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G R A D   P A Z I N 
 

 
  

71 
 
 Na temelju članka 10. stavka 1. 
Odluke o priznanjima i nagradama Grada 
Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 
6/94. i 6/95) i članka 20. Statuta Grada Pazina 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 21/01), 
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj 27. svibnja 2004., a u povodu 2 lipnja 
– Dana Grada Pazina, donosi 
 

O D L U K U 
o dodjeli Grba Grada Pazina 

DJEČJEM VRTIĆU «OLGA BAN» PAZIN 
 

Članak 1. 
 Dječjem vrtiću «Olga Ban» Pazin, o 
njegovoj stotoj obljetnici, kao znak priznanja 
za vrlo uspješan rad, aktivnosti i prepoznatljive 
rezultate ostvarene u području brige o djeci 
predškolske dobi, te za posebno značajan 
doprinos u odgoju najmlađih naraštaja i u 
sveukupnom društvenom razvitku 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: 061-01/04-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-04-12 
Pazin, 27. svibnja 2004. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Vesna Ivančić, v.r. 
 

  
 72 
 

Na temelju članka 10. stavka 1. 
Odluke o priznanjima i nagradama Grada 
Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 
6/94. i 6/95) i članka 20. Statuta Grada Pazina 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 21/01), 
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj 27. svibnja 2004., a u povodu 2 lipnja 
– Dana Grada Pazina, donosi 
 

O D L U K U 
o dodjeli Grba Grada Pazina 

KAMEN-u d.d. PAZIN 
 

Članak 1. 
Kamen-u d.d. Pazin, kao znak 

priznanja za uložene napore tijekom 
pedesetogodišnjeg kontinuiranog vrlo 
uspješnog rada i aktivnosti na eksploataciji i 
obradi kamena, za uspješnu privatizaciju i 
pretvorbu tvrtke, te za posebno značajan 
doprinos u sveukupnom materijalnom i 
društvenom razvitku 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: 061-01/04-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-04-13 
Pazin, 27. svibnja 2004. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Vesna Ivančić, v.r. 
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 Na temelju članka 10. stavka 1. 
Odluke o priznanjima i nagradama Grada 
Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 
6/94. i 6/95) i članka 20. Statuta Grada Pazina 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 21/01), 
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj 27. svibnja 2004., a u povodu 2 lipnja 
– Dana Grada Pazina, donosi 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli Plakete Grada Pazina 

MJEŠOVITOM PJEVAČKOM ZBORU 
«ROŽENICE» PAZIN 

 
 

Članak 1. 
 Mješovitom pjevačkom zboru 
«Roženice» Pazin, o njegovoj 25-toj obljetnici, 
kao znak priznanja za ispoljene  aktivnosti, 
uložene napore i ostvarene vrlo visoke 
rezultate u njegovanju, unapređivanju i 
prezentiranju zborskog pjevanja u zemlji i 
inozemstvu, te za poseban doprinos 
amaterskom i volonterskom radu u Pazinu i 
Pazinštini. 
 

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: 061-01/04-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-04-14 
Pazin, 27. svibnja 2004. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Vesna Ivančić, v.r. 

 
 
 
 

74 
 
Na temelju članka 10. stavka 1. 

Odluke o priznanjima i nagradama Grada 
Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 
6/94. i 6/95), članka 39. Statuta Grada Pazina 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 21/01), 
Gradsko poglavarstvo Grada Pazina na sjednici 
održanoj 25. svibnja 2004. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o dodjeli Zahvalnice Grada Pazina  

UDRUGI GRAĐANA «HEKI» 
 
 

Članak 1. 
 Udrugi građana «Heki», dodjeljuje se 
Zahvalnica Grada Pazina kao znak priznanja 
za volonterski ispoljene humanitarne, kulturne, 
športske i ekološke aktivnosti, te za uložene 
napore i ostvarene zapažene rezultate na 
njegovanju, zaštiti i očuvanju okoliša u mjestu 
Heki. 
 

Članak 2. 
 Priznanje iz članka 1. ove Odluke 
uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog 
vijeća Grada Pazina, 2. lipnja 2004. godine. 
 

