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48 
 
Na temelju članka 107. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 96/03.) i članka 39. 

Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Pazina na svojoj sjednici održanoj dana 24. svibnja 2007. godine, donosi 

 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje  

Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet 
 
 

Članak 1. 
 Daje se suglasnost za dugoročno zaduživanje Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet u ukupnom 
iznosu od 27.000.000,00 kuna, uvećano za kamate i troškove kredita. 
 Sredstva kredita koristiti će se za financiranje izgradnje novih vodoopskrbnih objekata 
sukladno godišnjem planu ulaganja za 2007. godinu, odobrenog od Skupštine Društva pod sljedećim 
uvjetima: 
 
Naziv kreditora ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka 
Iznos kredita 27.000.000,00 

 
/Valutna klauzula na EUR po srednjem tečaju Banke/ 

Namjena kredita: Ulaganje u nove vodoopskrbne objekte sukladno planovima ulaganja 
2007. godine odobrenog od strane Skupštine Društva 

Rok otplate 10 godina 
Način korištenja Sukcesivno, u roku 18 mjeseci od sklapanja ugovora 
Početak otplate 2008. godina 
Način otplate Jednake godišnje rate i kamata 
Kamatna stopa Tromjesečni Euribor + 1,30 p.p. 
Troškovi kredita 0,0037 % 
Instrumenti osiguranja Bjanko mjenice i zadužnica Društva 
Izvori povrata kredita Redovno poslovanje 

 
Članak 2. 

Za zaduživanje iz članka 1. ove Odluke Grad Pazin ne preuzima nikakva jamstva. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana (8) od dana objave u Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.  
 
KLASA: 403-01/07-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-07-4 
Pazin, 24. svibnja 2007. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
         Gradskog vijeća 
       Davor Sloković, v.r. 



 
Strana 172 – Broj 8                     SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                     Srijeda, 6. lipnja 2007. 
 
 
 
 

49 
 
Na temelju članka 12. i članka 26. 

stavka 4. Zakona o financiranju političkih 
stranaka, nezavisnih lista i kandidata 
(»Narodne novine«, broj 1/07.) i članka 20. 
Statuta Grada Pazina (»Službene novine Grada 
Pazina», broj 17/06.-pročišćeni tekst), 
Gradskog vijeća Grada Pazina na sjednici 
održanoj 24. svibnja 2007., donosi 

 
ODLUKU 

o financiranju političkih stranaka i 
nezavisnih vijećnika iz Proračuna  

Grada Pazina 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i 

postupak financiranja političkih stranka 
zastupljenih u Gradsko vijeće Grada Pazina, i 
nezavisnih vijećnika koji su u Gradsko vijeće 
Grada Pazina izabrani s nezavisnih lista.  

 
Članak 2. 

Sredstva za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika iz sastava Gradskog vijeća Grada 
Pazina osiguravaju se u Proračunu Grada 
Pazina u iznosu do 0,056% tekućih izdataka 
Proračuna Grada Pazina iz prethodne godine. 

Pravo na učešće u raspodjeli sredstava 
iz stavka 1. ovog članka ima svaka politička 
stranka koja u Gradskom vijeću Grada Pazina 
ima najmanje jednog vijećnika, i nezavisni 
vijećnici Gradskog vijeća Grada Pazina.  

 
Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. stavka 1. ove 
Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi 
jednaki iznos sredstava za svakog člana 
Gradskog vijeća Grada Pazina (dalje: Gradsko 
vijeće) tako da pojedinoj političkoj stranci 
pripadaju sredstva razmjerno broju vijećnika u 
Gradsko vijeće, a nezavisnim članovima 
utvrđeni iznos po vijećniku Gradskog vijeća. 

 
Članak 4. 

Za svakoga izabranog vijećnika 
podzastupljenog spola, političkim strankama i 
nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na 
naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog  
 

 
 
po svakom vijećniku, a određenog u skladu sa 
člankom 3. ove Odluke. 

Tijekom trajanja mandata naknada iz 
stavka 1. ovog članka može se povećati 
odnosno smanjiti ako dođe do promjene u 
sastavu Gradskog vijeća iz reda 
podzastupljenog spola. 

 
Članak 5. 

