinskog načelnika. 
 
 
KLASA: 011-03/13-01/01 
URBROJ: 2163/05-02-13-2 
Motovun, 27. lipnja 2013. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE MOTOVUN 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Elvis Linardon, v.r. 
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Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. i 
19/13.), članka 36. Statuta Općine Motovun-
Comune di Montona („Službene novine Grada 
Pazina“, broj 10/13.), Općinsko Vijeće Općine 
Motovun na sjednici održanoj dana 27. lipnja 
2013. godine donosi  
 
 

ODLUKU 
o naknadi troškova članovima Općinskog 

vijeća, djelatnicima Jedinstvenog upravnog 
odjela i radnim tijelima Općine Motovun 

 
 

Članak 1. 
 Vijećnici i članovi radnih tijela Općine 
Motovun imaju prema odredbama ove Odluke 
pravo na naknadu troškova, naknadu 
izgubljene zarade i naknadu kako nadomjestak 
za uloženi trud u ostvarivanju zadaća Općine 
Motovun kao jedinice lokalne samouprave.  

 
Članak 2. 

 Visina mjesečne naknade za 
predsjednika i potpredsjednike Vijeća, 
određuje se u odnosu na prosječnu neto plaću 
isplaćenu u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Motovun u prethodnom mjesecu , kako 
slijedi: 
 - predsjednik Općinskog vijeća - 0,25 
prosječne plaće mjesečno, 
 - potpredsjednik Općinskog vijeća - 
0,10 prosječne plaće mjesečno 
 Neto naknada iz prethodnog stavka 
uvećava se za iznos pripadajućeg poreza. 

 
Članak 3. 

 Članovima Općinskog vijeća, pored 
naknade iz članka 2. ove Odluke, utvrđuje se 
naknada u visini 0,05 prosječne neto plaće 
isplaćene u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Motovun u prethodnom mjesecu, po 
prisustvovanju sjednici tijela kojega su članovi. 
 Djelatnicima JUO Općine Motovun 
koji prisustvuju sjednici Općinskog vijeća 
izvan radnog vremena utvrđuje se naknada u 
visini 0,02  prosječne neto plaće isplaćene u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
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Motovun u prethodnom mjesecu. 
 Članovima radnih tijela utvrđuje se 
naknada u visini 0,01 prosječne neto plaće 
isplaćene u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Motovun u prethodnom mjesecu, po 
prisustvovanju sjednici radnog tijela kojega su 
članovi, osim dužnosnika iz članka 2. ove 
Odluke. 
 Neto naknada iz prethodnog stavka 
uvećava se za iznos pripadajućeg poreza. 

 
Članak 4. 

 Za vrijeme obavljanja dužnosti izvan 
područja Općine vijećnicima pripadaju 
troškovi i dnevnica.  

 
Članak 5. 

 Visina dnevnice i troškova određuje se 
sukladno propisima o visini dnevnice za 
službeno putovanje u zemlji i inozemstvu, te 
visini naknada za korisnike koji se financiraju 
iz sredstava Državnog proračuna. 
 

Članak 6. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o naknadi troškova 
vijećnicima, predsjedniku, potpredsjedniku i 
članovima radnih tijela Općinskog vijeća 
Općine Motovun („Službene novine Grada 
Pazina broj 16/01, 08/05 i 13/09). 

 
Članak 7. 

 Ova odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti 
Petar u Šumi, te će se primjenjivati od dana 
konstituiranja Općinskog vijeća Općine 
Motovun. 
 
 
KLASA: 011-03/13-01/02 
URBROJ: 2163/05-02-13-3 
Motovun, 27. lipnja 2013. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE MOTOVUN 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Elvis Linardon, v.r. 
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 Na temelju članka 35. točke 3. i članka 
38. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 
broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 
36/09., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), 
članka 36. Statuta Općine Motovun-Comune di 
Montona („Službene novine Grada Pazina“, 
broj 10/13.), te članka 27. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Motovun („Službene 
novine Grada Pazina“, broj 15/09. i 10/13.), 
Općinsko vijeće Općine Motovun na sjednici 
održanoj dana 27. lipnja 2013. godine, donosi 
 
 

R J E Š E N J E 
o izboru Odbora za priznanja 

 
 

 U Odbor za priznanja Općine Motovun 
izabiru se: 

 
1. Ivona Vascotto, za predsjednicu, 
2. Danijel Bon, za potpredsjednika, 
3. Ričard Labinjan, za člana, 
4. Kristina Mićanović-Mudronja, za 

članicu, 
5. Ivan Štefanić, za člana. 

 
 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i 
Sveti Petar u Šumi. 

 
 

KLASA: 013-01/13-01/03 
URBROJ: 2163/05-02-13-2 
Motovun, 27. lipnja 2013. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE MOTOVUN 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Elvis Linardon, v.r. 
 