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: 061-01/04-01/02 
URBROJ: 2163/01-02-01-04-2 
Pazin, 25. svibnja 2004. 
 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
PAZINA 

 
 

Predsjednik Poglavarstva 
Neven Rimanić., dipl. ing., v.r. 
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GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
PAZINA 

 
 

  
Predsjednik poglavarstva  

Neven Rimanić, dipl. ing., v.r.  
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76 Na temelju članka 9. stavka 2. 

Pravilnika o izgledu izloga poslovnog prostora 
u Gradu Pazinu («Službene novine Grada 
Pazina» broj 6/95) a na prijedlog Komisije za 
ocjenu najljepše uređenog izloga u Gradu 
Pazinu i članka 39. Statuta Grada Pazina 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 21/01), 
Gradsko poglavarstvo Grada Pazina na sjednici 
održanoj 25. svibnja 2004. godine donijelo je  

 
U Pravilniku o dodjeljivanju stipendija 

učenicima i studentima – prečišćeni tekst, 
objavljenom u «Službenim novinama Grada 
Pazina» broj 6/04. od 2. travnja 2004. godine, 
daje se 

 
 

I S P R A V A K  
Pravilnika o dodjeljivanju stipendija 

učenicima i studentima 
 

Z A K LJ U Č A K  
o najljepše uređenom izlogu u Gradu 

Pazinu za 2003/2004. godinu 
/ prečišćeni tekst / 

 
  
  U članku 12. stavak 1. alineja 3. 

mijenja se i glasi:   1. Za najljepše uređen izlog u Gradu 
Pazinu za 2003/2004 godinu proglašava se 
izlog prodavaonice – Agencije »SANDRA» 
(vlasnice Sandre Brajković- Fonović), koja se 
nalazi u Pazinu, Dinka Trinajstića 2. 

" - za svakog člana obitelji odnosno 
zajedničkog domaćinstva, osim podnosioca 
Prijave, koji se nalazi na redovitom školovanju 
u srednjoj školi ili na sveučilištu izvan 
područja Grada Pazina, a nije stipendist Grada 
Pazina niti prima stipendiju drugog 
stipenditora - po 20 bodova"; 

 2. Korisnik poslovnog prostora iz 
točke 1. ovog Zaključka dobiva novčanu 
nagradu u iznosu od 1.500,00 kuna i specijalnu 
naljepnicu s tekstom ''Najljepše uređen izlog u 
2003/2004. godini''. Specijalna naljepnica 
postavlja se u izlog poslovnog prostora na 
vidnom mjestu. 

U članku 20. stavku 7. umjesto riječi 
«u roku od tri mjeseci» upisuju se riječi «u 
roku od tri mjeseca». 
 

 3. Novčana nagrada i specijalna 
naljepnica uručit će se korisniku poslovnog 
prostora iz točke 1. ovog Zaključka, na 
svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada 
Pazina koja će se održati u povodu Dana Grada 
Pazina, 2. lipnja 2004. godine. 

 
 
KLASA: 032-01/04-01/15 
URBROJ: 2163/01-04-01-04-2 
Pazin, 8. lipnja 2004. 
 

  
KLASA: 363-01/04-01/09  
URBROJ: 2163/01-02-01-04-2 Glavni i odgovorni urednik 
Pazin, 25. svibnja 2004. Lucija Paro, v.r. 
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Gradsko poglavarstvo Grada Pazina objavljuje 
 

 
N A T J E Č A J 

za stipendiranje učenika i studenata 
od školske 2004/2005. godine 

 
 

 I. U školskoj 2004/2005. godini Grad Pazin će dodijeliti do 20 stipendija učenicima i 
studentima na nastavak školovanja u srednjim školama i na sveučilištima (visokim učilištima i 
veleučilištima) izvan područja Grada Pazina, i to: 
 
 A/ Učenicima, bez obzira na vrstu škole - do pet stipendija; 
 
 B/ Studentima, za niže navedene studije - do deset stipendija: 
 
  1. za profesora kemije i(li) biologije, 
  2. za profesora matematike i(li) fizike,  
  3. za profesora matematike, 
  4. za profesora geografije, 
  5. za profesora latinskog jezika,  
  6. za profesora grčkog jezika, 
  7. za profesora tehničke kulture,  
  8. za diplomiranog knjižničara, 
  9. za profesora violine, 
            10. za profesora gitare; 
 
 C/ Studentima na drugim visokim učilištima ili veleučilištima 
     - do pet stipendija.  
 
