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G R A D   P A Z I N 

 
 
 
 241 
 
 Na temelju članka 26. stavaka 1. i 2. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne 
novine broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 
129/00. i 59/01) i članka 20. Statuta Grada 
Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 
21/01), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj 31. srpnja 2002. godine donijelo je 
 
 
 

O D L U K U 
o uvjetima priključenja građevina na sustav 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
 
 
 
I.  OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti 
priključenja građevina, obveza priključenja 
vlasnika građevina (u daljnjem tekstu: vlasnik 
građevine) na objekte i uređaje komunalne 
infrastrukture za odvodnju i pročišćavanja 
otpadnih voda (u daljnjem tekstu: sustav 
odvodnje) na području Grada Pazina, te 
međusobni odnosi, prava i obveze upravljača i 
vlasnika građevine. 
 
 Ovom Odlukom utvrđuje se: 
 

- obveza priključenja, 
- postupak priključenja, 
- tehničko-tehnološki uvjeti priključenja, 
- rokovi priključenja, 
- naknada za priključenje, 
- način plaćanja naknade za priključenje, 
- nadzor i kaznene odredbe. 

 
Članak 2. 

 Komunalne otpadne vode su sanitarne 
otpadne vode tj. vode od kućanstva ili mješavine 
kućanskih otpadnih voda neproizvodnih i manjih 
proizvodnih djelatnosti. 
 Tehnološke otpadne vode su 
upotrebljene vode u proizvodnim djelatnostima i 
raznim tehnološkim procesima. 

 
Članak 3. 

 Sustav odvodnje otpadnih voda Grada 
čine:  
 

- kanalizacijska mreža koja se sastoji od 
sekundarnih, primarnih i glavnih 
odvodnih kolektora, 

- građevine kanalizacijske mreže (crpna 
stanica, kontrolna okna, prekidna okna, 
preljevna okna), 

- uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, 
- ispust u prijemnik. 

 
Članak 4. 

 Priključak je dio interne kanalizacije 
kojeg sačinjavaju instalacije, objekti i uređaji za 
sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda iz 
objekta, te građevine i uređaji za odvod 
skupljenih otpadnih voda od objekta do 
kontrolnog okna. 
 Kućni priključak je kontrolno okno i 
cjevni odvodnik do mjesta priključenja na javnu 
kanalizaciju. 
 Kontrolno okno je građevina koja se 
izgrađuje na javnoj površini uz granicu 
građevinske parcele minimalnih dimenzija 
80x80 cm sa ugrađenim ljevanoželjeznim 
poklopcem potrebite nosivosti i izgrađen tako da 
se iz njega nesmetano može uzeti uzorak 
otpadnih voda. 
 Cjevni odvodnik izgrađuje se od 
vodonepropusnog materijala minimalnog profila 
∅ 160 mm. 
 Priključni šaht je građevina izgrađena na 
kanalizacijskoj mreži. 
 
II.  OBVEZA PRIKLJUČENJA 
 

Članak 5. 
 Na području Grada Pazina vlasnici 
građevina dužni su priključiti građevinu na 
sustav odvodnje kada je takav sustav izgrađen u 
naselju u kojem se nalazi građevina i ako je od 
kontrolnog okna do priključnog šahta udaljenost 
do 80 metara. 
 Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga 
članka, od obveze priključivanja izuzimaju se 
vlasnici građevina na području Grada Pazina ako 
su na zadovoljavajući način pojedinačno osigu- 



 
Strana 576 – Broj 21  SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA          2. kolovoza 2002. 
 

 

 
rali svoje potrebe, a nema odgovarajućih 
tehničkih uvjeta za priključenje odnosne 
građevine na sustav odvodnje. 
 

Članak 6. 
 Vlasnici građevina koji su već 
priključeni na sustav odvodnje, dužni su za 
svaku dogradnju, nadogradnju ili prenamjenu 
građevine zatražiti nove uvjete priključenja. 
 
 
III.  POSTUPAK PRIKLJUČENJA 
 

Članak 7. 
 Vlasnik građevine podnosi pisani 
zahtjev za priključenje na sustav odvodnje 
trgovačkom društvu “Usluga” d.o.o. Pazin koje 
upravlja sustavom odvodnje na području Grada 
Pazina (u daljnjem tekstu: Upravljač). 
 Osim vlasnika građevina iz prethodnog 
stavka, zahtjev za priključenje može podnijeti i 
vlasnik građevine koji prema odredbama Zakona 
o komunalnom gospodarstvu i ove Odluke nije 
obvezan izvršiti priključenje na sustav odvodnje 
otpadnih voda. 
 Uz zahtjev za priključenje građevine 
vlasnik je dužan priložiti: 

- građevnu dozvolu ili drugi valjani akt o 
građenju, 

- situaciju građevine prikazanu na presliku 
katastarskog plana s ucrtanim 
priključkom, 

- dokaz o vlasništvu. 
 

Članak 8. 
 Po zahtjevu iz članka 7. ove Odluke, 
Upravljač provodi odgovarajući postupak i 
donosi rješenje o dozvoli – uvjetima za 
priključenje, ako za priključenje postoje 
odgovarajući tehnički i drugi uvjeti. 
 Ako za priključenje ne postoje 
odgovarajući tehnički i drugi uvjeti, zahtjev za 
priključenje će se rješenjem odbiti. 
 

Članak 9. 
 Rješenje o dozvoli, odnosno uvjetima za 
priključenje mora sadržavati podatke o građevini 
koja se priključuje (mjesto i adresa, katastarska 
oznaka, namjena i slično), ime vlasnika, mjesto 
priključenja, tehničke osobine priključka (profil 
i slično), a prilaže mu se i odgovarajuća skica 
priključka. 
 
  

 
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka 

sadržava i odredbu o obvezi plaćanja i iznosu, te 
načinu plaćanja naknade za priključenje. 
 Rješenje o odbijanju priključenja mora 
sadržavati podatke o građevini i vlasniku u 
smislu stavka 1. ovoga članka, te razloge zbog 
kojih se građevina ne može priključiti. 
 Upravljač je dužan donijeti rješenja iz 
stavka 1. i 3. ovog članka  u roku od 15 dana od 
dana uredno zaprimljenog zahtjeva. 
 

Članak 10. 
 Za građevine čiji vlasnici ne podnesu 
zahtjev za priključenje na sustav odvodnje, 
obveza priključenja utvrđuje se rješenjem 
Upravnog odjela za komunalni sustav i 
prostorno planiranje Grada Pazina, koji to 
rješenje donosi po službenoj dužnosti. 
 
 
IV.  TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI 
PRIKLJUČENJA 
 

Članak 11. 
 Pod priključenjem građevine na sustav 
odvodnje podrazumijeva se spajanje instalacije 
građevine na sustav odvodnje otpadnih i 
oborinskih voda. 
 U dijelovima Grada Pazina u kojima je 
izgrađen razdjelni sustav odvodnje, otpadne 
vode priključuju se na sustav odvodnje otpadnih 
voda, a oborinske vode na sustav odvodnje 
oborinskih voda. 
 Sabirne jame ne smiju se priključiti na 
sustav odvodnje, niti njihov sadržaj prazniti u 
sustav odvodnje. 
 

Članak 12. 
 Priključenje građevine na sustav 
odvodnje mora se u tehničko-tehnološkom 
smislu izvesti prema pravilima struke, vodeći 
računa da se priključivanje obavi racionalno – 
uz optimalne troškove, da se osigura uredno 
funkcioniranje priključka, te da se priključenjem 
novoga korisnika ne naruši odgovarajući 
standard zadovoljavanja potreba ranije 
priključenih korisnika na sustav odvodnje 
odnosnog područja. 
 

Članak 13. 
 Priključenje građevine na sustav 
odvodnje mora se izvesti pod slijedećim 
uvjetima: 
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- kanalizacijski priključak izrađuje se od 

vodonepropusnog materijala, 
- svi kanali mogu biti izvedeni 

gravitacijski ili tlačno uz obveznu 
provjeru vodonepropusnosti i 
protočnosti, 

- minimalni profil za fekalne vode iznosi 
∅ 160 mm, 

- križanje kanalizacijskih priključaka s 
ostalim instalacijama (voda, struja, 
telefon) izvodi se u pravilu ispod 
navedenih instalacija, 

- postojeće sabirne jame moraju se 
sanirati u roku od 3 mjeseca od 
priključenja građevine na sustav javne 
odvodnje, 

- priključenje se izvodi putem priključnog 
šahta i kontrolnog okna, koji moraju biti 
opremljeni ljevano-željeznim poklopcem 
odgovarajuće nosivosti. 

 
Vlasnik građevine mora Upravljaču 

dostaviti geodetski snimak kućnog priključka u 
roku od 60 dana od dana izvedenih radova. 
 

Članak 14. 
 Upravljač obavlja priključenje i nadzor 
nad izvođenjem kućnog priključka građevine na 
sustav odvodnje sukladno tehničko-tehnološkim 
uvjetima utvrđenim člankom 13. ove Odluke i 
pravilima struke. 
 Za radove na priključenju vlasnik 
građevine dužan je ishodovati rješenje 
nadležnog tijela za prekop javne površine i 
suglasnosti komunalnih poduzeća o položenoj 
infrastrukturi na mjestu izvođenja radova. 
 
 
V.  ROKOVI PRIKLJUČENJA 
 

Članak 15. 
 Vlasnici građevina su dužni priključiti 
građevinu na sustav odvodnje u rokovima kako 
slijedi: 
 

- u roku od 6 mjeseci od završetka 
izgradnje sustava odvodnje u naselju, 

- u roku od 30 dana od dana 
pravomoćnosti rješenja o priključenju uz 
uvjet da je pravovremeno plaćena 
naknada za priključenje odnosno prvi 
obrok ukoliko se naknada plaća obročno. 

 
 

VI.  NAKNADA ZA PRIKLJUČENJA 
 

Članak 16. 
 Naknada za priključenje na sustav 
odvodnje (dalje u tekstu: naknada za 
priključenje) prihod je Proračuna Grada Pazina. 
 Naknada za priključenje je strogo 
namjenska i podrazumijeva vlastito učešće 
svakog novog korisnika u izgradnji objekata i 
uređaja za sustav odvodnje sukladno Programu 
građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Pazina. 
 

Članak 17. 
 Naknada za priključenje iznosi: 

1. za jednu stambenu jedinicu u građevini u 
visini iznosa od 90% prosječne mjesečne 
bruto plaće u RH za prethodnu godinu; 

2. za gospodarske objekte 10 EUR/m2  

bruto razvijene površine građevine 
veličine do 250 m2 u protuvrijednosti 
kune po srednjem tečaju HNB na dan 
plaćanja;    

3. za građevine koje se prodaju na tržištu a 
za potrebe stanovanja 10 EUR/m2 bruto 
razvijene površine građevine po 
stambenoj jedinici u protuvrijednosti 
kune po srednjem tečaju HNB na dan 
plaćanja; 

4. za stanove i gospodarske objekte koji 
imaju septičku jamu visina naknade 
iznosi 50% iznosa iz prethodnih točaka. 