Dobivana sredstva u skladu s ovom 
Odlukom političke stranke mogu koristiti 
isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih 
programom i statutom njihove političke 
stranke, a nezavisni vijećnici za redovito 
financiranje njihove djelatnosti i programa 
nezavisne liste.  
 

Članak 6. 
Odbor za statut, poslovnik i upravu 

Gradskog vijeća Grada Pazina donosi odluku o 
raspoređivanju sredstava iz članka 2. stavka 1. 
ove Odluke, za svaku godinu, kojom utvrđuje 
jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika u 
Gradsko vijeće i ukupna pripadajuća sredstava 
za pojedinu političku stranku razmjerno broju 
njenih vijećnika. 

Ako se tijekom proračunske godine 
izmijeni sastav Gradskog vijeća (osnivanje 
nove političke stranke, promjena članstva 
pojedinog člana Gradskog vijeća u političkoj 
stranci, promjene u sastavu Gradskog vijeća iz 
reda podzastupljenog spola), sredstva 
raspoređena za tu proračunsku godinu neće se 
preraspodijeliti. 

 
Članak 7. 

Sredstva koja se osiguravaju za 
redovito financiranje političkih stranaka 
doznačuju se na žiroračun ogranka političkih 
stranaka, tromjesečno u jednakim iznosima. 

Sredstva koja se osiguravaju za 
redovito financiranje nezavisnih vijećnika 
doznačuju se na poseban račun vijećnika, 
tromjesečno u jednakim iznosima.  

 
Članak 8. 

Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o financiranju političkih 
stranaka iz Proračuna Grada Pazina («Službene 
novine Grada Pazina» broj 28/01). 
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Članak 9. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) 
dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi 
i Tinjan, a primjenjuje se do  dana 
konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća 
nakon prvih sljedećih lokalnih izbora. 

 
 

KLASA: 006-01/07-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-012-07-3 
Pazin, 24. svibnja 2007. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Davor Sloković, v.r. 
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Na temelju članka 18. stavka 1., a u 
vezi s člankom 20. stavkom 1. Odluke o 
priznanjima i nagradama Grada Pazina 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 15/04.) 
i članka 20. Statuta Grada Pazina («Službene 
novine Grada Pazina» broj 17/06.-pročišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj 24. svibnja 2007., a u povodu 2 lipnja 
– Dana Grada Pazina, donosi 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli Plakete Grada Pazina  

 
 

Članak 1. 
CVETKU BENAZIĆU, posmrtno, 

dodjeljuje se Plaketa Grada Pazina, kao znak 
priznanja za ostvarene rezultate u 
unapređivanju vatrogastva i dobrovoljnih 
vatrogasnih društava, zaštite ljudi i imovine, te 
za prepoznatljiv doprinos u podizanju i 
okupljanju mladih naraštaja za očuvanje 
istarskog melosa i istarskog folklora na 
području Pazina i Pazinštine 

 
 
 

Članak 2. 
 Priznanje iz članka 1. ove Odluke 
predati će se članu obitelji pok. Cvetka 
Benazića na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 
Grada Pazina u povodu Dana Grada Pazina. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 061-01/07-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-07-16 
Pazin, 24. svibnja 2007. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

 
Predsjednik 

Gradskog vijeća 
Davor Sloković, v.r. 
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Na temelju članka 18. stavka 1. 

Odluke o priznanjima i nagradama Grada 
Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 
15/04.) i članka 20. Statuta Grada Pazina 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 17/06.-
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina 
na sjednici održanoj 24. svibnja 2007., a u 
povodu 2 lipnja – Dana Grada Pazina, donosi 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli Povelje Grada Pazina  

 
 

Članak 1. 
POLJOPRIVREDNOM 

GOSPODARSTVU CIBURIPRODUCT iz 
Pazina, Ciburi 59, dodjeljuje se Povelja Grada 
Pazina za doprinos u unapređivanju 
poljoprivredne djelatnosti i za ostvarene 
rezultate u proizvodnji i preradi povrća, te za 
pomoć u komunalnom i drugom opremanju 
područja Mjesnog odbora Stari Pazin. 
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Članak 2. 
 Priznanje iz članka 1. ove Odluke 
uručiti će se na svečanoj sjednici Gradskog 
vijeća Grada Pazina u povodu Dana Grada 
Pazina. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 061-01/07-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-07-17 
Pazin, 24. svibnja 2007. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Davor Sloković, v.r, 
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Na temelju članka 18. stavka 1. 