 Učenici i studenti kojima bude odobrena stipendija za nastavak školovanja/studiranja u 
srednjim školama i sveučilištima preuzet će ugovornu obvezu da će po završetku školovanja/studiranja 
raditi u školama ili drugim ustanovama odnosno tvrtkama na području Grada Pazina najmanje onoliko 
vremena koliko je trajala isplata stipendije.  
 
 II. Izbor Stipendista izvršit će se na osnovi Rang-listi koje će se nakon isteka ovoga Natječaja 
za svaku grupu kandidata iz točke I. pod A), B) i C) ovoga Natječaja izraditi u skladu s Pravilnikom o 
dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima Grada Pazina i u skladu s ovim Natječajem.  
 Visina stipendije, način i rokovi isplate, te međusobne obveze Stipendista i Stipenditora, bit će 
uređeni Ugovorom o stipendiranju.  
 
 Stipendije će se isplaćivati za vrijeme školske odnosno studijske godine, tj. od 1. rujna 
odnosno od 1. listopada tekuće do 30. lipnja odnosno do 31. srpnja iduće godine, pa dok budu 
postojali uvjeti za njihovo isplaćivanje. 
 
 III. Prijave na ovaj Natječaj podnose se na adresu: GRAD PAZIN, Upravni odjel za 
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, 52000 PAZIN, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, a 
načelni obrazac za sastavljanje Prijave može se dobiti na istoj adresi, prvi kat desno sobra br. 
33. 
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 Prijavi na Natječaj prilažu se: 
 
 1.a) Potvrda - Uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj mjesečnoj netto isplaćenoj plaći za 
članove domaćinstva koji obavljaju nesamostalni rad u poduzećima, ustanovama, tvrtkama ili u 
drugim oblicima nesamostalnog rada (za razdoblje od tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem se 
podnosi Prijava), b) Rješenje Porezne uprave - Pazin (izdano na temelju ostvarenog dohotka u 2003. 
godini) za članove domaćinstva koji obavljaju samostalni rad (privatno poduzetništvo, razni obrti), c) 
Odrezak o primljenoj mirovini za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se podnosi Prijava - za 
članove domaćinstva koji su umirovljenici, te d) Potvrda o primicima od imovine autorskih honorara i 
od drugih primanja koja podliježu oporezivanju - za članove zajedničkog domaćinstva podnositelja 
Prijave, 
 
 2. Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva ovjerena potpisima dvaju punoljetnih 
svjedoka koji nisu u užem srodstvu s podnosiocem Prijave (ispunjava se u navedenom Upravnom 
odjelu Grada Pazina uz predočenje osobnih iskaznica),  
 
 3. Fotokopija svjedodžbe odnosno fotokopija indexa s ocjenama postignutim u prethodnoj 
godini školovanja/studiranja, ovjerena kod Javnog bilježnika, u srednjoj školi odnosno na Sveučilištu 
ili u Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina (uz predočenje 
originala tih isprava) ili druga isprava s ocjenama postignutim u prethodnoj godini školovanja 
odnosno studija, 
 
 4. Isprave i dokumentacija o sudjelovanju i o plasmanu na županijskom, državnom ili 
međudržavnom natjecanju u dvije prethodne školske/studijske godine iz predmeta ili područja 
značajnih za nastavak školovanja/studiranja (ako ih podnositelj Prijave ima),  
 
 5. Isprave i dokumentacija o sudjelovanju podnositelja Prijave na smotrama, seminarima, 
školama učeničkog stvaralaštva ili u drugim vidovima i programima kreativnog ispoljavanja 
sposobnosti i znanja u dvije prethodne školske/studijske godine (ako ih podnositelj Prijave ima),  
 
 6. Potvrda ili Uvjerenje o upisu u odgovarajuću srednju školu ili na visoko učilište/ vele-
učilište, odnosno na odgovarajuću godinu školovanja/studiranja, za sebe te za braću i sestre, ako ih 
podnositelj Prijave ima i ako se školuju izvan područja Grada Pazina, a nisu stipendisti Grada Pazina 
niti primaju stipendiju drugog stipenditora, 
  
 7. Potvrda ili Uvjerenje Škole odnosno Sveučilišta za učenike prvih razreda srednje škole 
odnosno za studente prve godine studija ako su pri upisu zauzeli jedno od prvog do petog mjesta, te 
 
 8. Druge dokumente, ako su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta ovoga Natječaja. 
 
 IV. Na osnovi ovoga Natječaja stipendija se može dodijeliti redovitom učeniku odnosno 
studentu s prebivalištem na području Grada Pazina, za nastavak školovanja u srednjim školama i na 
sveučilištima izvan područja Grada Pazina.  
 