5. za gospodarske građevine bruto 
razvijene površine veće od 250 m2 na 
prijedlog Upravljača a prema odluci 
Gradskog poglavarstva Grada Pazina, ali 
ne manje od 2.500 EUR-a u 
protuvrijednosti kune po srednjem tečaju 
HNB na dan plaćanja. 

 
Članak 18. 

 Naknadu za priključenje ne plaćaju: 
 

- Grad Pazin, te trgovačka društva i javne 
ustanove u isključivom ili većinskom 
vlasništvu Grada Pazina, neprofitne 
organizacije koje se bave općim i 
društvenim interesima, ako priključuju 
građevinu koja će služiti za obavljanje 
njihove osnovne i redovne djelatnosti. 
Ukoliko priključuju građevinu izgrađenu 
za prodaju ili daljnje gospodarsko 
iskorištavanje obvezni su platiti 
naknadu. 
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- vlasnici objekata društvenog standarda 
kao što su jaslice, vrtići, škole, crkve, 
sportske dvorane, biblioteke i slično. 

- vlasnici građevina koje se grade iz 
programa poticane stambene izgradnje 
Grada Pazina. 
Odluku o oslobađanju plaćanja na pisani 

i obrazloženi zahtjev pravne i fizičke osobe 
donosi Nadzorni odbor Upravljača. 
 

Članak 19. 
 Osim naknade iz članka 17. ove Odluke 
vlasnik građevine čije bi priključenje na sustav 
odvodnje iziskivalo postavljanje novih cijevi 
odnosno rekonstrukciju postojećeg sustava, 
plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog 
materijala neposredno nositelju izvedbe 
priključka na temelju pisanog ugovora i računa 
za izvršeni posao. 
 Svi troškovi priključenja iz stavka 1. 
ovoga članka odnose se i na subjekte iz članka 
18. ove Odluke. 

 
Članak 20. 

 Promjenu naknade iz članka 17. ove 
Odluke predlaže Upravljač Gradskom vijeću 
Grada Pazina sukladno odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 
 

Članak 21. 
 Vlasnik građevine koji podnese zahtjev 
za priključenje na sustav odvodnje na području 
na kojem Programom iz članka 16. stavka 2. ove 
Odluke nije predviđena izgradnja sustava 
odvodnje može sudjelovati u financiranju njene 
gradnje, uz pravo na povrat uloženih sredstava u 
određenom roku, pod uvjetima utvrđenim 
pisanim ugovorom s Gradom Pazinom. 
 
 
VII.  NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA 
PRIKLJUČENJE 
 

Članak 22. 
 Naknada za priključenje može se platiti 
jednokratno ili najviše u šest (6) jednakih 
mjesečnih obroka uz kamatu prema eskontnoj 
stopi Hrvatske narodne banke. 
 Naknadu za priključenje, odnosno prvi 
obrok ako se naknada plaća obročno vlasnik 
građevine je dužan platiti u roku od osam (8) 
dana od dostave rješenja iz članka 8. ove 
Odluke. 
 
 

 Naplatu sredstava naknade za 
priključenje provodi Upravljač. 
 Vlasnik građevine uplaćuje naknadu u 
Proračun Grada Pazina. 
 Na ime troškova postupka priključenja 
građevine na sustav odvodnje Grad Upravljaču 
na njegov račun doznačuje 3% od prikupljenog 
iznosa iz stavka 4. ovog članka. 
 
 
VIII.  NADZOR 
 

Članak 23. 
 Nadzor nad provođenjem ove Odluke 
obavlja službena osoba Upravljača i Komunalno 
redarstvo Upravnog odjela za komunalni sustav i 
prostorno planiranje Grada Pazina. 
 

Članak 24. 
 Službena osoba Upravljača u obavljanju 
nadzora iz prethodnog članka ovlaštena je: 

- nadzirati primjenu ove Odluke,  
- upozoriti fizičke i pravne osobe na 

obavezno poduzimanje određenih radnji 
u svrhu održavanja ispravnosti sustava 
za odvodnju, 

- podnijeti prijavu tijelu gradske uprave 
nadležnom za komunalno gospodarstvo 
protiv osoba koje se ne pridržavaju 
odredbi ove Odluke. 
Na osnovu prijave službene osobe 

Upravljača, Komunalno redarstvo podnijet će 
nadležnom Prekršajnom sudu zahtjev za 
pokretanje prekršajnog postupka. 

Komunalni redari u obavljanju nadzora 
iz prethodnog članka imaju ovlasti propisane 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu. 
 
IX.  KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 25. 
 Novčanom kaznom u iznosu od 
1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za 
prekršaj pravna osoba – vlasnik građevine: 

1. u slučaju samovoljnog priključenja na 
sustav odvodnje, 

2. ako priključi građevinu na sustav 
odvodnje protivno rješenju o dozvoli 
odnosno uvjetima za priključenje iz 
stavka 1. članka 9. ove Odluke, 

3. ako priključi građevinu na sustav 
odvodnje protivno tehničko-tehnološkim 
uvjetima određenima u članku 13. ove 
Odluke, 
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4. ako ne priključi građevinu na sustav 
odvodnje u rokovima propisanim 
člankom 15. ove Odluke. 
Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 

do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 
1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj 
osobi i fizička osoba – vlasnik građevine. 

 
X.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 26. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o priključenju na komunalnu 
infrastrukturu (Službene novine Grada Pazina 
broj 4/96). 
 

Članak 27. 
 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: 363-01/02-01/02 
URBROJ: 2163/01-03-02-02-10 
Pazin, 31. srpnja 2002. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednica 
Gradskog vijeća 

Vesna Ivančić, v.r. 
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 Na temelju stavka 1. članka 11. i članka 
13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(Narodne novine broj 66/01) i članka 20. Statuta 
Grada Pazina (Službene novine broj 21/01) 
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj dana 31. srpnja 2002. godine donosi  
 

ODLUKU 
o mjerama za korištenje poljoprivrednog 

zemljišta  
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom propisuju se 
agrotehničke mjere poljoprivrednog i drugog ze-
mljišta koje se koristi kao poljoprivredno 
zemljište u Gradu Pazinu u slučajevima kada bi 
propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogući- 
 

lo ili umanjilo poljoprivrednu proizvodnju i 
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina. 
 Agrotehničke mjere za zaštitu 
poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ovog 
članka jesu: zaštita oraničnog i humusnog sloja, 
tla, zaštita tla od erozije, zabrana odnosno 
obaveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na 
određenom području, održavanje i uređenje 
međa i suzbijanje štetočina bilja (korova, biljnih 
bolesti i štetnika). 
 
II. ZAŠTITA POLJOPRIVREDNOG  

ZEMLJIŠTA OD EROZIJE I 
ZAPUŠTENOSTI 

 
Članak 2. 

 Radi zaštite poljoprivrednog i drugog 
zemljišta od erozije, gdje postoji opasnost od 
erozije, za područje Grada Pazina provode se 
slijedeće mjere: 

- ograničenje ili potpuna zabrana sječe 
višegodišnjeg raslinja osim sječe iz 
agrotehničkih razloga, 

- ograničenje iskorištavanja livada i 
pašnjaka propisivanjem vrsta i broja 
stoke te vremena i načina ispaše na 
lokacijama za koje se utvrdi da je nastala 
šteta uzrokovana povećanom ispašom, 

- zabrana preoravanja livada, pašnjaka i 
neobrađenih površina na strmim 
zemljištima radi njihova pretvaranja u 
oranice s jednogodišnjim kulturama, 

- zabrana proizvodnje jednogodišnjih 
kultura i obaveza sadnje višegodišnjih 
kultura, 

- obavezno zatravljivanje strmog 
zemljišta, 

- zabrana skidanja humusnog odnosno 
oraničnog sloja poljoprivrednog 
zemljišta, 

- održavanje i obnavljanje burobrana koji 
su podignuti radi zaštite poljoprivrednog 
zemljišta. 
Postupak iz stavka 1. ovog članka za 

poljoprivredno zemljište određuje rješenjem 
poljoprivredna inspekcija Službe za 
gospodarstvo Ureda državne uprave. 

 
Članak 3. 

 U svrhu zaštite poljoprivrednog 
zemljišta može se vlasnicima i posjednicima 
odnosno korisnicima odrediti obaveza, odnosno 
zabrana uzgoja pojedinih vrsta bilja. 
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 U svrhu zaštite poljoprivrednog 
zemljišta zabranjuje se skidanje i odvoz 
humusnog i oraničnog sloja sa poljoprivrednog i 
drugog zemljišta osim u slučajevima kada 
nadležna tijela dozvole korištenje zemljišta u 
druge svrhe. 
 

Članak 4. 
 Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 
poljoprivrednog zemljišta dužni su sprečavati 
zakorovljenost i obrastanje zemljišta 
višegodišnjim raslinjem i to jesenskim dubokim 
oranjem te suzbijanjem korova kemijskim i 
mehaničkim sredstvima unutar dozvoljenih 
koncentracija. 
 Vlasnicima i posjednicima odnosno 
korisnicima iz stavka 1. ovog članka, koji 
zapuste zemljište do stanja zakorovljenosti ili 
obraštenosti poljoprivredni inspektor rješenjem 
može narediti postupak za otklanjanje takvog 
stanja te ujedno poduzeti i druge mjere 
propisane Zakonom. 

 
Članak 5. 

 Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 
poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i 
čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, 
tako da se spriječi odronjavanje zemlje, 
zarastanje korovima, odnosno omogući prirodni 
tok oborinskih voda. 
 
III. ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH 

USJEVA 
 

Članak 6. 
 Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 
poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom 
voćaka ili drugih visokorastućih kultura 
zasjenjivati susjedne čestice te time onemogućiti 
ili otežavati poljoprivrednu proizvodnju na tim 
česticama. 
 

Članak 7. 
 Vlasnici i posjednici odnosno korisnici  
obradivog poljoprivrednog zemljišta dužni su 
obrađivati i uređivati živice na svom zemljištu 
na način da se spriječi njihovo širenje na 
susjedno obradivo zemljište i puteve, te zasje-
njivanje susjednih površina prerastanjem živice. 
 Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 
poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati 
međe tako da budu vidljivo označene, očišćene 
od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne 
ometaju provedbu agrotehničkih mjera. 
 

Članak 8. 
 Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 
poljoprivrednog zemljišta dužni su provoditi 
postupke za sprečavanje širenja štetočina bilja 
na način propisan zakonom a posebice su dužni 
odmah nakon provedenih agrotehničkih mjera 
(rezidbe, žetve, odnosno berbe usjeva) ukloniti 
sa zemljišta sav biljni otpad koji bi mogao biti 
uzrokom širenju štetočina bilja. 
 Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 
poljoprivrednog zemljišta dužni su ambalažu od 
utrošenih sredstava za zaštitu bilja (posebice 
pesticida) uništiti, odnosno odlagati prema 
uputama koje su priložene uz ta sredstva. 
 
IV. NADZOR NAD PROVEDBOM 

ODLUKE 
 

Članak 9. 
 Poljoprivredni, gospodarski i drugi 
nadležni inspektori mogu u skladu sa svojim 
ovlastima propisanim zakonom, podzakonskim 
aktima i ovom Odlukom provoditi nadzor nad 
provedbom propisanih mjera, mogu nalagati 
provođenje određenih mjera, određivati zabrane 
ili ograničenja započetih radnji, te pokretati 
postupke kod nadležnih prekršajnih i drugih 
tijela radi kažnjavanja počinitelja. 
 

