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OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE OPRTALJ
Temeljem članka 34. Statuta Općine Oprtalj („Službene novine Općine Oprtalj“ br. 3/09.),
Općinski načelnik uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Oprtalj od 12. rujna 2017. godine,
donosi
ODLUKU
o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj
godini 2017./2018.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj godini
2017./2018., visina stipendija, te ostala pitanja od značaja za dodjelu stipendija.
Članak 2.
Za školsku / akademsku godinu 2017./2018. osiguravaju se u Proračunu Općine Oprtalj
sredstva za stipendije dosadašnjim i novim stipendistima u skladu s Ugovorom o stipendiji i
ovom Odlukom.
Članak 3.
Visina stipendije za učenike iznosi 350,00 kuna mjesečno, a za studente 700,00 kuna
mjesečno.
Članak 4.
Stipendija se odobrava za period trajanja obrazovnog programa propisanog statutom
obrazovne ustanove.
Ukoliko tijekom primanja stipendije stipendist promjeni obrazovnu ustanovu, pravo na
stipendiju ostvaruje samo u slučaju upisa u viši razred odnosno narednu studijsku godinu.
Stipendija se učenicima isplaćuje od 01. rujna do 31. svibnja, a studentima od 01. listopada do
30. lipnja. Isplata se obavlja putem žiro računa korisnika stipendije.
Članak 5.
Pravo na stipendiju imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti s prebivalištem na
području Općine Oprtalj.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji ne primaju stipendiju iz drugih
izvora.
Članak 6.
Potvrde o redovnom školovanju učenici podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Oprtalj do 16. listopada, a studenti do 31. listopada na temelju ove Odluke i Oglasa
objavljenog na oglasnim pločama i službenim Internet stranicama Općine Oprtalj.
Dosadašnji i novi stipendisti moraju u roku iz prethodnog stavka dostaviti potvrde o upisu u
viši razred odnosno narednu studijsku godinu.
Dosadašnji i novi stipendisti koji ne dostave svu potrebnu dokumentaciju u zadanom roku
gube pravo na primanje stipendije.
Članak 7.
Molbe za dodjelu stipendija rješava Jedinstveni upravni odjel. Po donošenju rješenja sklapa se
Ugovor između Jedinstvenog upravnog odjela kao stipenditora i učenika odnosno studenta
kao stipendiste.
Članak 8.
Stipendist se obvezuje na zahtjev stipenditora sudjelovati u humanitarnim, dobrotvornim,
ekološkim, odgojno-obrazovnim, sportsko-rekreacijskim i ostalim programima i aktivnostima
od dobrobiti za Općinu Oprtalj.
U slučaju opravdane spriječenosti, stipendist treba istu potvrditi odgovarajućim dokazima
(pohađanjem ispita na zadani datum i sl.). U tom slučaju stipenditor će stipendistu ponuditi
sudjelovanje na nekom od planiranih programa i aktivnosti u razdoblju do najviše godinu
dana.

Članak 9.
Za provođenje ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Oprtalj.
Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od školske godine
2017./2018., te će se objaviti u Službenim novinama Općine Oprtalj.
Klasa: 604-02/17-01/02
Urbroj: 2105-02/17-01-1
Oprtalj, 18. rujna 2017. Godine
Općinski načelnik:
Aleksander Krt,v.r.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Oprtalj (Sl. novine Općine Oprtalj broj 3/09 i 1/13),
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:
-

k.o. Zrenj k.č.br. 160/3, 160/7 i 160/8 sve k.o. Zrenj, u naravi dvorište ukupne
površine 342 m2 po početnoj cijeni od 40.000,00 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: 940-01/17-01/25
Urbroj: 2105-02/17-01-1
Oprtalj, 23 studeni 2017. godine
Općinski načelnik:
Aleksander Krt,v.r.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Oprtalj (Sl. novine Općine Oprtalj broj 3/09, 1/13),
Općinski načelnik Općine Oprtalj donosi
ODLUKU
o objavi Natječaja za zakup poslovnog prostora u Livadama
Članak 1.
Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Oprtalj putem
prikupljanja pismenih ponuda za:
-

Poslovni prostor u Livadama, prostor u prizemlju stanice Parenzane na čestici
označenoj sa k.č.br. 1046 zgr. k.o. Oprtalj ukupne površine 52,46 m² s početnom
cijenom od 524,60 kn.