Odluke o priznanjima i nagradama Grada 
Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 
15/04.) i članka 20. Statuta Grada Pazina 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 17/06.-
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina 
na sjednici održanoj 24. svibnja 2007., a u 
povodu 2 lipnja – Dana Grada Pazina, donosi 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli Povelje Grada Pazina  

 
 

Članak 1. 
JAKOVU JELINČIĆU iz Pazina, 

Muntriljska 2A, dodjeljuje se Povelja Grada 
Pazina, kao znak priznanja za dugogodišnji 
istraživački rad i za ostvarene značajne 
rezultate u prikupljanju povijesnih 
dokumenata, obrađivanju arhivskog gradiva i 
njihove stručne prezentacije, te za sveukupan 
doprinos na promociji Pazinštine i Istre. 

 

Članak 2. 
 Priznanje iz članka 1. ove Odluke 
uručiti će se na svečanoj sjednici Gradskog 
vijeća Grada Pazina u povodu Dana Grada 
Pazina. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 061-01/07-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-07-18 
Pazin, 24. svibnja 2007. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

 
Predsjednik 

Gradskog vijeća 
Davor Sloković, v.r. 
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Na temelju članka 18. stavka 1. 

Odluke o priznanjima i nagradama Grada 
Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 
15/04.) i članka 20. Statuta Grada Pazina 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 17/06.-
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina 
na sjednici održanoj 24. svibnja 2007., a u 
povodu 2 lipnja – Dana Grada Pazina, donosi 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli Zahvalnice Grada Pazina  

 
 

Članak 1. 
ANATOLIJU VARVARUKU iz 

Vinica, Ukrajina, strancu na trajno nastanjenje 
sa stalnim boravkom u Pazinu, dodjeljuje se 
Zahvalnica Grada Pazina za osvojena prva, 
druga i treća mjesta u dresu Biciklističkog 
kluba «Puris - Kamen» Pazin, za promicanje 
Grada Pazina i Istre u zemlji i inozemstvu, te 
za ispoljene aktivnosti i osobni angažman u 
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okupljanju mladih biciklista na području 
Pazina i Pazinštine. 

 
Članak 2. 

 Priznanje iz članka 1. ove Odluke 
uručiti će se na svečanoj sjednici Gradskog 
vijeća Grada Pazina u povodu Dana Grada 
Pazina. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 061-01/07-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-07-19 
Pazin, 24. svibnja 2007. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Davor Sloković, v.r. 
 

 
54 
 
Na temelju članka 34. stavka 1. 

Zakona o popisima birača („Narodne novine“, 
broj 19/07.) i članka 20. Statuta Grada Pazina 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 17/06. 
– pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada 
Pazina na sjednici održanoj 24. svibnja 2007. 
donosi 

 
O  D  L  U  K  U 

o osnivanju Povjerenstva za popise birača  
 

 
Članak 1.  

Ovom se Odlukom osniva 
Povjerenstvo za popise birača (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo) koji imaju prebivalište 
na području Grada Pazina. 
  

Članak 2. 
Povjerenstvo za popise birača sastoji 

se od predsjednika, dva člana i njihovih 
zamjenika. 

U Povjerenstvo se imenuju: 
1. Viktor Lakoseljac, član Gradskog 

vijeća Pazina, za predsjednika, 
2. Branka Franković, za članicu, 
3. Kristina Kuzma, za članicu. 
 
1. Danilo Vadanjel, član Gradskog 

vijeća Pazina, za zamjenika predsjednika, 
2. Dragutin Bravar, za zamjenika 

članice, 
3. Slavica Benčić, za zamjenicu 

članice. 
 

Članak 3. 
 Zadatak je Povjerenstva: 

- da provjerava pravilnost popisa 
birača,  

- da odlučuje o zahtjevima građana za 
upis u popise birača, odnosno za njegovu 
dopunu ili ispravak kada nadležno tijelo nije 
usvojilo prijedlog za upis u popis birača, te  

- da u skladu sa Zakonom o popisima 
birača potvrđuje zaključeni popis birača.  

 
Članak 4. 