Članak 10. 
 U skladu sa člankom 9. ove Odluke 
poljoprivredni inspektor ovlašten je naročito: 

- zabraniti ili ograničiti započete radnje iz 
članka 2. st. 1. ove Odluke, odnosno 
odrediti postupke za otklanjanje mogu-
ćih posljedica radnji za koje je očigledno 
da mogu izazvati eroziju zemljišta, 

- utvrditi obavezu ili zabranu iz  članka 3. 
stavaka 1. i 2. te članka 4. st. 2. ove 
Odluke posebnim rješenjem, 

- u slučaju ukazane potrebe iz čl. 8. ove 
Odluke narediti provođenje postupaka za 
suzbijanje bolesti i štetočina bilja, te 
poduzeti i druge postupke propisane 
zakonom. 

 
Članak 11. 

 U skladu sa čl. 9. ove Odluke 
gospodarski inspektor ovlašten je naročito: 

- zabraniti ili ograničiti započete radnje iz 
čl. 2. st. 1. ovog članka, odnosno odrediti 
postupke za otklanjanje mogućih 
posljedica radnji za koje je očigledno da 
mogu izazvati eroziju zemljišta. 
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V. KAZNENE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 12. 
 Novčanom kaznom u iznosu od 
2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna 
osoba, a novčanom kaznom do 500,00 kuna 
fizička osoba: 
 

1. koja protivno zabrani ili ograničenju 
nadležnog tijela iz čl. 2. ove Odluke, 
odnosno protivno rješenju nadležnog 
inspektora započne ili nastavi s vršenjem 
radnji koje mogu izazvati eroziju ili ne 
poduzme mjere za otklanjanje mogućih 
posljedica izvršenih radnji, 

2. koja obavlja radnje protivno odredbama 
čl. 3. st.1. ove Odluke i koja postupi 
protivno rješenju poljoprivrednog 
inspektora iz čl. 4. st. 2. ove Odluke 

3. koja ne postupi po odredbama čl. 5., 6.  
7. i 8. ove Odluke. 
 

Članak 13. 
 Novčanom kaznom u iznosu od 
2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna 
osoba koja postupi protivno odredbi čl. 3. st. 2. 
ove Odluke, odnosno novčanom kaznom do 
500,00 kuna fizička osoba. 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 
kuna kaznit će se za prekršaj  iz st. 1. ovog 
članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi. 

 
Članak 14. 

 Upravni odjel za gospodarstvo, financije 
i proračun Grada Pazina prati provedbu ove 
Odluke. 

 
Članak 15. 

Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana 
od dana  objave u Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, 
Karojba, Motovun, Tinjan i Sveti Petar u Šumi. 
KLASA: 320-01/02-01/02 
URBROJ: 2163/01-03-02-02-3 
Pazin, 31. srpnja 2002. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Vesna Ivančić, v.r. 
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Na temelju članka 20. Statuta Grada 
Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 
21/01), razmatrajući tekst Izvještaja o radu 
Gradskog poglavarstva Grada Pazina za 
razdoblje siječanj – lipanj 2002., Gradsko vijeće 
Grada Pazina na sjednici održanoj dana 31. 
srpnja 2002. godine donosi 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
po Izvještaju o radu Gradskog poglavarstva 

Grada Pazina za razdoblje  
siječanj – lipanj 2002. 

 
 

 1. Prihvaća se Izvještaj o radu Gradskog 
poglavarstva Grada Pazina za razdoblje siječanj 
– lipanj 2002. KLASA: 021-05/02-01/09, 
URBROJ: 2163/01-02-01-02- 1 od 10. srpnja 
2002. 
 2. Ovaj Zaključak objavit će se u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 021-05/02-01/43 
URBROJ: 2163/01-03-02-02-2 
Pazin, 31. srpnja 2002. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Vesna Ivančić, v.r. 
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Na temelju članka 20. Statuta Grada 

Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 
21/01), razmatrajući tekst Izvješća o ostvarenju 
Proračuna Grada Pazina za period od 01. 
siječnja do 30. lipnja 2002., Gradsko vijeće 
Grada Pazina na sjednici održanoj dana 31. 
srpnja 2002. godine donosi 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
po Izvješću o ostvarenju Proračuna Grada 

Pazina za period od 01. siječnja do  
30. lipnja 2002. 

 



 
Strana 582 – Broj 21  SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA          2. kolovoza 2002. 
 

 

 1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju 
Proračuna Grada Pazina za period od 01. 
siječnja do 30. lipnja 2002., od srpnja 2002. 
godine.  

 
2. Ovaj Zaključak objavit će se u 

Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 400-06/02-01/02 
URBROJ: 2163/01-03-02-02-3 
Pazin, 31. srpnja 2002. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Vesna Ivančić, v.r. 
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Na temelju članka 88. st. 3. Zakona o 
financiranju jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (Narodne novine broj 
117/93, 69/97, 33/00, 73/00 i 59/01), članka 28. 
Zakona o proračunu (Narodne novine broj 
92/93) i članka 20. Statuta Grada Pazina 
(Službene novine Grada Pazina broj 21/01), 
razmatrajući tekst Izvješća o obavljenoj reviziji 
Proračuna Grada Pazina za 2001. godinu, 
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj dana 31. srpnja 2002. godine donosi 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
po Izvješću  o obavljenoj reviziji Proračuna 

Grada Pazina za 2001. godinu. 
 

 
 1. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj 
reviziji Proračuna Grada Pazina za 2001. godinu 
koje je izradio  Državni ured za reviziju, 
Područni ured Pazin KLASA: 041-01/02-01/2, 
URBROJ: 613-20-02-8 od 17. travnja 2002. 
godine. 

 
2. Ovaj Zaključak objavit će se u 

Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 

KLASA: 041-01/02-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-02-3 
Pazin, 31. srpnja 2002. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

 
Predsjednik 

Gradskog vijeća 
Vesna Ivančić, v.r. 
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Na temelju članka članka 20. Statuta 
Grada Pazina (Službene novine Grada Pazina 
broj 21/01), razmatrajući tekst Izvješća o radu i 
financijskog izvješća “Usluge” d.o.o. za 
obavljanje komunalnih djelatnosti za poslovnu 
2001. godinu, Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj dana 31. srpnja 2002. godine 
donosi 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
po Izvješću o radu i financijskom izvješću 
“Usluge” d.o.o. za obavljanje komunalnih 

djelatnosti za poslovnu 2001. godinu 
 
 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu i 
financijsko izvješće “Usluge” d.o.o. za 
obavljanje komunalnih djelatnosti za poslovnu 
2001. godinu broj 161/02 od svibnja 2002. 
godine. 

 
2. Ovaj Zaključak objavit će se u 

Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 363-01/02-01/03 
URBROJ: 2163/01-03-02-02-3 
Pazin, 31. srpnja 2002. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Vesna Ivančić, v.r. 
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Na temelju članka 20. Statuta Grada 
Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 
21/01), razmatrajući tekst Izvješća o realizaciji 
kreditnih linija putem IDA-e d.o.o. u 2001. 
godini., Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj dana 31. srpnja 2002. godine donosi 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
po Izvješću o realizaciji kreditnih linija 

putem IDA-e d.o.o. u 2001. godini 
 
 
 
 1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji 
kreditnih linija putem IDA-e d.o.o. u 2001. 
godini KLASA: 021-05/02-01/01, URBROJ: 
2163/01-06-01-02-3 od 14. svibnja 2002.  

 
2. Upućuje se Pročelnika Upravnog 

odjela za gospodarstvo, financije i proračun, da 
o aktivnostima IDA-e, a posebno o uvjetima i 
rokovima podnošenja zahtjeva za dodjelu 
kredita, pravovremeno putem oglasnih ploča 
mjesnih odbora ili na drugi pogodan način učini 
dostupnim zainteresiranim pravnim i fizičkim 
osobama. 

 
3. Ovaj Zaključak objavit će se u 

Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 403-01/02-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-02-3 
Pazin, 31. srpnja 2002. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Vesna Ivančić, v.r. 
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Na temelju članka 20. Statuta Grada 

Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 
21/01), razmatrajući tekst Izvješća o radu 
Posebnog računa Županijskog poglavarstva 
“Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma 
Istre” za 2001. godinu., Gradsko vijeće Grada 
Pazina na sjednici održanoj dana 31. srpnja 
2002. godine donosi 
 

Z A K LJ U Č A K 
po Izvješću o radu Posebnog računa 
Županijskog poglavarstva “Fond za  

razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre” 
za 2001. godinu 

 
 1. Prihvaća se Izvješće o radu Posebnog 
računa Županijskog poglavarstva “Fond za 
razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre” za 
2001. godinu pod brojem  KLASA: 320-01/02-
01/06, URBROJ: 2163/01-01-01-02 od 1. 
veljače 2002. godine kojeg je izradila Stručna 
služba Fonda. 

2. Upućuje se pročelnik Upravnog 
odjela za gospodarstvo, financije i proračun 
Grada Pazina da:  

    a) o aktivnostima Fonda, a posebno o 
uvjetima i rokovima podnošenja zahtjeva za 
dodjelu kredita, pravovremeno putem oglasnih 
ploča mjesnih odbora ili na drugi pogodan način 
učini dostupnim zainteresiranim pravnim i 
fizičkim osobama i 

    b) da se angažira i predloži smanjenje 
kamatne stope na dodjeljena kreditna sredstva, 
čime bi se pridonijelo kvalitetnijem kreditiranju 
u svrhu bržeg razvoja poljoprivredne djelatnosti 
na području Grada Pazina i Istre u cjelini. 

3. Ovaj Zaključak objavit će se u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 320-01/02-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-02-3 
Pazin, 31. srpnja 2002. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Vesna Ivančić, v.r. 
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Na temelju članka 20. Statuta Grada 

Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 
21/01) i članka 24. Statuta Dječjeg vrtića “Olga 
Ban” Pazin (Službene novine Grada Pazina broj 
3/98, 10/98. i 8/02), Gradsko vijeće Grada 
Pazina na sjednici održanoj dana 31. srpnja 
2002. godine donosi 
 
 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju tri (3) člana u Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin 

 
 

1. U Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
“Olga Ban” Pazin imenuju se tri (3) člana i to: 

 
1. SERĐO RIGO, 
2. GORAN ANTOLOVIĆ, 
3. JOSIP RAFAELIĆ. 

 
2. 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: 013-01/02-01/04 
URBROJ: 2163/01-03-02-02-4 
Pazin, 31. srpnja. 2002. 
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 Na temelju članka 3. i 30. Zakona o 
financiranju jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (Narodne novine broj 
117/93., 69/97., 33/00., 73/00.,127/00. i 59/01.) i 
članka 16.Statuta Općine Cerovlje (Službene 
novine Grada Pazina broj19/01), Općinsko 
vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj 
dana 01. kolovoza 2002. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o porezima Općine Cerovlje 

 
 I. OPĆA ODREDBA 
 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom utvrđuju stope, 
visina te način obračuna i plaćanja općinskih 
poreza i prireza porezu na dohodak što su vlastiti 
izvori prihoda Općine Cerovlje (dalje: Općina). 
 Porezi i prirez porezu na dohodak 
prihodi su Proračuna Općine. 
 