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: 372-01/17-01/03
Urbroj: 2105-02/17-01-1
Oprtalj, 23. studenog 2017. godine
Općinski načelnik:
Aleksander Krt,v.r.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
Na temelju članka 19. Statuta Općine Oprtalj (Sl. novine Općine Oprtalj broj 3/09 i 1/13),
Općinsko vijeće Općine Oprtalj donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o objavi Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu
Općine putem prikupljanja pismenih ponuda
I.
Daje se suglasnost na Odluku Općinskog načelnika o objavi Natječaja za prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine putem prikupljanja pismenih ponuda Klasa: 940-01/17-01/25, Urbroj:
2105-02/17-01-1 od 23. studenog 2017. godine za prodaju slijedećih nekretnina:
-

k.o. Zrenj k.č.br. 160/3, 160/7 i 160/8 sve k.o. Zrenj, u naravi dvorište ukupne
površine 342 m2 po početnoj cijeni od 40.000,00 kuna;

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama
Općine Oprtalj.
Klasa: 940-01/17-01/25
Urbroj: 2105-02/17-01-2
Oprtalj, 23 studeni 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK:
Ivan Štokovac,v.r.
Na temelju članka 19. Statuta Općine Oprtalj (Sl. novine Općine Oprtalj broj 3/09 i 1/13),
Općinsko vijeće Općine Oprtalj donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o objavi Natječaja
za zakup poslovnog prostora u Livadama
I.
Daje se suglasnost na Odluku Općinskog načelnika o objavi Natječaja za zakup poslovnog
prostora u Livadama Klasa: 940-01/17-01/25, Urbroj: 2105-02/17-01-1 od 23. studenog
2017. godine za zakup slijedećeg poslovnog prostora:
-

Poslovni prostor u Livadama, prostor u prizemlju stanice Parenzane na čestici
označenoj sa k.č.br. 1046 zgr. k.o. Oprtalj ukupne površine 52,46 m² s početnom
cijenom od 524,60 kn.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama
Općine Oprtalj.
Klasa: 372-01/17-01/03
Urbroj: 2105-02/17-01-2
Oprtalj, 23 studeni 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK:
Ivan Štokovac,v.r.
Na temelju članka 86. i 87. Zakona o prostornom uređenju i (NN br. 153/13 i 65/17), članka
članka 19. Statuta Općine Oprtalj (Sl. novine Općine Oprtalj broj 3/09,1/13), Općinsko vijeće
Općine Oprtalj na sjednici održanoj 23. studenog 2017. godine donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Oprtalj
Članak 1.
U Članku 3. dodaju se točke 5. i 6. koje glase:


usklađenje s Prostornim planom uređenja Istarske županije (Službene novine Istarske
županije, br. 2/02, 1/05, 4/05 i 14/05-pročišćeni tekst, 10/08, 07/10, 16/11-pročišćeni
tekst, 13/12, 9/16, 14/16-pročišćeni tekst),



noveliranje područja posebnih uvjeta korištenja i zaštite na području Općine u skladu
za zahtjevima nadležnih tijela i posebnim propisima.
Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:
Članak 9.
Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana koristit će se službene prostorne podloge: digitalni
katastarski planovi (DKP) u HTRS96/TM koordinatnom sustavu i topografske karte u mjerilu
1:25000 (TK25) u HTRS96/TM.
Članak 3.
Odluka će se dostaviti javnopravnim tijelima navedenim u članku 10. Odluke o izradi III.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprtalj (Službene novine Općine Oprtalj
broj 4/17.).
Na temelju odredbi članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13. i
65/17.) javnopravna tijela iz članka 10. osnovne Odluke o izradi, pozivaju se da u roku od 8
dana dostave zahtjeve za izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Oprtalj temeljem Izmjena i dopuna Odluke o izradi.
Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.
Članak 4.
Ostali članci ostaju nepromijenjeni.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Oprtalj.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
KLASA: 350-02/17-03/01
URBROJ: 2105-02/17-01-1
OPRTALJ, 23. studeni 2017. Godine
PREDSJEDNIK:
Ivan Štokovac,v.r.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) i članka 19. Statuta
Općine Oprtalj (Službene novine Općine Oprtalj, broj 3/09, 1/13), Općinsko vijeće Općine
Oprtalj na sjednici održanoj dana 23. studenog 2017. godine donosi
ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Oprtalj.
Članak 2.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
REDNI BROJ
1.
2.