 Mandat članova Povjerenstva traje do 
konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća 
Grada Pazina nakon prvih slijedećih lokalnih 
izbora. 

 
Članak 5. 

Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Rješenje o izboru članova 
Komisije za popis birača („Službene novine 
Grada Pazina“, broj 12/05.). 

 
Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi 
i Tinjan. 
 
 
KLASA: 013-01/07-01/02 
URBROJ: 2163/01-03-02-07-2 
Pazin, 24. svibnja 2007. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Davor Sloković, v.r. 
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Na temelju članka 54. Stavka 1. 
Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 
76/93., 29/97. i 47/99.), članka 23. stavka 3. 
Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 
105/97., 5/98. i 104/00.) i članka 20. Statuta 
Grada Pazina («Službene novine Grada 
Pazina» broj 17/06.-pročišćeni tekst), Gradsko 
vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 24. 
svibnja 2007. godine donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju prethodne suglasnosti na  

Statut Gradske knjižnice Pazin 
 

 
I. 

 Daje se prethodna suglasnost na Statut 
Gradske knjižnice Pazin, Pazin, Šetalište 
Pazinske gimnazije1. 
 
 

II. 
 Ovaj Zaključak objavit će se u  
Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 612-01/07-01/03 
URBROJ: 2163/01-03-02-07-4 
Pazin, 24. svibnja 2007. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Davor Sloković, v.r. 
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O P Ć I N A   L U P O G L A V 
 
 
 56 

 
Na temelju članka 8. i 35. točke 1. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 
60/01. – vjerodostojno tumačenje i 129/05.), i 
članka 16. Statuta Općine Lupoglav 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 6/06.), 
Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici 
održanoj dana  5. lipnja 2007. godine donosi  

 
 

IZMJENE 
STATUTA  OPĆINE  LUPOGLAV 

 
 

Članak 1. 
 U Statutu Općine Lupoglav («Službene 
novine Grada Pazina» broj 6/06.) članka 53. 
mijenja se i glasi: 

«Izbore za članove Vijeća Mjesnih 
odbora raspisuje Poglavarstvo posebnom 
odlukom kojom utvrđuje točan  datum 
održavanja izbora. 

U postupku izbora članova Vijeća 
mjesnih odbora Općinsko vijeće i(li) 
Poglavarstvo donose opće ili pojedinačne akte, 
iz svoje nadležnosti, sukladno Zakonu o izboru 
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne(regionalne) samouprave.». 
 

Članak 2. 
 Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu 
osmog dana od dana objave u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan.  
 
 
KLASA: 012-01/07-01/01 
URBROJ: 2163/07-02-02-07-2 
Lupoglav,  5. lipnja 2007. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE LUPOGLAV 

 
Predsjednik  

Općinskog vijeća 
Uroš Andrejević, v.r. 
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Na temelju članka 8., članka 12. stavka 

3. i članka 13.  Zakona o ugostiteljskoj 
djelatnosti ("Narodne novine" broj 138/06) i 
članka 16. Statuta Općine Lupoglav 
("Službene novine Grada Pazina" broj 6/06.), 
Općinsko vijeće Općine Lupoglav, na sjednici 
5. lipnja 2007. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o ugostiteljskoj djelatnosti 

 
 

I.  OPĆA ODREDBA 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom propisuje radno 

vrijeme ugostiteljskih objekata, razdoblje u 
tijeku dana kada se zabranjuje usluživanje 
alkoholnih pića, te prostori na kojima mogu 
biti smješteni ugostiteljski objekti u kiosku, 
kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom 
vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim 
napravama opremljenim za pružanje 
ugostiteljskih usluga, kao i njihov vanjski 
izgled na području Općine Lupoglav (u 
daljnjem tekstu: Općina). 
 
 II.  RADNO VRIJEME 
 

Članak 2. 
Ugostiteljski objekti iz skupine 

"Hoteli" i kampovi iz skupine "Kampovi i 
druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" 
obavezno posluju u vremenu od 0,00 do 24,00 
sata svaki dan. 

