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OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE OPRTALJ

Na temelju članka 34. Statuta Općine Oprtalj ( Sl. novine Općine Oprtalj broj 3/09 ), Općinski načelnik
Općine Oprtalj donosi
ODLUKU
o objavi Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine putem
prikupljanja pismenih ponuda
Članak 1.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pismenih ponuda za slijedeće
nekretnine:
1. k.o. Oprtalj k.č.br. 4392/2 u naravi dvorište u Šegarima ukupne površine – 221 m2 i k.č.br. 4392/4
k.o. Oprtalj u naravi dvorište u Šegarima ukupne površine 108 m2 po početnoj cijeni od 38.000,00
kuna;
2. k.o. Oprtalj k.č.br. 4392/1 u 4/5 idealnog dijela vlasništva naravi poljoprivredno zemljište u
Šegarima ukupne površine 710 m2 po početnoj cijeni od 4.300,00 kuna.

3.

k.o. Zrenj k.č. br. 103/2 zgr. u 1/2 idealnog dijela vlasništva u naravi ruševina u Ruminima
ukupne površine 101 m2 po početnoj cijeni od 15.000,00 kuna;

Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel Općine Oprtalj će objaviti i provesti natječaj iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama Općine Oprtalj.
Klasa: 940-01/14-01/10
Urbroj: 2105-02/14-01-1
Oprtalj, 29. svibnja 2014. godine
Općinski načelnik:
Aleksander Krt,v.r.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Oprtalj ( Sl. novine Općine Oprtalj broj 3/09 ), Općinski načelnik
Općine Oprtalj donosi
ODLUKU
o objavi Natječaja za zakup nekretnina u vlasništvu Općine putem
prikupljanja pismenih ponuda
Članak 1.
Raspisuje se javni natječaj za zakup nekretnina putem prikupljanja pismenih ponuda za slijedeće
nekretnine:
1. k.o. Oprtalj k.č.br. 6497/4 u naravi vrt u Oprtlju ukupne površine – 61 m2 i k.č.br. 6497/5 k.o.
Oprtalj u naravi vrt u Oprtlju ukupne površine 65 m2 po početnoj cijeni godišnje zakupnine od
375,00 kuna;
2. k.o. Oprtalj k.č.br. 1105 zgr. u naravi kuća u Oprtlju ukupne površine – 24 m2 i k.č.br. 6497/3 k.o.
Oprtalj u naravi vrt u Oprtlju ukupne površine 148 m2 po početnoj cijeni godišnje zakupnine od
750,00 kuna.
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Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel Općine Oprtalj će objaviti i provesti natječaj iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama Općine Oprtalj.
Klasa: 940-01/14-01/11
Urbroj: 2105-02/14-01-1
Oprtalj, 29. svibnja 2014. godine
Općinski načelnik:
Aleksander Krt,v.r.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „Narodne novine“ broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 ), članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine broj
90/11, 83/13, 143/13“ ) te članka 34. Statuta Općine Oprtalj („Službene novine Općine Oprtalj“ 3/09 ),
Općinski načelnik Općine Oprtalj je dana 30. svibnja 2014. godine donio
I.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE OPRTALJ ZA 2014. GODINU
Članak 1.

U skladu sa I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Oprtalj za 2014. godinu , I. Izmjenama i
dopunama programa javnih potreba u kulturi Općine Oprtalj za 2014. godinu, I. Izmjenama i dopunama
programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture Općine Oprtalj za 2014. godinu utvrđuju
se I. dopune Plana nabave Općine Oprtalj za 2014. godinu:
Evidencijs
ki broj
nabave
16/14-B