 II. VRSTE POREZA 

 
Članak 2. 

 Općina uvodi i njoj pripadaju sljedeći 
prirez i porezi: 
 1. prirez porezu na dohodak, 
   2. porez na potrošnju,  
 3. porez na kuće za odmor, 
 4. porez na tvrtku ili naziv i 
 5. porez na korištenje javne površine. 
 
 1. Prirez porezu na dohodak 

 
Članak 3. 

 Prirez porezu na dohodak plaća se na 
području Općine prema Zakonu o porezu na 
dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak. 
 Osnovica prireza porezu na dohodak je 
porez na dohodak utvrđen  Zakonom o porezu 
na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak. 
 Prirez porezu na dohodak plaća se po 
stopi od 2 % na osnovicu iz stavka 2.ovog 
članka. 
 

Članak 4. 
 Prirez porezu na dohodak plaćaju 
obveznici poreza na dohodak koji imaju 
prebivalište ili uobičajeno boravište na području 
Općine. 
 

Članak 5. 
 Prirez porezu na dohodak uplaćuje se na 
propisani uplatni račun istodobno s isplatom 
dohotka. 

2. Porez na potrošnju 
 

Članak 6. 
 Porez na potrošnju plaća se na potrošnju 
alkoholnih pića (prirodna i specijalna vina, 
vinjak, rakija, i žestoka pića), piva i bezalko-
holnih pića (prirodni voćni sokovi - juice, kao i 
sva osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića te 
mineralne i gazirane vode, osim čaja i kave). 
 Osnovica poreza na potrošnju iz stavka 
1. ovoga članka je prodajna cijena pića po kojoj 
se piće proda u ugostiteljskom objektu bez po-
reza na dodanu vrijednost i poreza na potrošnju. 
 Osnovica poreza za obračun poreza na 
potrošnju za one obveznike poreza na potrošnju 
koji nisu obveznici PDV-a je prodajna cijena 
pića, umanjena za porez na potrošnju. 
 

Članak 7. 
 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalko-
holnih pića i piva plaća se po stopi 3%. 
 

Članak 8. 
 Obveznik poreza na potrošnju je svaka 
pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske 
usluge na području Općine. 
 

Članak 9. 
 Porez iz članka 6.ove Odluke obveznik 
poreza na potrošnju obračunava i plaća sukladno 
rokovima i na način propisan Zakonom o porezu 
na dodanu vrijednost.  
 Obračunati porez iskazuje se u 
evidencijama propisanim za obračun poreza na 
potrošnju. 
 Mjesečni izvještaj o obračunu i uplati 
poreza na potrošnju dostavlja se Poreznoj upravi 
Ispostavi Pazin do kraja mjeseca za protekli 
mjesec. 
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 3. Porez na kuće za odmor 
 

Članak 10. 
 Kućom za odmor u smislu ove Odluke 
smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji 
se koristi povremeno ili sezonski 
 Kućom za odmor, u smislu ove Odluke 
ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za 
smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog 
pribora. 
  

Članak 11. 
 U postupku dokazivanja statusa kuće za 
odmor u smislu članka 10. stavka 1. ove Odluke, 
vlasnik kuće je dužan osim osobne iskaznice, 
predočiti slijedeće dokaze: putovnicu, mjesto i 
visinu nastanka troška električne energije, vode, 
telefona, pretplate na TV i radioprijemnike, 
prijam pošte, potvrda o mjestu rada, izjava 
svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i 
drugi dokazi podobni za ocjenu i utvrđivanje 
vremene korištenja kuće ili stana u smislu 
članka 10. stavka 1. ove Odluke.   
 

Članak 12. 
 Porez na kuće za odmor plaća pravna ili 
fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na 
cijelom području Općine. 

 
Članak 13. 

 Porez na kuću za odmor plaća se 
godišnje, u iznosu od 11,00 kuna/m2 korisne 
površine kuće za odmor. 
 Porez na kuće za odmor plaća se na 
propisani uplatni račun u roku od 15 dana od 
dana dostave rješenja o utvrđivanju  tog poreza. 
 

Članak 14. 
 Obveznik poreza na kuću za odmor 
dužan je nadležnom poreznom tijelu dostaviti 
podatke o kući za odmor, o mjestu gdje se kuća 
nalazi, korisnu površinu kuće te druge podatke, 
najkasnije do 31.ožujka godine za koju se 
utvrđuje porez na kuće za odmor. 
 

Članak 15. 
 Porez na kuće za odmor ne plaća se na 
kuće za odmor:  

- koje su vlasnici nasljedili u prvom 
nasljednom redu ako nasljednik ima 
stalno prebivalište na području Općine, 

- koje se ne mogu koristiti zbog starosti i 
trošnosti ili zbog prirodnih nepogoda 
(poplava, požar, potres), 

 
- za vrijeme dok su u njima smješteni 

prognanici i izbjeglice, 
 
 4. Porez na tvrtku ili naziv 
 

Članak 16. 
 Obvezniku poreza na tvrtku ili naziv 
(dalje: porez na tvrtku) je pravna ili fizička 
osoba koja je obveznik poreza na dobit ili poreza 
na dohodak i registrirana je za obavljanje 
djelatnosti. 
 Osoba iz stavka 1.ovoga članka koja u 
svom satavu ima poslovne jedinice 
(prodavaonice, pogone, radionice, prodajna 
mjesta) obveznik je poreza na tvrtku za svaku 
poslovnu jedinicu.  
 

Članak 17. 
 Porez na tvrtku  plaća se u godišnjem 
iznosu, i to: 
 1. Pravna osoba (klasifikacija prema 
Zakonu o računovodstvu) 
- velika trgovačka društva    1.500,00 kuna 
- srednja trgovačka društva    1.200,00 kuna 
- mala trgovačka društva     1.000,00 kuna 
 2. Fizičke osobe (sukladno propisima o 
obrtu) 
- samostalni ugostitelji, trgovačke i zabavne 
radnje           1.000,00 kuna 
- proizvodne, uslužne djelatnosti i ostali    

      500,00 kuna 
 

Porez na tvrtku plaća pravna i fizička osoba 
bez obzira na to da li je tvrtku istakla na svojem 
objektu, radnji ili prostoriji. 
 Ako je pravna i fizička osoba na istome 
objektu istakla više svojih naziva ili ako u istoj 
pravnoj osobi ima više vlasnika, oni plaćaju sa-
mo jedan iznos poreza iz stavka 1. ovoga članka. 
 Pravna i fizička osoba iz članka 
16.stavka 2.ove Odluke, za svaku poslovnu 
jedinicu (pogoni, radionice, prodavaonice i sl.) 
plaća 50% od utvrđenog iznosa poreza na tvrtku 
iz stavka 1. ovoga članka. 
 

Članak  18. 
 Pod nazivom u smislu članka 16. ove 
Odluke smatra se ime pravne i fizičke osobe pod 
kojim tvrtka ili radnja posluje, osim  
 1. natpisa na klupama, stolovima i na 
otvorenim prodajnim mjestima na tržnici na 
kojoj se prodaju živežne namirnice, 
 2. natpisa što ih građevinske tvrtke i 
njima slične tvrtke ističu na gradilištima, te 
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 3. naziva poslovnih jedinica koje 
izravno ne posluju s trećim osobama. 
 

Članak 19.  
Porez na tvrtku ne plaća pravna i fizička 

osoba : 
 1. koja ne obavlja djelatnost , nalazi se u 
mirovanju,  

2. javne ustanove i tvrtke u vlasništvu ili 
većinskom vlasništvu Općine, 
  3. humanitarne organizacije i udruge, 
 4. invalidi domovinskog rata koji 
samostalno obavljaju djelatnost. 
  

Članak 20. 
 Ako se pravna ili fizička osoba u smislu 
ove Odluke upiše u odgovarajući registar i 
istakne tvrtku u drugoj polovici godine, plaća 
50% iznosa od utvrđenog godišnjeg iznosa 
poreza na tvrtku. 
 

Članak 21. 
 Obveznik poreza na tvrtku dužan je 
tvrtku, odnosno naziv, promjenu imena tvrtke, 
odnosno naziva i svaku drugu promjenu što 
utječe na visinu poreza prijaviti nadležnom 
poreznom tijelu u roku od 15 dana od dana od 
upisa u registar, odnosno od nastale promjene. 
 

Članak 22. 
 Porez na tvrtku plaća se u roku od 15 
dana od dana dostave rješenja kojim je porez , 
odnosno naziv utvrđen. 
 

5. Porez na korištenje javnih  
površina 

 
Članak 23. 

 Porez na korištenje javnih površina 
plaćaju pravne i fizičke osobe koje se koriste 
javnim površinama. 
 Javnim površinama, u smislu ove 
Odluke, smatraju se zemljišta unutar građevnog 
područja koja su, u skladu s prostornim planom, 
namijenjena općoj uporabi (ulice, trgovi, 
igrališta, zelene površine i sl.). 
 

Članak 24.  
 Porez za korištenje javnih površina 
obračunava se i naplaćuje mjesečno po m2 ili po 
metru dužnom, i to: 

- za korištenje javnih površina u sjedištu 
Općine               15,00 kuna/m2 mjesečno 

 

 
- za korištenje javnih površina u drugim 

mjestima Općine             7,50 kuna/m2 mjesečno 
 Porez iz stavka 1. plaća se mjesečno, za 
puni mjesec bez obzira koliko se dana u mjesecu 
koristi javna površina. 
 Uvjeti za korištenje javne površine iz 
ovoga članka, visina poreza i način plaćanja tog 
poreza uređuju se Ugovorom o korištenju javnih 
površina. Porez za prvi mjesec korištenja javne 
površine plaća se prije potpisa Ugovora , a ostali 
- mjesečno, unaprijed, najkasnije do petog u 
mjesecu za tekući mjesec. 
 

Članak 25.   
 Porez za korištenje javnih površina 
obračunava se za dan korištenja i po m2 ili po 
metru dužnom, a naplaćuje dnevno, i to: 

- za korištenje javnih površina u sjedištu 
Općine         5,00 kuna/m2 dnevno 

- za korištenje javnih površina u drugim 
mjestima Općine       2,50 kuna/m2 dnevno 
 Iznimno iz alineje 1.stavka 1.ovoga 
članka za korištenje javne površine u sjedištu 
Općine u dane 22. lipnja i 15. kolovoza plaća se 
porez za korištenje javne površine u iznosu od 
50,00 kuna /m2 dnevno. 
 Porez iz stavaka 1. i 2. ovoga članka 
plaća se dnevno, unaprijed, prije zauzeća javne 
površine, odnosno prije izdavanja odobrenja za 
dnevno korištenje javne površine, za sve dane 
korištenja. 
 

Članak 26.  
 Poslove dodjele, obračuna i naplate 
poreza  za korištenje javnih površina obavlja 
Jedinstveni upravni odjel Općine. 
  
 III. PROVEDBENE ODREDBE 
 

Članak  27. 
 Općina poslove utvrđivanja, 
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi 
naplate općinskih poreza propisanih ovom 
Odlukom, osim poreza za korištenje javnih 
površina, u cijelosti prenosi na Poreznu upravu, 
Područni ured Pazin, Ispostava Pazin. 
 Poreznoj upravi za obavljanje poslova i 
stavka 1. ovoga članka pripada naknada u iznosu 
5% od ukupno naplaćenih prihoda. 
 