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o 
vrsti, mogu raditi u slijedećem radnom 
vremenu: 

1. ugostiteljski objekti iz skupine 
"Restorani" (restoran, gostionica, zdravljak, 
zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, 
slastičarnic tip I, slastičarnice tip II, i 
slastičarnice tip III, restoran brze prehrane, 
objekt brze prehrane tip I, objekt brze prehrane 
tip II) i pojedini ugostiteljski objekti iz skupine 
"Barovi" (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, 
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krčma i konoba), u vremenu od 6,00 do 24,00 
sata. 

2. ugostiteljski objekti iz skupine "Barovi", 
koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno 
posebnim propisima (noćni klub, noćni bar, 
disco klub i disco bar), u vremenu od 21,00 do 
6,00 sati. 

3. ugostiteljski objekti iz skupine "Objekti 
jednostavnih usluga", u vremenu od 7,00 do 
22,00 sata. 

 
Članak 3. 

Iznimno od odredbe stavka 2. točke 1. 
članka 2. ove Odluke, ugostiteljski objekti iz 
skupine "Restorani i "Barovi", mogu raditi 
najkasnije do 02,00 sata, uz prethodnu 
suglasnost Općinskog poglavarstva Općine 
Lupoglav (dalje: Općinsko poglavarstvo).  

Iznimno od odredbe stavka 2. točke 3. 
članka 2. ove Odluke, radno vrijeme 
ugostiteljskih objekata iz skupine "Objekti 
jednostavnih usluga" za vrijeme održavanja 
manifestacija pod pokroviteljstvom Općine, 
Turističke zajednice, te sajmova i drugih 
događanja, utvrđuje na zahtjev organizatora 
Općinsko poglavarstvo. 

 
Članak 4. 

Ugostiteljski objekti svih vrsta koji 
posluju na autobusnom i željezničkom 
kolodvoru, i u sklopu postaja za opskrbu 
gorivom, mogu poslovati u radnom vremenu 
objekta u kojem se nalaze. 

 
Članak 5. 

Općinsko poglavarstvo može po 
službenoj dužnosti, za pojedine ugostiteljske 
objekte rješenjem za 2 sata odrediti raniji 
završetak radnog vremena od radnog vremena 
propisanog točkom 2. stavka 2. članka 2. i 
stavkom 1. članka 3. ove Odluke, ako se u 
provedenom postupku utvrdi da je ispunjen 
jedan od slijedećih uvjeta:   
 - da su donesena najmanje dva  izvršna 
pisana rješenja o zabrani rada ugostitelju od 
nadležnog gospodarskog inspektora, kojim je 
utvrđeno nepridržavanje radnog vremena 
propisanog ovom Odlukom, 
 - da su donesene najmanje dvije 
pravomoćne presude Prekršajnog suda, na 
osnovu prijave nadležne policijske postaje o 
remećenju javnog reda i mira u objektu, 
odnosno njegovoj neposrednoj okolini, 

 - da je od strane sanitarne inspekcije 
dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane 
pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine 
buke utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene 
razine buke za rad noću. 
 Ako nastupi neka od okolnosti 
navedenih u stavku 1. ovoga članka 
Poglavarstvo će rješenjem iz stavka 1. ovoga 
članka utvrdit rok trajanja mjere ranijeg 
završetak radnog vremena ugostiteljskog 
objekta koji ne može biti kraće od tri (3) ni 
duži od 12 mjeseci. 
 Početak i završetak roka iz stavka 2. 
ovoga članka određuje Poglavarstvo zavisno o 
vrsti mjere koju je za pojedini ugostiteljski 
objekt utvrdilo nadležno tijelo. 
 

Članak 6. 
Poglavarstvo može na zahtjev 

ugostitelja, za pojedine ugostiteljske objekte iz 
članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke, 
rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od 
radnog vremena propisanog odredbama ove 
Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava 
(dočeka Nove godine, manifestacija pod 
pokroviteljstvom Općine ili Turističke 
zajednice, organizacije svadbi i maturalnih 
zabava i slično) pod uvjetom da za ugostitelja 
koji posluje u navedenom objektu nije 
donesena mjera ranijeg završetka radnog 
vremena iz  članka 5. ove Odluke odnosno da 
nije pokrenut postupak za skraćenje radnog 
vremena. 

Zahtjev iz stavka 1. ovoga  članka 
podnosi se u roku od 5 dana prije održavanja 
prigodne proslave. 