Pozicija
proračuna
42316

17/14-B

32329

Predmet nabave

Nabava vozila za
potrebe
komunalnih redara
Sanacija crkve
Sv.Silvestra

Planirana
vrijednost u
Proračunu
75.000,00

Procijenjena
vrijednost

76.000,00

60.800,00

60.000,00

Vrsta
postupka
Bagatelna
nabavaroba
Bagatelna
nabavaradovi

Ugovor/Okvirni
sporazum
Narudžbenica/
Račun
Ugovor

Planirani
početak
postupka
Svibanj 2014

Svibanj 2014

Članak 2.
Ove I. Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 1. svibnja 2014.
godine do 31. prosinca 2014. godine i biti će objavljene u Službenim novinama Općine Oprtalj i na
internetskim stranicama Općine Oprtalj (www. oprtalj.hr).
Klasa: 406-01/14-01/01
Urbroj. 2105-02/14-01-2
Oprtalj, 30. svibnja 2014. godine
Općinski načelnik:
Aleksander Krt,v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
Na temelju članka 19. Statuta Općine Oprtalj (Sl. Novine 3/09), Općinsko vijeće Općine Oprtalj, na
sjednici održanoj 14. travnja 2014. godine donosi
ODLUKU
o dodjeli priznanja i zahvalnica Općine Oprtalj
Il Consiglio comunale del Comune di Portole, alla seduta dell' 14 aprile 2014 ha emanato la
DECISIONE
Sull'assegnazione dei riconoscimenti del Comune di Portole
Članak 1./ Articolo 1
Za naročite zasluge i doprinos u razvoju, te promicanju ugleda Općine Oprtalj, Općinsko vijeće Općine
Oprtalj za 2014. Godinu dodjeljuje slijedeće:
Per l'apporto dato allo sviluppo ed alla crescita dell'immagine del Comune di Portole, il Consiglio
comunale del Comune di Portole assegna nell'anno 2014 i seguenti ringraziamenti :
Počasni građanin Općine Oprtalj
 VELEČASNI ANTE – TONČI JUKOPILA
Priznanje Općine Oprtalj:
 VALDINA VRANJAC
Zahvalnice Općine Oprtalj:
 GRAD UMAG
Članak 2./ Articolo 2
Priznanje i zahvalnice iz članka 1. Ove Odluke uručiti će se na prigodnoj svečanosti obilježavanja
blagdana Sv. Jurja – Dana Općine Oprtalj koja će se održati u Oprtlju dana 24. travnja 2014. godine.
Članak 3./Articolo 3
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Oprtalj.
Klasa/Classe: 021-01/14-01/01
Urbroj/NoProt: 2105-02/14-02-1
Oprtalj, Portole, 14. 04. 2014
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PORTOLE
PREDSJEDNIK
IL PRESIDENTE
Ivan Štokovac,v.r.
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Temeljem članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08), te članka 19. Statuta Općine
Oprtalj, Općinsko vijeće Općine Oprtalj na sjednici održanoj dana 14. travnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
OPĆINE OPRTALJ ZA 2014. GODINU
Članak 1.
U Odluci o izvršavanju proračuna Općine Oprtalj za 2014. godinu, Klasa: 400-02/13-01/08, Ur.broj:
2105-02/13-05-1, od 19. prosinca 2013. godine, članak 19. mijenja se i glasi:
„Jedinica lokalne samouprave može se zaduživati uzimanjem kredita i izdavanjem vrijednosnih papira.
Jedinica lokalne samouprave može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financiranja iz
njezina Proračuna a koju potvrdu njezino predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade.
Ugovor o dugoročnom zaduživanju sklapa Načelnik Općine na osnovi donesenog Proračuna uz
prethodno mišljenje Ministra financija i suglasnost Vlade.
Ukupna godišnja obveza jedinica lokalne samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u
godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.
U iznosu ukupne godišnje obveze zaduženja uključen je i iznos godišnjeg anuiteta po kreditima te
neplaćene obveze iz prethodnih godina.
Općina se može kratkoročno zadužiti radi premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva
sredstava i dospijeća obveza.
Ugovor o kratkoročnom zaduživanju sklapa Načelnik Općine na osnovi donesene Odluke o kratkoročnom
zaduženju od strane Općinskoga vijeća.
Jedinica lokalne samouprave može davati jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu čiji je osnivač za ispunjenja obveza pravne osobe. Dano jamstvo uključuje se u opseg njezina
mogućeg zaduživanja Ugovor o jamstvu u ime lokalne jedinice sklapa Predsjednik vijeća.
Izvanproračunski korisnici Proračuna (trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima Općina Oprtalj
ima udio u vlasništvu ili odlučujući utjecaj na upravljanje) mogu se zaduživati i davati jamstva do visine i
pod uvjetima koje svojom Odlukom utvrdi Općinsko vijeće.
Iznos novog duga iznosi 3.500.000,00 kn za kapitalni projekt Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta iz
IPARD programa – Mjera 301. Očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske 2014. godine ostat
će 3.500.000,00 zbog ugovorenog počeka od godinu dana.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Općine Oprtalj.
Klasa: 400-02/14-01/03
Urbroj: 2105-02/14-05-1
Oprtalj, 14. travnja 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK:
Ivan Štokovac,v.r.