Članak  28. 
 Porezna uprava je dužna do 15 u 
mjesecu za prethodni mjesec, Općini dostaviti 
izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima. 
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Članak  29. 

 Ovlašćuje se nadležna organizacija 
platnog prometa zadužena za naplatu javnih 
prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i 
uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u 
mjesecu za protekli mjesec. 
 
 IV. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak  30. 
 Danom primjene ove Odluke stavlja se 
izvan snage Odluka o lokalnim porezima Općine 
Cerovlje (Službene novine Grada Pazina broj 
2/94., 8/95. i 4/98.) i Odluka o prijenosu poslova 
Poreznoj upravi radi naplate poreza za Općinu 
Cerovlje (Službene novine Grada Pazina broj 
8/02.) i Odluka o naknadi za korištenje javnih 
površina u Općini Cerovlje (Službene novine 
Grada Pazina broj 2/94). 
 

Članak 31.  
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u "Narodnim novinama", a 
primjenjuje se od 01. rujna 2002. godine. 
 Ova Odluka objavit će se i u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar 
u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 410-01/02-01/06 
URBROJ: 2163/06-02-02-02-1 
Cerovlje, 01. kolovoza 2002. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Armando Lušetić, v.r. 
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 Na temelju članka 16. Statuta Općine 
Cerovlje (Službene novine Grada Pazina, broj 
19/01), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na 
svojoj sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2002. 
godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Plana motrenja,  

ophodnje i dojave u 2002. 

 
1. Prihvaća se Plan motrenja, ophodnje i 

dojave za 2002. godinu kao u tekstu KLASA:   
214-01/02-02-01/06; URBROJ: 2163/06-02-02-
02-1. 

2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel 
za provedbu ovog Zaključka. 
 
KLASA: 214-01/02-01/06 
URBROJ: 2163/06-02-02-02-2 
Cerovlje, 01. kolovoza 2002. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Armando Lušetić, v.r. 
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 Na temelju članaka 16. i  28. Statuta 
Općine Cerovlje (Službene novine Grada Pazina 
broj 19/01), a u vezi sa člankom 55. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 
66/01), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na 
sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2002. 
godine donosi 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju članova Komisije za 

raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Cerovlje 
 
I 

 U Komisiju za raspolaganje 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine 
Cerovlje (dalje: Komisija) imenuju se: 
 

1.  Armando Lušetić, za predsjednika 
2.  Lucija Paro, za člana 
3.  Marija Brajković, za člana 

 
II 

 Komisija ima zadatak da u skladu sa 
Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (Narodne 
novine broj 66/01) te Mjerilima i uvjetima za 
provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta 
(Narodne novine broj 13/02) pripremi i 
Općinskom vijeću predloži donošenje Programa 
za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u  
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vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Cerovlje. 
 U prethodnom postupku Komisija će 
prikupiti podatke o površini, klasi i kulturi 
zemljišta s naznakom dosadašnjeg načina 
raspolaganja tim zemljištem. 
 

III 
  Članovi Komisije imenuju se na vrijeme 
od  4  godine. 
 

IV 
Ovo Rješenje objavit će se u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 013-03/02-01/01 
URBROJ: 2163/06-02-02-02-1 
Cerovlje, 01. kolovoza 2002. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Armando Lušetić, v.r. 
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Na temelju članka 26. stavka 4. Zakona 
o vatrogastvu (Narodne novine broj 106/99, 
117/01 i 36/02) i članka 16. Statuta Općine 
Cerovlje (Službene novine Grada Pazina 19/01), 
Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici 
održanoj  01. kolovoza  2002. godine donijelo je 

 
O D L U K U 

o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima 
koji nisu u radnom odnosu kada sudjeluju u 

vatrogasnim intervencijama 
 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom propisuju visina i 
uvjeti za dobivanje naknade za dobrovoljne 
vatrogasce koji nisu u radnom odnosu, kada 
sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području 
Općine Cerovlje i drugih jedinica lokalne 
samouprave. 

Članak 2.  
 Visina naknade u smislu članka 1. ove 
Odluke, po satu  (dalje: satnica), istovjetna je 
naknadi koju po satu obavljanja poslova 
profesionalnog vatrogasca ostvaruje pripadnik  
 

Javne vatrogasne postrojbe Pazin (u daljnjem 
tekstu: JVP Pazin). 
 Satnica za tekuću proračunsku godinu 
za područje Općine Cerovlje utvrđuje se na bazi 
prosječne mjesečne plaće pripadnika JVP Pazin 
koji u toj postrojbi nema zapovjedne ovlasti 
ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini, 
odnosno u kraćem vremenskom razdoblju, ako 
takav pripadnik nije obavljao poslove 
profesionalnog vatrogasca tijekom cijele 
prethodne kalendarske godine. 
 Pribavljanje podataka o prosječnoj 
mjesečnoj plaći profesionalnog vatrogasca u 
smislu stavka 2. ovog članka i na temelju tog 
podatka utvrđivanje satnice za tekuću 
proračunsku godinu povjerava se Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Cerovlje. 

Satnica utvrđena na način iz stavka 3. 
ovog članka, sastavni je dio ove Odluke i neće 
se objaviti u Službenim novinama Grada Pazina. 
 

Članak 3. 
Pravo na isplatu naknade po satnici ima 

dobrovoljni vatrogasac koji nije u radnom 
odnosu, pod uvjetom da Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Cerovlje predoči i u 
preslici priloži iskaznicu Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje i dokaže da se u vrijeme sudje-
lovanja u vatrogasnoj intervenciji nalazio u 
statusu nezaposlene osobe ili da predoči i u 
preslici priloži uvjerenje školske ustanove i do-
kaže da se u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj 
intervenciji nalazio na redovnom školovanju. 

 
Članak 4. 

Isplata naknade u smislu ove Odluke 
vršit će se iz Proračuna Općine Cerovlje na teret 
sredstava planiranih za vatrogastvo. 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 
Lupoglav, Motovun, Sv. Peta u Šumi i Tinjan. 
  
KLASA:  214-01/02-01/09 
URBROJ: 2163/06-02-02-02-1 
Cerovlje, 01. kolovoza  2002. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Armando Lušetić, v.r. 
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Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 

39. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 
137/99. i 73/00), članka 48. stavak 1. točka 4. a 
u vezi s člankom 44. stavak 2. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine broj 33/01), i članka 16. Statuta Općine 
Gračišće (Službene novine Grada Pazina broj 
26/01.) Općinsko vijeće Općine Gračišće  na 
sjednici održanoj 30. srpnja 2002. godine donosi 

 
O D L U K U  

o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja 
imovinom u vlasništvu Općine Gračišće 

 
I. OPĆE  ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuju se način, uvjeti 

i postupak raspolaganja imovinom koja Općini 
Gračišće pripada temeljem vlasništva ili kojeg 
drugog pravnog posla. 

 
Članak 2. 

 Sve pokretne i nepokretne stvari na 
kojima pravo raspolaganja ili vlasništva ima 
Općina Gračišće kao i prava i obveze koje im 
pripadaju čine imovinu Općine Gračišće (dalje: 
Općina). 
 Općina na stvarima koje čine njenu 
imovinu ima vlasnička prava. 
 Nositelj vlasničkih prava – ovlasti nad 
imovinom Općine je Općinsko vijeće Općine 
Gračišće (u dalnjem tekstu: Vijeće) koje 
imovinom upravlja temeljem pravnog posla 
donošenjem pojedinačnih akata (odluka, 
zaključka). 
 

Članak 3. 
 Upravljanjem imovinom obuhvaća: 

- zaštitu stvarnih i drugih prava, 
- prodaju, 
- kupnju, 
- zamjenu, 
- davanje i uzimanje u zakup, 
- osnivanje prava građenja, 

- zaključivanje drugih pravnih poslova 
koji važećim propisima nisu zabranjeni u 
vrijeme zaključivanja pravnog posla, te 

- raspolaganje imovinom po posebnom 
ovlaštenju u skladu sa zakonom i drugim 
propisima, o čemu se donosi pojedinačan akt. 

Ukoliko postoji interes Općine, može se 
odrediti privremeno ili trajno korištenje imovine 
za javne potrebe i u tu svrhu promijeniti 
namjenu korištenja imovine.  

 
Članak 4. 

 Pravo vlasništva u pogledu stvari sadrži 
pravo na posjed, uporabu, korištenje i 
raspolaganja.  

 
II. NAČIN, UVJETI I POSTUPAK 
RASPOLAGANJA IMOVINOM 
 

Članak 5. 
 Vijeće upravlja imovinom pažnjom 
dobrog gospodara po načelnima zakonitosti, 
svrsihodnosti i štedljivosti u cilju stvaranja 
uvjeta za gospodarski razvitak Općine, za 
osiguranje društvenih, komunalnih i drugih 
interesa te za probitak i socijalnu sigurnost 
građana Općine. 
 

Članak 6. 
 Nekretnine u vlasništvu Općine prodaju 
se putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih 
ponuda i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni 
pod uvjetima propisanim ovom Odlukom.  
 Iznimno od odredbe stavka 1. ovog 
članka raspolaganje i stjecanje imovinom može 
se vršiti izravnom pogodbom samo u 
slučajevima kada je to zakonom izričito 
dozvoljeno. 
  

Članak 7. 
Tržišnu cijenu imovine u smislu ove 

Odluke utvrđuje Komisija za procjenu imovine, 
koju imenuje Vijeće.  

Komisija za procjenu imovine sastoji se 
od stručnih osoba a ima predsjednika i dva 
člana. Mandat članova Komisije je četiri (4) 
godine. 
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Članak 8. 

Natječaj za prodaju nekretnina 
prikupljanjem pisanih ponuda raspisuje Vijeće. 

Odluka o raspisivanju Natječaja mora 
sadržavati: 

- oznaku nekretnine koja je predmet 
natjecanja (katastarska čestica, katastarska 
općina, površina te ostali podaci bitni za pobližu 
oznaku nekretnine), 

- početnu cijenu nadmetanja, 
- visinu i način uplate garantnog pologa, 

te povrat odnosno uračunavanje pologa u 
kupoprodajnu cijenu, 

- razloge za gubitak garantnog pologa, 
- uvjete prvenstvenog prava kupnje ako 

to pravo postoji, 
- adresu i rok za podnošenje pismene 

ponude, 
- rok u kojem se otvaraju pismene 

ponude, 
- rok za zaključenje ugovora, 
-  uputu o dostavi dokumenata potrebnih 

za sudjelovanje u nadmetanju (dokaz o 
državljanstvu ili sjedištu tvrtke, dokaz o 
obavljanju djelatnosti, dokaz o ostvarivanju 
prvenstvenog prava kupnje i drugo), 

- pravo Općine da ne prihvati niti jednu 
ponudu, 

- te eventualne druge uvjete koje odredi 
Vijeće. 

Obavijest o raspisivanju Natječaja 
objavljuje se u dnevnom tisku, a cjeloviti tekst 
Natječaja objavljuje se na Oglasnoj ploči 
Općine. 

 
Članak 9. 