Uz zahtjev ugostitelj je dužan, ako se 
radi o proslavi koja se održava u zatvorenom 
prostoru i noći, priložiti rješenje sanitarne 
inspekcije da su provedene mjere zaštite od 
buke za rad noću. 

Prije donošenja rješenja u smislu ovog 
članka potrebno je pribaviti mišljenje mjesnog 
odbora na čijem području ugostiteljski objekt  
posluje. 

 
III. ZABRANA USLUŽIVANJA 

ALKOHOLNIH PIĆA 
  

Članak 7. 
Zabranjeno je usluživanje alkoholnih 

pića u ugostiteljskim objektima svih vrsta u 
vremenu od 6,00 do 8,00 sati. 
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IV. PROSTORI I VANJSKI 
IZGLED ODRĐENIH UGOSTITELJSKIH 

OBJEKATA 
 

Članak 8. 
Ugostiteljski objekti u kiosku, 

kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom 
vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim 
napravama opremljenim za pružanje 
ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni 
isključivo na prostorima, pod uvjetima i u 
skladu s vanjskim obilježjima propisanim 
općim aktima Općine kojima su uređena 
pitanja davanja u zakup javnih površina i 
drugih nekretnina u vlasništvu Općine za 
postavljanje privremenih objekta, reklamnih i 
oglasnih predmeta i općeg akta kojim se 
propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i 
privremenih objekata. 

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga  
članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti 
manjoj od 100 metara od postojećeg 
ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom 
dijelu građevine ili poslovnom prostoru u 
kojem se obavlja druga djelatnost, osim  ako su 
na takvom mjestu svoju djelatnost obavljali 
prije stupanja na snagu ove Odluke. 

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga  
članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga  
članka koji se postavljaju za svrhu pružanja 
ugostiteljskih usluga prilikom organiziranih 
manifestacija, sajmova ili priredbi, mogu biti 
smješteni i bez ograničenja udaljenosti od 
postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, 
zasebnom dijelu građevine ili poslovnom 
prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost. 

 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 9. 

 Ugostitelji koji na dan stupanja na 
snagu ove Odluke obavljaju ugostiteljsku 
djelatnost dužni su uskladiti poslovanje tih 
objekata s odredbama ove Odluke u roku od 30 
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

 
Članak 10. 

 Postupak u skladu s ovom Odlukom, 
provodi Jedinstveni upravni odjel Općine. 
 

Članak 11. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o radnom vremenu u 
djelatnostima od javnog interesa («Službene 

novine Grada Pazina» broj 1/91. i 3/91.), te 
Odluka o rasporedu, početku i završetku 
radnog vremena u ugostiteljskoj djelatnosti 
(«Službene novine Grada Pazina» broj  6/96.). 

 
Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga 
dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi 
i Tinjan. 
 

 
KLASA: 335-01/07-01/01 
URBROJ: 2163/07-02-02-07-3 
Lupoglav, 5. lipnja 2007. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE LUPOGLAV 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Uroš Andrejević, v.r. 
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Na temelju članka 107. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 96/03..), i članka 16. 

Statuta Općine Lupoglav («Službene novine Grada Pazina» broj 6/06.), Općinsko vijeće Općine 
Lupoglav na sjednici održanoj dana  5. lipnja 2007. godine donosi  
 
 

ODLUKU  
o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje  

Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet 
 
 

Članak 1. 
Daje se suglasnost za dugoročno zaduživanje Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet u ukupnom 

iznosu 27.000.000,00 kuna, uvećano za kamate i troškove kredita. 
Sredstava kredita koristiti će se financiranje izgradnje novih vodoopskrbnih objekata sukladno 

godišnjem planu ulaganja za 2007. godinu, odobrenog od Skupštine društva pod slijedećim uvjetima: 
 
 

Naziv kreditora: ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA 
Iznos kredita: 27.000.000,00 kn 

/valutna klauzula na EUR po srednjem tečaju Banke/ 
Namjena kredita: ulaganje u nove vodoopskrbne objekte sukladno Planovima 

ulaganja u 2007. godinu odobrenog od Skupštine Društva 
Rok otplate: 10 godina 
Način korištenja: sukcesivno, u roku od 18 mjeseci od sklapanja ugovora 
Početak otplate: 2008. godine 
Način otplate: jednake godišnje rate i kamata 
Kamatna stopa: tromjesečni Euribor + 1,30 p.p. 
Troškovi kredita: 0,0037% 
Instrumenti osiguranja: bianco mjenica i zadužnica Društva 
Izvori povrata kredita: redovno poslovanje 