4

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 19. Statuta
Općine Oprtalj, (Službene novine 3/09) Općinsko vijeće Općine Oprtalj na sjednici održanoj dana 14.
travnja 2014. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA BROJ 1007,
PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2014. GODINU,
TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2015. I 2016. GODINU
Članak 1.
U Proračunu Općine Oprtalj za 2014. godinu te projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu, Klasa: 40002/13-01/02, Ur.broj: 2105-02/13-05-1, od 19. prosinca 2013. godine, u članku 3. Programa 1007:
Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, naziv aktivnosti: A100701Akt. Izgradnja i
asfaltiranje cesta, nogostupa, parkirališta.. mijenja se i glasi: K100701Akt. Rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta iz IPARD programa – Mjera 301.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Oprtalj.
Klasa: 400-02/14-01/03
Urbroj: 2105-02/14-05-1
Oprtalj, 14. travnja 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK:
Ivan Štokovac,v.r.
Na temelju članka 3., stavka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 26/03 –
144/12), Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01 i
129/05), članka 19. Statuta Općine Oprtalj (“Službene novine” broj 3/09 ) te Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Oprtalj (“Službene novine Općine Oprtalj broj 3/09”) Općinsko vijeće Općine Oprtalj na
sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine donijelo je
ODLUKU
o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Oprtalj
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti na području Općine Oprtalj, koje uključuju i
djelatnost lokalnog značenja koje se pod uvjetima iz članka 1. stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu smatraju komunalnim djelatnostima.
uvjeti i način njihova obavljanja, pripremne radnje i postupak davanja koncesije sukladno odredbama
Zakona o koncesijama, uvjeti mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za
povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora te druga pitanja koja će se urediti
posebnim odlukama.
II. KOMUNALNE DJELATNOSTI
Članak 2.
Na području Općine Oprtalj, sukladnio članku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, obavljaju se
slijedeće komunalne djelatnosti:
1. prijevoz putnika u javnom prometu (lokalni prijevoz),
2. održavanje javnih površina,
3. odlaganje komunalnog otpada,
4. tržnice na malo,
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5. održavanje groblja i prijevoz pokojnika,
6. obavljanje dimnjačarskih poslova,
7. javna rasvjeta.
Osim komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, komunalnim djelatnostima za područje Općine
Oprtalj smatraju se i slijedeće komunalne djelatnosti:
1. održavanje nerazvrstanih cesta: održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi
i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa, te
gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste,
2. održavanje javnih fontana, vodoskoka, česmi i slično (održavanje u stanju funkcionalnosti),
3. poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (poslovi redovitog provođenja mjera tamanjenja
glodavaca - deratizacije, uništavanja insekata - dezinsekcije i uništavanja zaraznih klica dezinfekcije, prema posebnim propisima, na svim javnim površinama i objektima),
4. održavanje i uređenje javnih sanitarnih čvorova,
5. veterinarsko-higijeničarska služba (hvatanje i skupljanje pasa i mačaka lutalica, njihovo
uklanjanje u smislu odredbi posebnog zakona i propisa Općine Oprtalj, uklanjanje uginulih
životinja (lešina) na čitavom području Općine Oprtalj),
6. blagdanska dekoracija mjesta i naselja na području Općine Oprtalj s isticanjem zastava
(ukrašavanje ulica i trgova odgovarajućim nakitom, koje osigurava mjesna uprava povodom
državnih blagdana ili drugih manifestacija),
7. iluminacija (osvjetljavanje sjedišta Općine Oprtalj i naselja na njenom području ukrasnom
dekorativnom javnom rasvjetom),
8. organiziranje i reguliranje prometa u mirovanju (poslovi održavanja vodoravne i okomite
signalizacije na javnim parkiralištima, čišćenje parkirališnih površina, naplata naknade za
parkiranje, te uklanjanje nepropisno i nepravilno parkiranih vozila s javnih površina),
9. održavanje spomenika i spomen-obilježja (poslovi redovitog održavanja spomenika i spomen
obilježja postavljenih na javno-prometnim površinama na području Općine Oprtalj , čišćenje,
uklanjanje korozije, neprimjerenih natpisa i sl.),
10. uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, osiguranje radova održavanja i sprječavanja
nezakonitog djelovanja na javnim površinama Općine Oprtalj,
11. javno oglašavanje, te održavanje i dopuna postojećih i izrada i ugradnja novih izložaka,
12. uređenje i održavanje okoliša škola i dječjeg vrtića,
13. održavanje javnih sportskih terena,
14. čišćenje i održavanje šuma na području Općine Oprtalj,
15. održavanje i uređenje javne hidrantne mreže na području Općine Oprtalj,
16. označavanje naselja, ulica, obale, trgova i zgrada,
17. zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta,
18. čišćenje i održavanje slivnika i drugih objekata oborinske kanalizacije,
19. saniranje i zatvaranje ilegalnih odlagališta,
20. nabava materijala i opreme za manje komunalne poslove
III. NAČINI OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 3.
Na području Općine Oprtalj, komunalne djelatnosti mogu obavljati:
- trgovačka društva u djelomičnom vlasništvu Općine Oprtalj,
- ovlaštene pravne i fizičke osobe na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,
- ovlaštene pravne i fizičke osobe na temelju Ugovora o koncesiji.
1. Obavljanje komunalnih djelatnosti putem trgovačkih društava u djelomičnom vlasništvu
Općine Oprtalj
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Članak 4.
Trgovačko društvo, “Istarsku vodovod” d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8, a temeljem suvlasničkog udjela Općine
Oprtalj, obavlja komunalnu djelatnost - opskrbu pitkom vodom, te održavanje i uređenje javne hidrantne
mreže na području Općine Oprtalj.
Članak 5.
Trgovačko društvo 6. maj d.o.o. za komunalne usluge iz Umaga, Tribje 2 (u daljnjem tekstu komunakno
društvo), a temeljem suvlasničkog udjela Općine Oprtalj, obavlja sljedeće komunalne poslove:
1. skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog (kućnog) otpada,
2. obavljanje pogrebnih poslova (preuzimanje, opremanje i prijevoz umrle osobe do mjesta ukopa i
ukop),
3. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (odvodnja i pročišćavanje otpadnih fekalnih i
atmosfarskih voda - čišćenje i održavanje slivnika i drugih objekata oborinske kanalizacije, te
crpljenje odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama).
Članak 6.
Trgovačka društva iz članka 4. i 5. ove Odluke , povjerene im komunalne djelatnosti obavljaju temeljem
ove Odluke, a u svemu prema propisima kojima je uređeno obavljanje pojedine komunalne djelatnosti, te
akata koja su donijela nadležna tijela tih Društava.
Komunalni poslovi iz članka 4. i 5. ove Odluke obavljaju se na osnovi odnosno temeljem:
-