 Iznimno, stipendija se može dodijeliti: 1) učeniku s prebivalištem na području Grada Pazina 
koji polazi srednju školu u Pazinu, ako od mjesta stalnog prebivališta do Pazina i natrag nema 
organiziranog javnog prijevoza, pa za vrijeme školovanja ima boravište u Pazinu, 2) redovitom 
učeniku odnosno studentu s prebivalištem izvan područja Grada Pazina, ako se za dotični program 
školovanja za dodjelu stipendije (točka I/B Natječaja) ne prijave studenti s područja Grada Pazina.  
  
 Stipendija se može dodijeliti i učeniku koji je kao stipendist Grada Pazina završio program 
trogodišnjeg školovanja ako u programu za odrasle izvan radnog odnosa nastavi školovanje u 
četverogodišnjoj srednjoj školi.  
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 Prijave na Natječaj s ispravama i dokumentacijom iz točke III. ovoga Natječaja donose 
se ili dostavljaju na naznačenu adresu i to: 
  a) UČENICI - najkasnije do 15. rujna 2004., 
  b) STUDENTI - najkasnije do 20. listopada 2004. godine.  
 Zakašnjele i nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 
 Dodatne obavijesti u vezi s provedbom ovoga Natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu 
navedenom u točki III. stavak 1. ovoga Natječaja ili na telefon 624-111 int. 128.  
 
 
KLASA: 602-01/04-01/10 
URBROJ: 2163/01-02-01-04-3 
Pazin, 25. svibnja 2004. 
 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PAZINA 
 
 

                  Predsjednik Poglavarstva 
                  Neven Rimanić, dipl. ing, v.r. 
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Na temelju čl. 10. Odluke o načinu, 
uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u 
vlasništvu Općine Cerovlje («Službene novine 
Grada Pazina» broj 18/99) i članka 16. Statuta 
Općine Cerovlje («Službene novine Grada 
Pazina» broj 19/01), Općinsko vijeće Općine 
Cerovlje na sjednici održanoj dana  02. lipnja 
2004. godine donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Natječajne komisije za 

promet imovinom u  vlasništvu 
 Općine Cerovlje 

 
Članak  1. 

U Natječajnu komisiju za promet 
imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje (dalje: 
Natječajna komisija) imenuju se: 
 

1.  Lucija Paro, za predsjednika, 
2.  Stojan Opatić, za zamjenika 

predsjednika, 
3.  Emil Urbančić, za člana, 
4.  Antun Ivić, za člana, 
5.  Dinko Kutić,  za člana. 
 

Članak  2. 
Mandat članova Natječajne komisije 

traje dvije godine. 
 

Članak  3. 
Natječajna komisija u skladu s 

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

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

 
 

 
 

Članak  4. 
Ovim Rješenjem stavlja se van snage 

Rješenje o imenovanju Natječajne komisije za 
promet imovinom u vlasništvu Općine 
Cerovlje (Službene novine Grada Pazina broj 
18/02). 

 
Članak  5. 

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: 406-01/04-01/02 
URBROJ: 2163/06-02-02-04-1 
Cerovlje,  02. lipnja 2004. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 
CEROVLJE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Armando Lušetić. v.r. 
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Na temelju čl. 7. Odluke o načinu, 
uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u 
vlasništvu Općine Cerovlje («Službene novine 
Grada Pazina» broj 18/99) i članka 16. Statuta 
Općine Cerovlje («Službene novine Grada 
Pazina» broj 19/01), Općinsko vijeće Općine 
Cerovlje na sjednici održanoj dana  02. lipnja 
2004.  godine donijelo je 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju Komisije za procjenu imovine 
 

Članak  1. 
U Komisiju za procjenu imovine 

imenuju se: 
1.  Mario Hreljak -  za predsjednika, 
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2.  Stojan Opatić -  za člana, Cerovlje,   02. lipnja  2004. 
3.  Emil Urbančić -  za člana, 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 

CEROVLJE 1.   Boris Udovičić  -  za zamjenika   
       predsjednika,  
2.   Silvano Paulović  -  za zamjenika  Predsjednik 
       člana, Općinskog vijeća 
3.   Nazario Šestan -  za zamjenika  Armando Lušetić, v.r. 
      člana.  