RADNO MJESTO
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

KOEFICIJENT
3,00

Viši stručni suradnik za proračun i financije
Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti

2,00
2,00

3.

Stručni suradnik za koordinaciju poslova Općinskog
načelnika i Općinskog vijeća

4.

Referent za računovodstvo

1,60

5.

Komunalni radnik

1,35

6.

Čistač

1,00

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o nazivima radnih mjesta i
koeficijentima složenosti poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Oprtalj (Službene
novine Općine Oprtalj, broj 1/04, 04/13).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama Općine
Oprtalj.
Klasa: 120/01/17-01/02
Urbroj: 2105-02/17-01-1
Oprtalj, 23. studenog 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK:
Ivan Štokovac,v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)
i
članka 19. Statuta Općine Oprtalj (Službene novine Općine Oprtalj, broj 3/09, 1/13),
Općinsko vijeće Općine Oprtalj na sjednici održanoj dana 23. studenog 2017. godine donosi
ODLUKU
o modernizaciji sustava
javne rasvjete Općine Oprtalj
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se pokretanje projekta modernizacije sustava javne rasvjete na
području Općine Oprtalj.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za poduzimanje svih potrebnih radnji kao i za donošenje
potrebnih provedbenih akata, a u svrhu realizacije projekta iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama Općine
Oprtalj.
Klasa: 361-01/17-01/09
Urbroj: 2105-02/17-01-1
Oprtalj, 23. studenog 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK:
Ivan Štokovac,v.r.
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11 i 27/13 i 96/16 ) i članaka 16. Statuta Općine
Oprtalj (Službene novine Općine Oprtalj broj 03/09), Općinsko vijeće Općine Oprtalj, na
sjednici održanoj 23. studenog 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Oprtalj za razdoblja lipanj – prosinac 2017. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje raspored sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprtalj (dalje u tekstu
Općinsko vijeće) za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine koja su osigurana u Proračunu
Općine Oprtalj za 2017. godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da su u Proračunu Općine Oprtalj za 2017. godinu osigurana sredstva za
financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću u
iznosu od 5.000,00 kn.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu imaju
političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću i nezavisni
kandidati izabrani s nezavisne liste.

Članak 4.
Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika raspoređuju se na način da
se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću te da pojedinoj
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 5.
Izabrani nezavisni vijećnik podzastupljenog spola i politička stranka za svakog vijećnika
podzastupljenog spola izabranog s njene liste, imaju pravo na naknadu u visini 10% iznosa
predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća određenog temeljem članka 6. ove Odluke.
Članak 6.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se sredstva u iznosu od 549,45 kuna godišnje.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuju se dodatna naknada u
iznosu od 54,95 kuna godišnje.
Članak 7.
Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama Općinskog
vijeća kako slijedi:
Redni
broj
1.
2.
3.

Naziv političke
stranke/nositelja nezavisne
liste
Istarski demokratski savez
(IDS)
Socijal demokratska partija
(SDP)
Hrvatska narodna stranka
UKUPNO

Broj
članova

Od toga žena

Raspoređena
sredstava

4

1

2.222,20 kn

3

1

1.666,68 kn

2

0

1.111,12 kn

9

2

5.000,00 kn

Članak 8.
Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro
račun političke stranke.
Sredstva iz članka 7. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Oprtalj do kraja
tekuće godine.
Članak 9.
Financijska sredstva iz članka 7. ove Odluke političke stranke, može koristiti isključivo za
ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke, odnosno programom i
godišnjim financijskim planom.
Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 7. ove Odluke za osobne potrebe.
Članak 10.
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Općine Oprtalj i na web stranicama Općine
Oprtalj www.oprtalj.hr, a stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 402-08/17-01/30
Urbroj: 2105-02/17-01-1
Oprtalj, 23. studeni 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK
Ivan Štokovac,v.r.