društvenog ugovora odnosno izjava ili nekog drugog osnivačkog akta komunalnog poduzeća.
posebnih propisa važećih za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti,
ostalih propisa i akata usvojenih od nadležnih tijela trgovačkog društva za komunalne usluge.

2. Obavljanje komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
Članak 7.
Na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova stječe se pravo obavljanja sljedećih komunalnih
poslova koji se financiraju isključivo iz Proračuna Općine Oprtalj:
2. 1.
održavanje javne rasvjete,
2. 2.
održavanje nerazvrstanih cesta
2. 3.
dekoracija,
2. 4.
iluminacija,
2. 5.
skupljanje, odvoz i odlaganje otpada s javnih površina kontejnerima
2. 6.
dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija,
2. 7.
veterinarsko-higijeničarske usluge
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz prethodnog stavka sklapa se s ovlaštenom pravnom ili
fizičkom osobom na minimalno 1 do maksimalno 4 godine.
3. Obavljanje komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji
Članak 8.
Koncesijom se može stjeći pravo obavljanja sljedećih komunalnih poslova:
3. 1.
obavljanje dimnjačarskih poslova,
3. 2.
obavljanje pogrebnih poslova.,
3. 3.
prijevoz putnika u javnom prometu (lokalni prijevoz)
Ugovor o koncesiji za komunalne poslove iz prethodnog stavka sklapa se s ovlaštenom pravnom ili
fizičkom osobom na minimalno 1 do maksimalno 10 godina.
Postupak za obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka provodi se sukladno Zakonu o
koncesijama i drugim pripadajućim propisima.
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IV. NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI PUTEM UGOVORA O
POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA
Članak 9.
Komunalna djelatnost koja se povjerava Ugovorom iz članka 7. ove Odluke, a čija je procijenjena
vrijednost manja od 20.000,00 kuna bez PDV-a provodi se izdavanjem narudžbenice a može i
zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom registriranim za njegovo obavljanje bez
provedbe postupka prikupljanja ponuda ili natječaja.
Komunalna djelatnost koja se povjerava Ugovorom iz članka 7. ove Odluke, a čija je procijenjena
vrijednost veća od 20.000,00 kuna, a manja od 100.000,00 bez PDV-a provodi se zaključivanjem
ugovora s jednim gospodarskim subjektom registriranim za njegovo obavljanje bez provedbe postupka
prikupljanja ponuda ili natječaja.
Komunalna djelatnost koja se povjerava Ugovorom iz članka 7. ove Odluke, a čija je procijenjena
vrijednost veća od 100.000,00 kuna bez PDV-a provodi se prikupljanjem ponuda, u skladu sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu i ovom Odlukom.
Članak 10.
Postupak pri povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 7. ove Odluke temeljem Ugovora
provodi se sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine
Oprtalj (Službene novine Općine Oprtalj broj 1/14).
Članak 11.
Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova s odabranim podnositeljem ponude sklapa
Općinski načelnik, Ugovor obavezno sadrži:
1.
2.
3.
4.