Kupnju nekretnine date na prodaju 
javnim natječajem Općina može uvjetovati 
prvenstvenim  pravom kupnje u korist: 

- vlasnika nekretnine kojem je temeljem 
važeće prostorno planske dokumentacije 
nekretnine koja je predmet  prodaje uređena kao 
sastavni dio građevinske parcela, odnosno kao 
okućnica zgrade, 

- korisnika stambene zgrade, ako 
nekretninu drži u zadnjem mirnom i 
nesmetanom posjedu nekretnine najmanje 5 
godina, a zgrada je u takvom stanju da 
procijenjena  potrebna ulaganja premašuju njenu 
procijenjenu tržišnu vrijednost, odnosno ako 
korisnik nekretnine može dokazati da je nužna i 
korisna ulaganja u nekretninu uložio sredstva 
koja premašuju vrijednost te nekretnine po 
odbitku izvršenih ulaganja, 

 
- suvlasnika nekretnine s time da 

prioritet ima suvlasnik s najvećim suvlasničkim 
dijelom i tako redom sukladno veličini 
suvlasničkog dijela, 

- u dugim opravdanim slučajevima kada 
to utvrdi Vijeće. 

Osobe iz stavka 1. ovog članka da bi 
ostvarile pravo prvokupa moraju sudjelovati u 
natječaju, udovoljiti uvjetima iz natječaja i 
prihvatiti najpovoljniju izlicitiranu cijenu. 

 
Članak 10. 

Vijeće za provođenje natječaja imenuje 
Natječajnu komisiju za promet imovinom u 
vlasništvu Općine Gračišće (dalje u tekstu: 
Natječajna komisija). 

Natječajna komisija ima predsjednika i 
četiri člana.  

Mandat članova Natječajne komisije je 
četiri (4) godine.   

 
Članak 11. 

Natječajna komisija prikuplja pisane 
ponude te po proteku roka za prijavu na Natječaj 
pristupa otvaranju ponuda. Natječajna komisija 
najprije utvrđuje pravovremenost i postupnost 
prijave te između pravovremenih i potpunih 
prijava utvrđuje postoji li prijava sa dokaznim 
prvenstvenim pravom kupnje, nakon čega 
utvrđuje najpovoljnijeg ponuđača. 

O tijeku postupka iz stavka 1. ovog 
članka vodi se Zapisnik kojeg potpisuju članovi 
Natječajne komisije i zapisničar. 

Kod prodaje nekretnina s prvenstvenim 
pravom kupnje, pravne i fizičke osobe koje su 
ostvarile pravo prvenstva kupnje, imaju pravo 
prvokupa prihvaćanjem najpovoljnije ponude. 

Osobe iz stavka 3. ovog članka obvezne 
su se očitovati na ponudu natječajne komisije u 
roku od osam (8) dana od dana primitka iste. U 
protivnom gube pravo prvenstva kupnje. 

Ako je za neku nekretninu prispjelo više 
ponuda sa istovjetnom najvišom ponuđenom 
cijenom Natječajna komisija može za tu 
nekretninu između natjecatelja organizirati 
prodaju usmenim javnim nadmetanjem s time da 
će početna cijena nadmetanja biti najviša 
ponuđena cijena. O tim okolnostima natjecatelji 
koji su učestvovali u natječaju i ponudili isti 
najviši iznos cijene obavijestiti će se pismenim 
putem. 
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Članak 12. 

U slučaju iz članka 11. stavak 5. ove 
Odluke Natječajna komisija provodi usmeno 
javno nadmetanje na mjestu i u vrijeme, prema 
obavijesti koja se dostavlja natjecateljima.  

Usmeno javno nadmetanje provodi se 
pojedinačno povećanjem najvišeg iznosa, 
usmenom ponudom. 

Usmeno javno nadmetanje okončat će se 
po isteku dvije minute od davanja zadnje 
najpovoljnije ponude. 

O najpovoljnijoj ponudi izjasnit će se, 
na upit Natječajne komisije, osoba koja 
ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prvenstva 
kupnje, nakon čega se konstatira najpovoljniji 
natjecatelj. 

O tijeku usmenog nadmetanja vodi se 
zapisnik kojeg po okončanju nadmetanja 
potpisuju nazočni članovi natječajne komisije i 
zapisničar. 

 
Članak 13. 

Ako se u natječajnom postupku za neku 
nekretninu prijavi samo jedan natjecatelj ili 
natjecatelj koji ostvaruje pravo prvenstvene 
kupnje sukladno članku 9. ove Odluke i 
ispunjava uvjete iz natječaja, natječaj se smatra 
uspješnim. 

 
Članak 14. 

Nakon provedenog postupka sukladno 
članku 11. ove Odluke Natječajna komisija 
podnosi Vijeću izvješće o provedenom javnom 
natječaju. 

 
Članak 15. 

Vijeće donosi, na temelju izvješća 
Natječajne komisije, zaključak kojim utvrđuje 
najpovoljnijeg natjecatelja. 

 
Članak 16. 

Natjecatelj koji je uspio s 
najpovoljnijom ponudom dužan je iznos 
ponuđene cijene umanjene za uplaćeni garantni 
polog uplatiti na žiro račun Općine u roku od 
odam (8) dana od dana primitka obavijesti. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka 
Vijeće, može ukoliko se na Natječaj za pojedinu 
nekretninu javio samo jedan natjecatelj, polazeći 
od socijalnih i materijalnih odnosno 
gospodarskih uvjeta odobriti otplatu 
kupoprodajne cijene. 

Ukoliko najpovoljniji natjecatelj 
odustane od ponude ili ne pristupi zaključenju  

 
ugovora o kupoprodaju u roku od osam (8) dana 
od dana primitka obavijesti da pristupi 
zaključenju ugovora ili ne uplati izlicitirani 
iznos u roku iz stavka 1. ovog članka ili zatraži 
raskid zaključenog ugovora, garantni polog mu 
se neće  vratiti. 

U slučaju kada Općina kao prodavatelj 
zatraži raskid ugovora zbog neizmirenja 
ugovorom preuzetih financijskih obveza od 
strane kupca, a kupac raskid ugovora prihvati ili 
se ugovor raskine iz drugih razloga, kupac nema 
pravo na povrat uplaćenog garantnog pologa 
prilikom kupnje predmetne nekretnine. 

Ako natjecatelj koji je utvrđen kao 
najpovoljniji odustane od ponude, pravo na 
kupnju stječe natjecatelj sa slijedećim najvećim 
ponuđenim iznosom, i dalje, prema visini 
ponuđenog iznosa ali pod uvjetom da unutar 
roka od 30 dana od dana odustanka 
najpovoljnijeg natjecatelja prihvati najvišu 
izlicitiranu cijenu. 

 
Članak 17. 

Na temelju obrazloženog zahtjeva 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji za dodjelu 
građevinskog zemljišta, Vijeće može donijeti 
zaključak o ustupanju građevinskog zemljišta 
bez naknade radi razrješenja stambenog pitanja. 

Na zemljištu iz stavka 1. ovoga članka 
Hrvatski branitelji odnosno članovi njihovog 
domaćinstva stječu pravo građenja. 

Vijeće može donijeti odluku da se 
pojedino građevinsko zemljište dodijeli bez 
naknade dvojici ili više Hrvatskih branitelja 
domovinskog rata ili članova njihovih obitelji u 
suvlasništvo radi izgradnje stambenog objekta sa 
dvije ili više stambenih jedinica. 

Nositelj prava građenja protekom roka 
od deset (10) godina, koji rok počinje teći od 
dana izdavanja građevne dozvole, ima pravo 
steći vlasništvo nad zemljištem, ali pod uvjetom 
da su na stambenom objektu izvedeni radovi 
najmanje u «roh-bau» fazi. 

 
III. OSTALI NAČINI RASPOLAGANJA 
NEKRETNINAMA 
 

Članak 18. 
Vijeće može raspolagati nekretninama 

izravnom pogodbom kada Općina pravni posao 
zaključuje sa Republikom Hrvatskom, te 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. 
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Članak 19. 

Na zemljištu u vlasništvu Općine može 
se osnivati prava služnosti u korist vlasnika 
određene druge nekretnine ili u korist određene 
osobe. 

Ugovor o osnivanju služnosti zaključuje 
se na rok koji odredi Vijeće. 

Ugovorom se utvrđuje pravo Općine da 
ukine osnovanu služnost prije isteka roka na koji 
je ona osnovana, ako služnost izgubi svoju 
razumnu svrhu. 

Visinu naknade za osnovanu služnost 
utvrđuje Vijeće. 

 
Članak 20. 

Na nekretninama u svom vlasništvu 
Općina može osnovati pravo građenja u korist 
druge osobe, radi gradnje ili uređenja javnih 
površina. 

Pravo građenja osniva se ugovorom 
između Općine kao vlasnika nekretnine i 
nositelja prava građenja. 

Pravo građenja osniva se na rok duži od 
10 godina. 

Rok na koji se osniva pravo građenja 
kao i visinu naknade za ustanovljeno pravo 
građenja, utvrđuje Vijeće pojedinačnom 
odlukom u skladu sa Zakonom o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima. 

 
Članak 21. 

O zasnivanju založnog prava pravnim 
poslom (dobrovoljno založno pravo) na 
nekretninama u vlasništvu Općine, Vijeće 
donosi pojedinačne odluke. 

 
Članak 22. 

Odluku o raspolaganju nekretninama u 
vlasništvu Općine kao i u slučaju stjecanja 
nekretnina od drugih pravnih ili fizičkih osoba 
donosi Vijeće. 

 
Članak 23. 

Prodaja stanova, poslovnih prostora, 
garaža i drugih nekretnina čiji promet nije 
reguliran posebnim aktom vrši se u skladu s 
ovom Odlukom. 

Najmoprimci i zakupci koji imaju 
valjane ugovore o najmu odnosno zakupu mogu 
ostvariti prvenstveno pravo kupnje nekretnina 
po uvjetima iz natječaja i uz prihvaćanje 
najpovoljnije cijene postignute na natječaju. 

 
 

 
Članak 24. 

Odredbe ove Odluke analogno se 
primjenjuju i u slučajevima raspolaganja 
pokretninama u vlasništvu Općine. 

Vijeće može ovisno o vrijednosti 
pokretnine donijeti odluku da se natječaj 
objavljuje samo na oglasnoj ploči Općine. 

 
 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 25. 
Na temelju akta Vijeća o prometu 

imovinom u smislu ove Odluke pojedinačne 
pravne poslove zaključuje predsjednik 
Općinskog vijeća Općine u obnašanju dužnosti 
Općinskog načelnika ili druga osoba po 
ovlaštenju Vijeća. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine u 
obnašanju dužnosti Općinskog načelnika ili 
osoba koju on ovlasti zastupa Općinu pred 
upravnim ili pravosudnim organima u svim 
sporovima koji se vode u svezi s imovinom 
Općine. 

 
Članak 26. 

Vijeće ugovara osiguranje imovine 
Općine s davateljem usluga koji ponudi 
najoptimalnije uvjete osiguranja vodeći pri tom 
računa o sveobuhvatnim interesima Općine te o 
ostvarenju svih prava koja iz takvog osiguranja 
proizlaze. 

 
Članak 27. 