  
Članak  2.  

 80 Mandat članova Komisije i njihovih 
zamjenika traje dvije godine.   
  Na temelju članka 16. Statuta Općine 

Cerovlje («Službene novine Grada Pazina»  
broj 19/01), Općinsko vijeće Općine Cerovlje 
na svojoj sjednici održanoj dana 02. lipnja 
2004. godine, donosi  

Članak  3. 
Komisija za procjenu imovine, u 

skladu s odredbama Odluke o načinu, uvjetima 
i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu 
Općine Cerovlje u svakom pojedinom slučaju 
utvrđuje procjenu imovine Općine Cerovlje 
koja se stavlja u promet (prodaja, kupnja, 
zamjena i slično). 

 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj 

reviziji Proračuna Općine Cerovlje za 
2003. godinu 

Komisija za procjenu imovine 
punovažno odlučuje ako procjeni nekretnina 
prisustvuje predsjednik ili zamjenik 
predsjednika i najmanje jedan član ili zamjenik 
člana. 

 
 

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji 
Proračuna Općine Cerovlje za 2003. godinu 
KLASA: 041-01/04-01/15;  URBROJ: 613-20-
04-3 od 29. travnja 2004. godine.  

Članak  4. 
Ovim Rješenjem stavlja se van snage 

Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu 
imovine Općine Cerovlje (Službene novine 
Grada Pazina broj 18/02). 

 
 

 KLASA: 041-01/04-01/01 
Članak  5. URBROJ: 2163/06-02-02-04-2 

Cerovlje, 02. lipnja 2004. 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. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 
CEROVLJE 

  
Predsjednik  

Općinskog vijeća KLASA: 406-01/04-01/01 
Armando Lušetić, v.r. URBROJ: 2163/06-02-02-04-1 
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Na temelju članka 11a. Odluke o 

komunalnoj naknadi Općine Lupoglav 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 33/01, 
16/02. 21/03. i 9/04.), i članka 16. Statuta 
Općine Lupoglav («Službene novine Grada 
Pazina» broj 20/01), Općinsko vijeće Općine 
Lupoglav na sjednici održanoj dana 27. svibnja 
2004. donijelo je 

 
ODLUKU 

o poticajnim mjerama za razvoj  
malog gospodarstva 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se poticajne 

mjere za razvoj malog gospodarstva na 
području Općine Lupoglav, te određuju uvjeti 
za korištenje tih mjera. 
 

Članak 2. 
Poticajne mjere utvrđene ovom 

Odlukom mogu koristiti tvrtke i obrtnici (u 
daljnjem tekstu: poduzetnici) koji započinju 
obavljati svoju djelatnost na području Općine 
Lupoglav i ako udovoljavaju  uvjetima iz 
članka 3. i 4. ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Poduzetnici koji započinju obavljanje 

svojih djelatnosti na području Općine 
Lupoglav, bez obzira na sjedište tvrtke, broj 
zaposlenih te površinu poslovnog prostora 
imaju pravo na slijedeće poticajne mjere: 

- prvih godinu dana, od dana 
započinjanja obavljanja djelatnosti na području 
Općine Lupoglav, plaćaju za poslovni prostor 
50 % od iznosa utvrđenog Rješenjem o 
utvrđivanju obveze plaćanja komunalne 
naknade, 

- narednih godinu dana (drugu 
godinu) plaćaju za poslovni prostor 75 % od 
iznosa određenog Rješenjem o utvrđivanju 
obveze plaćanja komunalne naknade, 

- naredno razdoblje (treću godinu i 
nadalje) plaćaju za poslovni prostor puni iznos 
određen Rješenjem o utvrđivanju obveze 
plaćanja komunalne naknade. 
 