djelatnost za koju se sklapa,
vrijeme na koje se ugovor sklapa,
vrstu i opseg poslova,
način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

Članak 12.
Isporučitelj komunalnih usluga dužan je pri svakoj promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga pribaviti
prethodnu suglasnost Općinskog načelnika Općine Oprtalj.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Stupanjem na snagu Ove Odluke , prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima (Službene novine
Općine Oprtalj broj 2/08).
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Oprtalj”, a
objavljuje se i na Općinskoj oglasnoj ploči i web stranicama Općine Oprtalj.
Klasa: 363-02/14-01/01
Ur.broj: 2105-02/14-05-1
Oprtalj, 29. svibnja 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK:
Ivan Štokovac,v.r.
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Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama ( „Narodne novine“ broj 143/12 ), i članka 16. Statuta
Općine Oprtalj ( Službene novine Općine Oprtalj broj 3/09), Općinsko vijeće Općine Oprtalj na svojoj 9.
Sjednici održanoj dana 29. svibnja 2014. godine donijelo je
PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2014. GODINU
I.
Donosi se Godišnji plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2014. Godinu. (dalje: Plan ) na
području Općine Oprtalj.
II.
U skladu s točkom I. ovog Plana koncesije se daju za komunalne djelatnosti utvrđene Odlukom o
obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Oprtalj ( „Službene novine Općine Oprtalj“ broj 2/14),
i to za:

1. DIMNJAČARSKE USLUGE
 Planirani broj koncesija:1
 Rok davanja koncesije: 5 godina
 Planirani prihodi: 3.000,00 godišnje.
III.
Pravna osnova za davanje koncesija u smislu ovog Plana sadržana je u članku 11. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ( „Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13 – zakon o održivom gospodarenju otpadom ), članku 5. Zakona
o koncesijama ( „Narodne novine“ broj 143/12 ) i Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti na području
Općine Oprtalj ( „Službene novine Općine Oprtalj“ broj 2/14).