Odluku o načinu financiranja izgradnje, 
rekonstrukcije ili adaptacije objekata te nabavke 
opreme radi ostvarivanja kvalitetnijih uvjeta za 
rad korisnika Proračuna u okviru samoupravnog 
djelovanja Općine donosi Vijeće na temelju 
godišnjih planova. 

 
Članak 28. 

Stručne poslove u izvršavanju prava iz 
ove Odluke za Vijeće obavlja Jedinstveni 
upravni odjel Općine. 

 
Članak 29. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o uvjetima, načinu i postupku za 
gospodarenje imovinom u vlasništvu Općine 
(Službene novine Grada Pazina broj 9/95.). 
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Članak 30. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) 
dana od dana njene objave u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 

 
KLASA: 940-01/02-01/01 
URBROJ: 2163/02-02-02-02-1 
Gračišće, 30. srpnja 2002. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 16. Statuta Općine 

Gračišće (Službene novine Grada Pazina 26/01), 
Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici 
održanoj 30. srpnja 2002. godine donosi 
 

O D L U K U 
o osnivanju Odbora za turizam 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom osniva Odbor za 
turizam, utvrđuje njegov sastav i broj članova te 
djelokrug i način rada. 

 
Članak 2. 

Odbor za turizam (dalje u tekstu: 
Odbor) ima predsjednika i šest članova. 

Predsjednik i članovi Odbora biraju se 
među vijećnicima i među stručnim osobama sa 
područja turizma. 

Rješenje o izboru predsjednika i šest 
članova Odbora donosi Općinsko vijeće. 

Mandat predsjednika i i članova Odbo-
ra traje do isteka mandata Općinskog vijeća. 

 
Članak 3. 

U okviru djelokruga rada Odbor će: 
1. pripremiti i provesti sve potrebne radnje 

za osnivanje Turističke zajednice Općine 
Gračišće,   

2. davati prijedloge i mišljenje Vijeću 
povodom rasprave o aktima ili o 
pitanjima iz svog djelokruga rada, 

 

 
3. obavljati druge poslove vezane za 

pitanja iz turističkog djelokruga 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Gračišće, te 

4. druga pitanja vezana za razvoj i 
unapređenje turizma na području Općine 
Gračišće. 

 
Članak 4. 

Na pitanja koja se odnose na način rada 
Odbora (sazivanja i vođenja sjednice, 
zauzimanje stajališta, vođenje zapisnika), način 
glasovanja te odnos Odbora spram Općinskog 
vijeća, analogno se primjenjuju odredbe 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće. 

 
Članak 5. 

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

 
KLASA: 334-01/02-01/01 
URBROJ: 2163/02-02-02-02-1 
Gračišće, 30. srpnja 2002. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
Predsjednik  

Općinskog vijeća 
Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 10. Odluke o načinu, 
uvjetima i postupku raspolaganja imovinom 
Općine Gračišće (Službene novine Grada Pazina 
broj 21/02) i članka 16. Statuta Općine Gračišće 
(Službene novine Grada Pazina broj 26/01.) 
Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici 
održanoj 30. srpnja 2002. godine donijelo je 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju članova Natječajne komisije za 
promet imovinom u vlasništvu  

Općine Gračišće 
 

Članak 1. 
U Natječajnu komisiju za promet 

imovinom u vlasništvu Općine Gračišće (dalje: 
Natječajna komisja) imenuje se: 
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1. IVAN MIJANDRUŠIĆ, za 

predsjednika, 
2. LUCIJA PARO, za člana, 
3. MILOTIĆ MARIJAN, za člana, 
4. BROZAN MARIJAN, za člana, 
5. PUTINJA ANTONIO, za člana. 
 

Članak 2. 
Mandat komisije traje četiri (4) godine. 
 

Članak 3. 
Natječajna komisija za promet 

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

Natječajna komisija punovažno 
odlučuje ako njenoj sjednici prisustvuje natpo-
lovična većina ukupnog broja njenih članova. 

 
Članak 4. 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog 
dana od dana objave a obajviti će se u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 
 
Klasa: 372-01/02-01/02 
Urbroj: 2163/02-02-02-02-1 
U Gračišću, 30. srpnja 2002. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 7. Odluke o načinu, 

uvjetima i postupku raspolaganja imovinom 
Općine Gračišće (Službene novine Grada Pazina 
broj 21/02) i članka 16. Statuta Općine Gračišće 
(Službene novine Grada Pazina broj 26/01.) 
Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici 
održanoj 30. srpnja 2002. godine donijelo je 

 
 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju članova Komisje za procjenu 
imovine 

 
Članak 1. 

U Komisiju za procjenu imovine 
imenuju se: 

 
        1. IVAN MIJANDRUŠIĆ, za predsjednika, 
        2. MILANOVIĆ MILORAD, za člana, 
        3. PUTINJA DENIS, za člana, 

 
        1. ADRIANO PUTINJA, za zamjenika 
predsjednika, 
        2. BAŽON JOSIP, za zamjenika člana, 
        3. ZOVIĆ KAZIMIR, za zamjenika člana. 

 
Članak 2. 

Mandat članova Komisije i njihovih 
zamjenika traje četiri (4) godine. 

 
Članak 3. 

Komisija za procjenu imovine, u 
skladu sa odredbama Odluke o načinu, uvjetima 
i postupkom raspolaganja imovinom u vla-
sništvu Općine Gračišće, na poticaj Općinskog 
vijeća Općine Gračišće ili Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Gračišće, u svakom 
pojedinom slučaju, utvrđuje procjenu imovine 
Općine Gračišće koja se stavlja u promet 
(prodaja, kupnja, zamjena, ulaganje i slično) i 
dostavlja Općinskom vijeću Općine Gračišće. 

Komisija za procjenu imovine 
punovažno odlučuje ako procjeni prisustvuje 
predsjednik ili zamjenik predsjednika i najmanje 
jedan član ili zamjenik člana koji su stručni u 
konkretnom slučaju prometa imovinom. 

 
Članak 4. 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog 
dana od dana objave a objaviti će se u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 
 
Klasa: 372-01/02-01/01 
Urbroj: 2163/02-02-02-02-1 
U Gračišću, 30. srpnja 2002. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Ivan Mijandrušić, v.r. 
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 Na osnovi članka 16. Statuta Općine 
Lupoglav (Službene novine Grada Pazina broj 
20/01), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na 
sjednici održanoj 10. srpnja 2002. godine donosi 
 

Z A K LJ U Č A K 
o donošenju Plana motrenja, ophodnje i 

dojave Dobrovoljnog vatrogasnog  
društva Lupoglav 

 
1. Donosi se Plan motrenja, ophodnje i 

dojave Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Lupoglav, kao u tekstu KLASA: 214-01/02-
01/10, URBROJ: 2163/07-02-02-02-2. 
 

2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel 
za provedbu ovog Zaključka. 
 
KLASA: 214-01/02-01/10 
URBROJ: 2163/07-02-02-02-1 
Lupoglav, 10. srpnja 2002. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Franko Baxa, v.r. 
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Na temelju članka 24. Statuta Općine 
Motovuna (Službene novine Grada Pazina broj 
22 /01), Općinsko vijeće Općine Motovun na 
sjednici održanoj 27. srpnja 2002. godine 
donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o posebnom režimu prometa u vrijeme 

održavanja Motovun film festivala 
 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom određuje se način 
prometovanja u Motovunu u vrijeme održavanja 
Motovun film festivala (dalje: MFF-a), zona 
zabrane prometovanja, te režim parkiranja na 
parkirališnim površinama. 
 

Članak 2. 
 Zabranjuje se promet za sva, osim 
posebno označenih vozila i vozila posebne 
namjene u ulici Gradiziol od zavoja kod Doma 
umirovljenika (dalje: Dom). 
 Posebno označena vozila su vozila 
građana s prebivalištem u zoni zabrane i vozila 
posebne namjene. Vozila osoba s prebivalištem 
u zoni označuju se naljepnicom zelene boje na 
kojoj je tiskan grb Motovuna i ispisan dvojezični 
natpis OPĆINA MOTOVUN – COMUNE DI 
MONTONA. Službena vozila MFF-a 
označavaju se istom naljepnicom u žutoj boji. 
 Vozila posebne namjene jesu: službena 
vozila MFF-a, vozila MUP-a, vozila Hitne 
medicinske pomoći, vatrogasna vozila, vozila za 
potrebe općinskog, županijskog i državnog 
protokola, vozila za snabdijevanje te po jedno 
službeno vozilo obrta ili tvrtke koji posluju u 
zoni zabrane prometovanja.  

Vozilima za snabdijevanje dozvoljava se 
prometovanje u zoni zabrane od 7.00 do 12.00 
sati.  
 Iznimno, mogu se propustiti vozila 
vlasnika kuća za odmor u zoni zabrane u svrhu 
iskrcaja stvari uz uvjet da zonu napuste u roku 
od 1 sata. 

 
Članak 3. 

 Zabranjuje se promet ulicom Rižanske 
skupštine za autobuse, kampere, kamione, 
kombi vozila i slična vozila osim za vozila 
javnog prijevoza koncesionara i vozila posebne 
namjene. 
 

Članak 4. 
 Zabranjuje se parkiranje u ulici Mure, 
na Trgu Andrea Antica i Trgu Josepha Ressela. 
 

Članak 5. 
 Zabranjuje se parkiranje za sva vozila 
osim vozila osoba s prebivalištem u zoni 
zabrane i vozila posebne namjene na slijedećim 
parkiralištima: 

- parkiralište na Barbacanu, 
- sva 3 parkirališta u ulici Gradiziol. 

 Parkiralište kod Groblja i ispod Doma 
namjenjuje se za vozila vlasnika kuća za odmor 
u Motovunu, vozila osoba s prebivalištem na 
području Općine Motovun, posebne goste MFF-
a, goste koji imaju smještaj u Hotelu i pansionu 
Kopčalić, vozila osoblja ugostiteljskih objekata i 
trgovina u zoni zabrane prometovanja. Na tim 
parkiralištima se ne vrši naplata. 
 Parkiralište na Kanalu se ne naplaćuje. 

 
Članak 6. 

 Ovlašćuje se predsjednik Općinskog 
vijeća Općine Motovun da u slučaju prevelikog 
broja posjetitelja, a iz sigurnosnih razloga, u 
dogovoru s MUP-om može naložiti 
koncesionaru obustavu javnog prijevoza od 
Kanala do Doma. 
 

Članak 7. 
 Ova Odluka objavljuje se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan i stupa na snagu danom 
donošenja. 
 
 
Klasa: 340-01/02-01/09 
Urbroj:2163/05-02-01-02-1 
Motovun, 27. srpnja 2002. 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Slobodan Vugrinec, v.r. 
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Na temelju članka 9. Zakona o 
ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine broj 
46/97, 68/98 i 92/01), članka 7. Odluke o 
radnom vremenu u ugostiteljstvu (Službene 
novine Grada Pazina broj  2/02) i članka 24. 
Statuta Općine Motovun (Službene novine 
Grada Pazina broj 22/01), Općinsko vijeće 
Općine Motovun na sjednici održanoj 27. srpnja 
2002. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o radnom vremenu u ugostiteljstvu u vrijeme 

održavanja Motovun film festivala 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom utvrđuje se radno 
vrijeme u ugostiteljstvu u Općini Motovun u 
vrijeme održavanja Motovun film festivala. 
 