Članak 4. 
Poduzetnici koji osnuju novu tvrtku ili 

obrt sa sjedištem na području Općine Lupoglav 
te zapošljavaju dva (2) ili više stalnih (na 
neodređeno vrijeme) zaposlenika, imaju pravo 
na slijedeće poticajne mjere: 

- prvih godinu dana, od dana 
započinjanja obavljanja djelatnosti, za poslovni 
prostor ne plaćaju komunalnu naknadu, 

- narednih godinu dana (drugu 
godinu) plaćaju za poslovni prostor 30 % od 
iznosa određenog Rješenjem o utvrđivanju 
obveze plaćanja komunalne naknade, 

- naredno razdoblje (treću godinu i 
nadalje) plaćaju za poslovni prostor 65 % od 
iznosa određenog Rješenjem o utvrđivanju 
obveze plaćanja komunalne naknade, 

- naredno razdoblje (četvrtu godinu 
i nadalje) plaćaju za poslovni prostor puni 
iznos određen Rješenjem o utvrđivanju obveze 
plaćanja komunalne naknade, 

 
Članak 5. 

Preimenovanje postojeće tvrtke ili 
obrta, promjena vlasničke strukture i promjena 
djelatnosti ne tretira se, u smislu ove odluke, 
kao osnivanje nove tvrtke ili obrta. 

Premještanje sjedišta tvrtke ili obrta iz 
druge jedinice lokalne samouprave u Općinu 
Lupoglav, tretira se, u smislu ove Odluke kao 
osnivanje nove tvrtke ili obrta. 
 

Članak 6. 
Za ostvarivanje poticajnih mjera u 

smislu ove Odluke, poduzetnici su dužni 
dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Lupoglav dokaze o ispunjavanju uvjeta 
određenih ovom odlukom: 

- prilikom započinjanja obavljanja 
djelatnosti, odnosno najkasnije trideset (30) 
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 dana nakon primitka Rješenja o utvrđivanju 
obveze plaćanja komunalne naknade, i  

- svake naredne godine sve dok 
ostvaruju pravo na korištenje poticajnih mjera 
u smislu ove Odluke. 

Ukoliko dokaze o ispunjavanju uvjeta 
za korištenje poticajnih mjera ne dostave u 
navedenim rokovima, poduzetnici trajno gube 
pravo na korištenje poticajnih mjera. 

 

 
 

ODLUKU 
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

Općine Lupoglav 
 
 

Članak 1. 
Članak 7. U Odluci o komunalnoj naknadi 

Općine Lupoglav (Službene novine Grada 
Pazina broj 33/01, 16/02. i 21/03.) iza članka 
11., dodaje se novi članak, članak 11a. koji 
glasi: 

Općinsko vijeće Općine Lupoglav 
može, izuzetno od odredbi prethodnog članaka 
ove Odluke, pojedinačnim odlukama odrediti i 
druge poticajne mjere za poduzetnike koji žele 
obavljati djelatnost na području Općine 
Lupoglav, ako su te djelatnosti od posebnog 
interesa za građane u pojedinim naseljima 
Općine Lupoglav. 

 
« Članak 11a. 

 Iznimno od odredbi članka 11. ove 
Odluke Općinsko vijeće Općine Lupoglav 
može posebnom odlukom utvrditi uvjete za 
oslobođenje od obveze plaćanja komunalne 
naknade.» 

 
Članak 8. 

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. 

 
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: 310-01/03-01/05 
Urbroj: 2163/07-02-02-04-2 
Lupoglav, 27. svibnja 2004.  
  
 KLASA: 363-03/04-01/02 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 
LUPOGLAV 

URBROJ: 2163/07-02-02-02-1 
Lupoglav, 27. svibnja 2004. 

  
  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 
LUPOGLAV 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Franko Baxa, v.r.  
  

 Predsjednik 
82 Općinskog vijeća 

Franko Baxa, v.r.  
Na temelju članka 23. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 
broj 26/03-pročišćeni tekst) i članka 16 Statuta 
Općine Lupoglav («Službene novine Grada 
Pazina» broj 20/01), Općinsko vijeće Općine 
Lupoglav  na sjednici održanoj dana 27. 
svibnja 2004. godine donijelo je  
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