IV.
Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Oprtalj“.
Klasa: 363-01/14-01/12
Urbroj: 2105-02/14-05-1
Oprtalj, 29. svibnja 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK
Ivan Štokovac,v.r.
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Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12), Odluke o obavljanju
komunalnih djelatnosti na području Općine Oprtalj („Službene novine Općine Oprtalj“ broj 2/14), članka 19.
Statuta Općine Oprtalj (Službene novine Općine Oprtalj broj 03/09) te Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Općine Oprtalj (Službene novine broj 03/09), Općinsko vijeće Općine Oprtalj, na svojoj 9. sjednici
održanoj dana 29. svibnja 2014. godine, donijelo je
SREDNJOROČNI PLAN
davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje
od 2014. do 2016. godine
I.
Donosi se Srednjoročni plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2014. do 2016.
godine (dalje: Plan) na području Općine Oprtalj.
II.
U skladu sa točkom I. ovog Plana koncesije se daju za komunalne djelatnosti utvrđene Odlukom o
obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Oprtalj („Službene novine Općine Oprtalj“ broj 2/14),
i to za:
DIMNJAČARSKE POSLOVE
Planirani broj koncesija: 1
Rok davanja koncesije: 5 godina
Planirani prihodi: 3.000,00 kn godišnje
Planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije.
III.
Pravna osnova za davanje koncesija u smislu ovog Plana sadržana je u članku 11. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ( „Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13 – Zakon o održivom gospodarenju
otpadom ), članku 5. Zakona o koncesijama („Narodne novine broj 143/12) i Odluci o obavljanju
komunalnih djelatnosti na području Općine Oprtalj („Službene novine Općine Oprtalj“ broj 2/14)
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Oprtalj
(„Službene novine Općine Oprtalj“ broj 2/14 ), a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Oprtalj.
Klasa: 023-01/14-01/06
Urbroj: 2105-02/14-05-1
Oprtalj, 29. svibnja 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK
Ivan Štokovac,v.r.
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Na temelju članka 14. Zakona o koncesijama ( Narodne novine 143/12 ) i članka 19. Statuta Općine
Oprtalj ( Službene novine Općine Oprtalj br. 3/09 ), Općinsko vijeće Općine Oprtalj, na svojoj 9. Sjednici
održanoj dana 29. svibnja 2014. godine, donijelo je
RJEŠENJE
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA KONCESIJU
I.
U Stručno povjerenstvo za koncesiju imenuju se:
1. Marisela Štokovac Vižintin, viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti (specijalizirana za
javnu nabavu),
2. Dorjana Šorgo Musulin, viši stručni suradnik za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Oprtalj i
3. Stelija Šavron, administrativni tajnik JUO
II.
Za predsjednicu Stručnog povjerenstva iz točke 1. Ovog Rješenje imenuje se Marisela Štokovac Vižintin,
viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Oprtalj.
III.
Zadaci Stručnog povjerenstva za koncesiju su:
- Suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize
davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim
zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za
odabir najpovoljnijeg ponuditelja.
- Analiza koncesije za javne radove i koncesije za javne usluge radi utvrđivanja sadrži li koncesija i
obilježja javno-privatnog partnerstva u skladu sa člankom 15. Zakona o koncesijama,
- Pregled ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka
davanja koncesije,
- Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka
davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga,
- Obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se
obavljati na nekretnini u vlasništvu RH ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro
za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za RH prije početka postupka davanja
koncesije te
- Obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu 8 dana od objave u „Službenim novinama Općine Oprtalj“.
Klasa: 023-05/14-01/04
Urbroj: 2105-02/14-05-1
Oprtalj, 29. svibnja 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK
Ivan Štokovac,v.r.
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Na temelju članka 52. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN broj 153/09, 90/11 i
56/13), te članka 19. Statuta Općine Oprtalj (»Službene novine 3/09 ), Općinsko vijeće na sjednici
održanoj 29. svibnja 2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe
Članak 1.
Ovom se Odlukom uvodi obaveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na
vodoopskrbnom području Općine Oprtalj te se utvrđuju obveznici plaćanja, visina naknade, namjena
prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveza isporučitelja vodnih
usluga - td ISTARSKI VODOVOD d.o.o. BUZET (u daljnjem tekstu Isporučitelj), te nadzor nad
obračunom i naplatom naknade za razvoj.
Vodoopskrbno područje iz stavka 1. ovog članka je dio vodoopskrbnog područja u nadležnosti
Isporučitelja.
Članak 2.
Naknada za razvoj prikupljati će se radi financiranja i sufinanciranja izgradnje vodovodne mreže i drugih
vodoopskrbnih objekata i uređaja u svrhu ravnomjernog razvoja sustava vodoopskrbe na vodoopskrbnom
području Isporučitelja, a naročito na području Općine Oprtalj.
Naknada za razvoj koristiti će se isključivo za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodnih
građevina i drugih vodoopskrbnih objekata iz stavka 1. ovog članka, a sve sukladno godišnjem i