Članak 2. 
 Svi ugostiteljski objekti uključujući i 
ugostiteljske objekte privremenog karaktera kao 
što su montažni objekti, štandovi, pokretni 
pultovi i sl. u vrijeme održavanja Motovun film 
festivala mogu raditi od 0,00 do 24,00 sati. 
 

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: 113-01/02-01/03 
Urbroj: 2163/05-02-01-02-1 
Motovun, 27. srpnja 2002. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik  

Općinskog vijeća 
Slobodan Vugrinec, v.r. 

 
 

261 
 
 Na temelju članka 4. Pravilnika o 
radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika 
trgovine na malo (Narodne novine broj 80/01) i 
članka 24. Statuta Općine Motovun (Službene 
novine Grada Pazina broj 22/01) Općinsko 
vijeće Općine Motovun, na sjednici održanoj 27. 
srpnja 2002. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o dopuni Odluke o radnom vremenu 

prodavaonica i drugih oblika trgovine na 
malo na području Općine Motovun 

 
Članak 1. 

 U Odluci o radnom vremenu 
prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo 
na području Općine Motovun (Službene novine 
Grada Pazina broj 2/01) u članku 2. dodaje se 
novi stavak, stavak 4. koji glasi: 
 “U vrijeme održavanja Motovun film 
festivala prodavaonice mogu raditi svaki dan u 
tjednu od 0,00 do 24,00 sata”. 
 

Članak 2. 
 U članku 5. Odluke dodaje se novi 
stavak, stavak 2. koji glasi: 
 “U vrijeme održavanja Motovun film 
festivala trgovine na malo izvan prodavaonica, 
te za prodaju robe sukladno članku 14. Zakon o 
trgovini, te povremena prodaja na štandovima, 
izložbama, priredbama i na drugim povremenim 
načinima obavljanja trgovine mogu raditi u svim 
danima tjedna od 0,00 do 24,00 sata.” 
 

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: 113-01/02-01/03 
Urbroj: 2163/05-02-01-02-2 
Motovun, 27. srpnja 2002. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Slobodan Vugrinec, v.r. 
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 Temeljem stavka 2. članka 35. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne 
novine broj 91/96, 137/99 i 73/00), članka 48. 
stavak 1. točka 4. a u vezi s člankom 44. stavak 
2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (Narodne novine broj 33/01) i 
članka 24. Statuta Općine Motovun (Službene 
novine Grada Pazina broj 22/01) Općinsko 
vijeće Općine Motovun, na sjednici održanoj 28. 
lipnja 2002. godine, donijelo je 
 

P R A V I L N I K 
o davanju u zakup neizgrađenoga 

građevinskog zemljišta na području 
Općine Motovun 

 
Članak 1. 

 Ovim Pravilnikom uređuje se način 
davanja u zakup neizgrađenoga građevinskog 
zemljišta u vlasništvu Općine Motovun (dalje u 
tekstu: zemljište) i određuje visina naknade za 
zakup zemljišta. 
 Zemljište se daje u zakup radi 
iskorištavanja u poljoprivredne svrhe ili radi 
odlaganja stvari do privođenja namjeni 
određenoj prostornim planom. 
 Izuzetno, zemljište se može dati u zakup 
i za druge namjene, pod uvjetom da se time ne 
mijenja kultura, klasa i namjena zemljišta. 
 

Članak 2. 
 Zakupoprimatelj zemljišta može biti 
fizička ili pravna osoba, koja ima prebivalište 
odnosno sjedište na području Općine Motovun. 
 Izuzetno od prethodnog stavka, 
zakupoprimatelj može biti fizička ili pravna 
osoba koja ima prebivalište odnosno sjedište 
izvan područja Općine Motovun, ukoliko je to 
od posebnog interesa za Općinu Motovun. 
 

Članak 3. 
 Zemljište se daje u zakup na godinu 
dana za uzgoj jednogodišnjih nasada radi 
iskorištavanja u poljoprivredne svrhe ili za 
odlaganje stvari. 

Ugovor se može produžiti sa istim 
zakupoprimateljem svake godine za daljnju 
godinu dana pod uvjetom da poštuje sve odredbe 
ugovora i uredno plaća zakupninu. 
 U slučaju privođenja zemljišta namjeni 
određenoj prostornim planom, prije isteka roka  

 
zakupa, ugovor se raskida bez otkaznog roka, s 
time da će se zakupoprimatelju nadoknaditi šteta 
samo na usjevima i plodovima koji se tom 
prilikom unište, ako je uzgoj takvih usjeva i 
plodova u skladu sa ugovorom. 

 
Članak 4. 

Zemljište se daje u zakup putem 
natječaja ili neposrednom pogodbom. 
 Natječaj provodi natječajna komisija, a 
Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne 
poslove vezane za provedbu natječaja. 
 Neposrednom pogodbom može se 
zemljište dati u zakup osobama ukoliko isto čini 
okućnicu zgrade u njihovu vlasništvu. 
 

Članak 5. 
 Natječaj za davanje u zakup 
neizgrađenoga građevinskog zemljišta utvrđuje 
Općinsko vijeće a objavljuje se na oglasnoj ploči 
Općine Motovun. 
 

Članak 6. 
 Natječaj se provodi stavljanjem 
pismenih ponuda. 
 Ponude se dostavljaju na adresu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun, 
poštom ili putem općinske pisarnice, u 
zatvorenom omotu s naznakom "NE OTVARAJ 
- PONUDA ZA NATJEČAJ - ZAKUP 
ZEMLJIŠTA". 
 Rok za stavljanje ponuda ne može biti 
kraći od osam dana računajući od prvog 
slijedećeg dana po objavi natječaja. 
 Učesnik u natječaju u ponudi mora 
navesti ime i prezime odnosno naziv pravne 
osobe, adresu, oznaku parcele, ponuđeni iznos 
godišnje zakupnine i gospodarski program 
korištenja zemljišta. 
 Istovremeno se može podnijeti ponuda 
za zakup više parcela, uz naznaku pojedinačne 
cijene zakupnine i gospodarskog programa za 
svaku parcelu. 
 

Članak 7. 
 Najpovoljnijom ponudom smatra se ona 
koja sadrži najpovoljniji gospodarski program 
korištenja zemljišta uz najpovoljnije financijske 
uvjete. 
 Na temelju Odluke Općinskog vijeća o 
izboru najpovoljnije ponude, predsjednik 
Općinskog vijeća i najpovoljniji ponuđač 
sklapaju ugovor o zakupu. 
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Članak 8. 

 Zakupnina se plaća jednokratno za iznos 
zakupnine do 500,00 kuna godišnje, a za veće 
iznose godišnje zakupnine zakupnina se plaća u 
dvije jednake rate i to: 50% iznosa kod sklapanja 
ugovora, a 50% iznosa u roku od tri mjeseca 
računajući od dana sklapanja Ugovora. 
 

Članak 9. 
 Početna visina godišnje zakupnine za 
zakup zemljišta iznosi: 
 
 1. za poljoprivredne svrhe - 0,10 kuna 
po m2,   
 2. radi odlaganja stvari - 1,00 kuna po 
m2. 
  

Za zemljište dano u zakup neposrednom 
pogodbom sukladno članku 4. stavku 3. ovoga 
Pravilnika, ugovori se zaključuju po početnoj 
cijeni iz prethodnog stavka. 
 Izuzetno, kada je za davanje zemljišta u 
zakup utvrđen poseban interes Općine Motovun, 
Općinsko vijeće Općine Motovun može utvrditi 
i drugačiju početnu visinu zakupnine i trajanje 
zakupa. 
 

Članak 10. 
 Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika 
prestaje važiti Pravilnik o početnim cijenama za 
davanje u zakup neizgrađenog građevinskog 
zemljišta (Službene novine Grada Pazina 8/97). 
  

Članak 11. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog 
dana od dana donošenja, a objavit će se u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 943-01/02-01/04  
UR.BROJ: 2163/05-02-01-2 
Motovun, 28. lipnja 2002. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Slobodan Vugrinec, v.r. 
 

 

 
 

263 
 

Na osnovu Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2002. godini i 
članka 24. Statuta Općine Motovun (Službene 
novine Grada Pazina broj 22/01) Općinsko 
vijeće Općine Motovun na sjednici održanoj 28. 
lipnja 2002. godine donijelo je slijedeći  
 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE OD 
POŽARA 

 
Radi realizacije Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2002. godini 
potrebno je: 

 
1. Zajedno sa "Hrvatskim šumama" i 

Lovačkim društvom izraditi plan motrenja, 
čuvanja i ophodnje, uključujući u plan i zabranu 
nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i 
boravka na području "Motovunske šume" i 
drugim šumskim površinama na području 
Općine Motovun u vrijeme velike opasnosti za 
nastajanje i širenje požara. 

Druge građevine, javne ustanove i hotel 
trebali bi za vrijeme velike opasnosti za 
nastajanje i širenje požara postaviti vlastiti ustroj 
koji će osigurati preventivu zaštitu kao i 
pravovremeno djelovanje u slučaju nastanka 
požara. 
 
Nositelj zadatka: Jedinstveni upravni odjel,  
Rok: odmah. 
 

2. Sanirati i vršiti dnevni nadzor 
deponije otpada (na Parenzani) putem 
komunalnih radnika, a u slučaju pojave požara 
uspostaviti stalni nadzor ili zabraniti pristup u 
vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje 
požara. 
 
Nositelj zadatka: Jedinstveni upravni odjel, 
Rok: odmah.   
 

3. Motrilačka i dojavna služba ustrojena 
je za područje Općine Motovun u okviru 
motrilačke i dojavne službe koju organiziraju 
"Hrvatske šume", ali i u sklopu Lovačkog 
društva. Pored navedenih motrilačkih službi 
organizirat će se dnevno motrenje područja 
Općine s gradskih zidina.  
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Nositelj zadatka: Jedinstveni upravni odjel, 
Rok: odmah. 
 

4. Izviđačko-preventivne patrole ustro-
jiti će se iz redova članstva Lovačkog drutva ili 
drugih osoba koje će djelovati u slučaju 
učestalih požara i za vrijeme velike opasnosti za 
nastajanje i širenje požara. Potrebna sredstva 
osigurat će se iz tekuće rezerve proračuna. 
 
Nositelj zadatka: Jedinstveni upravni odjel i 
Lovačko društvo, 
Rok: po potrebi. 
 
  5. Izradu protupožarnih prosjeka organi-
zirat će u suradnji s Općinskom upravom i 
Lovačkim društvom. 
 
Nositelj zadatka: Jedinstveni upravni odjel i 
Lovačko društvo 
Rok: odmah. 
 

6. Tešku građevinsku mehanizaciju koja 
bi poslužila za izradu prosjeka i probijanja 
puteva radi zaustavljanja širenja šumskog požara 
na području Općine Motovun osigurat će 
"Usluga" - komunalno poduzeće Pazin, koja je u 
suvlasništvu Općine Motovun. 

 
 

Klasa: 214-01/02-01/03 
Ur.broj: 2163/05-02-01-02-1 
Motovun, 28. lipnja 2002.  
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Slobodan Vugrinec, v.r. 

 
 