   
 

Članak 2. 
 Za zaduživanje iz članka 1. ove Odluke, Općina ne preuzima nikakva jamstva. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun,  Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 325-01/07-01/08 
URBROJ: 2163/07-02-02-07-2 
Lupoglav, 5. lipnja 2007. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 
 

Predsjednik 
         Općinskog vijeća 
      Uroš Andrejević, v.r. 

 
 



 
Srijeda, 6. lipnja 2007.                     SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                     Strana 181 – Broj 8 
 
 
 

59 
Na temelju članka 31. stavka 7. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(«Narodne novine» broj 26/03. – pročišćeni 
tekst, 82/04. i 178/04.) i članka 16. Statuta 
Općine Lupoglav  («Službene novine Grada 
Pazina» broj 6/06. i 20/06.), Općinsko vijeće 
Općine Lupoglav, na sjednici održanoj  5. 
lipnja 2007. godine, donijelo je   

 
ODLUKU  

o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu  
 Općine Lupoglav 

 
Članak 1. 

 U Odluci o komunalnom doprinosu  
Općine Lupoglav («Službene novine Grada 
Pazina» broj 16/04.) stavak 1. članka 5. 
mijenja se i glasi:  
 «Općinsko vijeće Općine Lupoglav će 
od plaćanja komunalnog doprinosa osloboditi: 
 - Općinu Lupoglav, 
 - trgovačka društva i javne ustanove u 
isključivom ili većinskom vlasništvu Općine 
kada grade građevine namijenjene obavljanju 
njihove osnovne i redovne djelatnosti, 
 - trgovačka društva, obrte i javne i 
druge ustanove, investitora, kada grade 
građevinu u industrijskoj zoni na području 
Općine, a zemljište nije komunalno 
opremljeno, pod uvjetom da građevina služi 
isključivo za obavljanje njihove osnovne i 
redovne djelatnosti. Oslobađanja po ovom 
osnovu ostvariti će prvih 10 (deset) investitora 
na području industrijske zone.».  
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun,  Sv. Petar u 
Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 363-01/07-01/02 
URBROJ: 2163/07-02-02-07-3 
Lupoglav, 5. lipnja 2007. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE LUPOGLAV 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Uroš Andrejević, v.r. 
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Na osnovi članka 34. Zakona o 
popisima birača («Narodne novine» broj 
19/07.) i članka 16. Statuta Općine Lupoglav 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 6/06.) 
Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici 
održanoj 5. lipnja 2007. godine donosi 

 
R J E Š E N J E  

o  osnivanju i imenovanju članova 
Povjerenstva za popis birača  

Općine Lupoglav 
 

 1. Osniva se Povjerenstvo za popis 
birača Općinskog vijeća Općine Lupoglav 
(dalje u tekstu: Povjerenstvo) koja ima zadatak 
da provjerava pravilnost popisa birača, 
odlučuje o zahtjevima građana za upis, dopunu 
ili ispravak popisa birača ako takav zahtjev 
nije uvažio nadležni organ koji vodi popis i 
potvrđuje popis birača, te druge poslove 
utvrđene zakonom o popisima birača. 

2. U Povjerenstvo za popis birača koja 
ima predsjednika i dva člana te njihove 
zamjenike, imenuju se:  

1. Eduard Krulčić, za predsjednika, 
2. Franko Baxa, za člana, 
3. Ivan Krbavac, za člana, 
 
1. Nataša Fijamin, za zamjenika 

predsjednika, 
2. Uroš Andrejević, za zamjenika 

člana, 
3. Goran Ravnić, za zamjenika člana, 
3. Mandat članova Povjerenstva traje 

do lipnja 2009. godine, odnosno do isteka 
mandata  Općinskog vijeća Općine  Lupoglav. 
 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 013-03/07-01/08 
URBROJ: 2163/07-02-02-07-1 
Lupoglav, 5. lipnja 2007. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE LUPOGLAV 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Uroš Andrejević, v.r.
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