višegodišnjem Planu gradnje vodnih građevina i vodoopskrbnih uređaja/objekata koje donosi Skupština
Isporučitelja.
Planovi Isporučitelja iz prethodnog stavka moraju biti usklađeni sa Planom izgradnje Općine Oprtalj.
Izgradnja ili rekonstrukcija objekata iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva izradu projekata, stručni
nadzor te građevinsko i drugo izvođenje radova na vodoopskrbnim objektima.
Članak 3.
Obveznici plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe su svi korisnici usluge javne
vodoopskrbe odnosno obveznici plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području Općine
Oprtalj.
Oslobođenja od plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe definirana su posebnim propisima.
Članak 4.
Naknada za razvoj vodoopskrbe za sve kategorije potrošača iznosi 1,00 kn/m³ isporučene vode.
Osnovica za obračun naknade za razvoj vodoopskrbe je jedinica mjere isporučene vodne usluge, odnosno
jedan metar kubni isporučene vode (1m3).
Članak 5.
Naknada za razvoj sustava javne vodoopskrbe naplaćuje se putem računa za vodne usluge koje
obveznicima ispostavlja Istarski vodovod d.o.o Buzet i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te
usluge.
Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.
Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene
vodne usluge i iznosa naknade utvrđene člankom 4. ove Odluke.
Naknada za razvoj vodoopskrbe je prihod Isporučitelja.
Članak 6.
Način i rokovi plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe određuju se sukladno Odluci o
cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.
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Članak 7.
Prihod od naknade za razvoj vodoopskrbe koristi se namjenski za:
- ravnomjernu gradnju komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području u nadležnosti
Isporučitelja koja je od značaja za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe te gradnju komunalnih
vodnih građevina na području Općine Oprtalj sukladno Planovima izgradnje komunalnih vodnih
građevina koje donosi Skupština Isporučitelja.
- učešća u financiranju projekata financiranih iz strukturnih Fondova te ostalih instrumenata pomoći
Europske Unije, Hrvatskih voda te drugih vanjskih izvora financiranja.
Članak 8.
Prikupljanje sredstva od naknade za razvoj vodoopskrbe te namjensko korištenje tih sredstva sukladno
namjenama utvrđenim u članku 7. ove Odluke obavlja Isporučitelj: Istarski vodovod d.o.o Buzet.
Prava i obveze Isporučitelja u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijevaju:
- evidentiranje obračunatih i naplaćenih sredstava od naknade za razvoj vodoopskrbe na posebnom kontu
(poziciji) u poslovnim knjigama Isporučitelja,
- korištenje prikupljenih sredstava od naknade za razvoj za podmirenje obveza nastalih u realizaciji
planiranih projekata,
- izrađivanje i dostavljanje godišnjih izvješća o obračunatim iznosima naknade za razvoj i o prikupljenim
te utrošenim sredstvima od naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe za Općinu Oprtalj,
- izrađivanje i dostavljanje pojedinačnih izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za
razvoj sustava javne vodoopskrbe za svaki izgrađeni vodoopskrbni objekt, a sve na zahtjev Općine
Oprtalj,
Članak 9.
Nadzor nad obračunom , naplatom i namjenskim trošenjem naknade za razvoj obavlja Jedinstveni upravni
odjel Općine Oprtalj na temelju dostavljenih izvješća iz članka 8. ove Odluke.
Članak 10.
Prava i obveze Općine Oprtalj i Isporučitelja koja nisu definirana ovom Odlukom ili pozitivnim
propisima regulirati će se posebnim Ugovorom.
Članak 11.
Naknada za razvoj sustava javne vodoopskrbe početi će se temeljem ove Odluke naplaćivati od 01.
travnja 2014. godine do završetka gradnje i podmirenja financijskih obveza povezanih s gradnjom
komunalnih vodnih građevina.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novina Općine Oprtalj.
Klasa: 325-08/14-01/01
Urbroj: 2105-02/14-05-1
Oprtalj, 29. svibnja 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK
Ivan Štokovac,v.r.
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Na temelju članka 19. Statuta Općine Oprtalj (Sl. novine Općine Oprtalj broj 3/09), Općinsko vijeće
Općine Oprtalj donosi
ZAKLJUČAK
o davanju potrebne suglasnosti za izuzimanje javnog dobra po zahtjevu fizičke osobe
na nekretnini k.č.br. 4757/2 k.o. Zrenj na području Općine Oprtalj
I.
Općinsko vijeće daje prethodnu suglasnost za izuzimanje dijela javnog dobra u općoj uporabi – vlasnik
Općina Oprtalj u postupku formiranja okućnice, po zahtjevu fizičke osobe na dijelu nekretnine označene
sa k.č.br. 4757/2 k.o. Zrenj.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama Općine Oprtalj.
Klasa: 940-01/14-01/12
Urbroj: 2105-02/14-05-1
Oprtalj, 29. svibnja 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK
Ivan Štokovac,v.r.
Na temelju članka 19. Statuta Općine Oprtalj (Sl. novine Općine Oprtalj broj 3/09), Općinsko vijeće
Općine Oprtalj donosi
ZAKLJUČAK
o davanju potrebne suglasnosti za izuzimanje javnog dobra na nekretnini
k.č.br. 9691 k.o. Oprtalj na području Općine Oprtalj
I.
Općinsko vijeće daje prethodnu suglasnost za izuzimanje javnog dobra u općoj uporabi u postupku
usklađenja i sređivanja stanja u katastarskom operatu sa stanjem na terenu k.č.br. 9691 k.o. Oprtalj,
upisana u z.k. uložak broj 2146 kao Društveno vlasništvo – u javnoj upotrebi.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama Općine Oprtalj.

Klasa: 940-01/14-01/12
Urbroj: 2105-02/14-05-1
Oprtalj, 29. svibnja 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ

PREDSJEDNIK
Ivan Štokovac,v.r.
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Na temelju članka 3. I 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne
novine“ broj 28/10 ), te članka 19. Statuta Općine Oprtalj ( Službene novine Općine Oprtalj broj 3/09 ),
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 29. svibnja 2014. godine donijelo je
ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaće Načelnika
Članak 1.
Osnovica za obračun plaće Načelnika Općine Oprtalj ( u daljnjem tekstu: Načelnik) koji profesionalno
obnaša dužnost određuje se u bruto iznosu od 3.530,00 kuna .
Članak 2.
Ova Odluka će se objaviti u Službenim novinama Općine Oprtalj, a stupa na snagu 01.04.2014. godine
Klasa: 120-02/14-01/01
Urbroj: 2105-02/14-05-1
Oprtalj, 29. svibnja 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK
Ivan Štokovac,v.r.
Na temelju članka 3. i 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne
novine“ broj 28/10 ), te članka 19. Statuta Općine Oprtalj ( Službene novine Općine Oprtalj broj 3/09 ),
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 29. svibnja 2014. godine donijelo je
ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaća
službenika i namještenika
Članak 1.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika Općine Oprtalj ( u daljnjem tekstu: službenici i
namještenici) određuje se u bruto iznosu od 4.801,52 kuna počevši s plaćom za mjesec travanj 2014.
Članak 2.
Ova Odluka će se objaviti u Službenim novinama Općine Oprtalj, a stupa na snagu 01.04.2014. godine
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Na temelju članka 12.stavak 4. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i
35/08) a u svezi članka 8. stavak 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj106/99, 117/01, 36/02,
66/03, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) a na temelju članka 19. Statuta Općine Oprtalj
(„Službene novine Općine Oprtalj broj 03/09) Općinsko vijeće Općine Oprtalj na sjednici održanoj dana
29. svibnja 2014. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o usvajanju teksta Sporazuma broj 2 o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju javne
ustanove-Javne vatrogasne postrojbe Umag
Članak 1.
Usvajaju se izmjene i dopune matičnog Sporazuma o osnivanju javne ustanove-Javne vatrogasne
postrojbe Umag KLASA:214-01/00-01/1, URBROJ:2105/02-01-00-01, kroz Sporazum broj 2 o
izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju javne ustanove-Javne vatrogasne postrojbe Umag,
sljedećeg sadržaja:
„Članak 2. Sporazuma o osnivanju javne ustanove-Javne vatrogasne postrojbe Umag mijenja se i glasi:
„Međusobni odnosi osnivača vezani uz njihova prava i obveza, a u svezi s osnivanjem, početkom
rada, poslovanjem i prestankom ustanove, ako ovim sporazumom nije drugačije određeno, zasnivaju se
na razmjerima i omjerima koji su utemeljeni na broju stanovnika iz popisa stanovništva, kućanstava i
stanova u 2011. godini, i to kako slijedi:
-GRAD UMAG
-GRAD BUJE
-GRAD NOVIGRAD - CITTANOVA
-OPĆINA BRTONIGLA-VERTENEGLIO
-OPĆINA GROŽNJAN
-OPĆINA OPRTALJ

51,39 %,
19,77 %
16,58 %,
6,20 %
2,81 %
3,24 %.

Članak 3. mijenja se i glasi:
„Odredba Članka 7. Sporazuma mijenja se i glasi:
„Sjednicu Upravnog vijeća saziva Predsjednik.
Upravno vijeće može donositi odluke kad sjednici Upravnog vijeća prisustvuju najmanje 4 (četiri)
člana.
Odluka Upravnog vijeća je pravovaljana kada je usvojena s najmanje natpolovičnom većinom
glasova od sveukupnog broja glasova kojima raspolažu svi članovi Upravnog vijeća.
Član Upravnog vijeća imenovan od pojedinog osnivača ima pravo glasova u razmjeru utvrđenim u
članku 2. ovog Sporazuma o izmjenama i dopunama , uz korekciju radi utvrđivanja prava glasa
predstavnika radnika, tako da članovi Upravnog vijeća imaju pravo glasa kako slijedi:
-Član Upravnog vijeća imenovan od strane Grada Umaga
-Član Upravnog vijeća imenovan od strane Grada Buje
-Član Upravnog vijeća imenovan od strane Grada Novigrad-Cittanova
-Član Upravnog vijeća imenovan od strane Općine Brtonigla-Verteneglio

50,11 %,
19,16 %,
16,06 %,
6,02 %,
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-Član Upravnog vijeća imenovan od strane Općine Grožnjan
-Član Upravnog vijeća imenovan od strane Općine Oprtalj
-Član Upravnog vijeća imenovanog kao predstavnik radnika

2,77 %,
3,11 % i
2,77 %.“

Članak 2.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke ima se izraditi cjeloviti tekst Sporazuma o izmjenama i
dopunama te se ovlašćuje Načelnika Općine Oprtalj potpisati i ovjeriti Sporazuma broj 2 o izmjenama i
dopunama Sporazuma o osnivanju javne ustanove-Javne vatrogasne postrojbe Umag.
Članak 3.
Sporazum iz prethodnog članka stupa na snagu osmog dana računajući od dana posljednje objave
u službenom glasilu posljednjeg osnivača, odnosno danom koji je istim Sporazumom naznačen kao dan
njegova zaključenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana računajući od dana objave u Službenim novinama Općine
Oprtalj.
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