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Na temelju članka 18. Zakona o
grobljima („Narodne novine“ broj 19/98. i
50/12.) i članka 22. Statuta Grada Pazina
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09),
Gradsko vijeće Grada Pazina na svojoj sjednici
održanoj 26. srpnja 2012.godine, donijelo je

Članak 4.
Na grobljima iz članka 2. ove Odluke,
u pravilu, ukapaju se umrli koji imaju
prebivalište na području Grada Pazina.
Umrlog se može ukopati i na groblju
koje je on odredio za života ili koje odredi
njegova obitelj odnosno osoba koja je dužna
skrbiti o njegovu ukopu.

ODLUKU
o grobljima

II. DODJELJIVANJE I USTUPANJE
GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 5.
Grobna mjesta, u smislu ove Odluke,
smatraju se pojedinačni grob, obiteljski grob,
grobnica, kapela i kazeta za urne.
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Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuju:
- mjerila i način dodjeljivanja i
ustupanja grobnih mjesta na korištenje,
- vremenski razmaci ukopa u
popunjena grobna mjesta,
- način ukopa nepoznatih osoba,
- uvjeti upravljanja grobljem od strane
pravne osobe koja upravlja grobljem,
- održavanje groblja i uklanjanje
otpada,
- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade
kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade
za korištenje,
- uvjeti i način obavljanja prijenosa,
pogreba i iskopavanja umrlih osoba, te
- druga pitanja u vezi s ukopom umrlih
ili upravom grobalja.
Članak 2.
Groblja na području Grada Pazina su:
Beram, Butoniga, Grdoselo, Kašćerga, Kršikla,
Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani,
Zamask i Zarečje.
Groblja na području Grada Pazina su i
druge površine koje su u katastarskim
operatima ili zemljišnim knjigama po svojoj
namjeni upisane kao groblja bez obzira da li se
radi o aktivnim ili spomeničkim grobljima.
Članak 3.
Grobljima iz članka 2. ove Odluke
upravlja trgovačko društvo Usluga d.o.o. za
obavljanje komunalnih djelatnosti, Pazin, Šime
Kurelića 22 (u daljnjem tekstu: Uprava
groblja).

Članak 6.
Uprava groblja daje grobno mjesto na
korištenje na neodređeno vrijeme te o tome
donosi rješenje.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga
članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu
gradskom upravnom tijelu nadležnom za
komunalne poslove.
Kod dodjele grobnog mjesta na
korištenje plaća se naknada Upravi groblja.
Za korištenje grobnog mjesta korisnik
plaća godišnju grobnu naknadu Upravi groblja.
Članak 7.
Pojedinačni grob i obiteljski grob
dodjeljuje se na korištenje u trenutku nastale
potrebe za ukopom.
Grobna mjesta dodjeljuje Uprava
groblja prema raspoloživim mjestima i prema
Položajnom planu grobova.
Pojedinačni grob i obiteljski grob, u
slučaju iz stavka 1. ovoga članka, neće se
dodijeliti na korištenje osobi koja na istom
groblju već koristi grob ili grobnicu, a koji nisu
popunjeni i u koje umrli ima pravo ukopa.
Članak 8.
Grobna mjesta na kojima je sagrađen
nadgrobni uređaj, odnosno ona koja su
sagrađena kao grobnice, kapele i kazete za
urne, dodjeljuju se na temelju neposrednog
zahtjeva ili natječaja za prikupljanje ponuda.
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Pojedina grobna mjesta ili sva grobna
mjesta u jednom redu ili polju groblja koja nisu
korištena za ukop mogu se, ovisno o
raspoloživim
grobnim
mjestima,
zainteresiranim osobama dodijeliti radi
rezervacije za budući ukop na temelju
neposrednog zahtjeva ili natječaja za
prikupljanje ponuda.
Uprava groblja odlučuje o načinu
dodjele grobnih mjesta iz stavaka 1. i 2. ovoga
članka.

Članak 12.
Uprava groblja će na zahtjev stranke i
na temelju ugovora o ustupanju ili rješenja o
nasljeđivanju izvršiti promjenu podataka o
korisnicima u Grobnom očevidniku te o tome
donijeti rješenje.
Članak 13.
Uprava groblja će obustaviti ukope u
grobno mjesto u slučaju spora o pravu ukopa
odnosno korištenju grobnog mjesta dok spor ne
bude riješen.

Članak 9.
Pravo ukopa u grobno mjesto ima
osoba kojoj je dano pravo na korištenje (u
nastavku teksta: korisnik groba) i članovi
njezine obitelji.
Članovima obitelji korisnika groba, u
smislu ove Odluke, smatraju se supružnik
korisnika, izvanbračni supružnik, potomci i
posvojena djeca i njihovi supružnici te roditelji
korisnika groba.
Korisnik groba može pismenom
izjavom dopustiti privremeni ukop i drugim
osobama.

Članak 14.
Za ustupanje prava korištenja grobnog
mjesta i za privremeni ukop osoba koje se, u
smislu ove Odluke, ne smatraju članovima
obitelji korisnika groba, potrebna je suglasnost
svih korisnika groba.

Članak 10.
Nakon smrti korisnika groba korištenje
grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.
Nasljednici su dužni pravomoćno
rješenje o nasljeđivanju dostaviti Upravi
groblja radi upisa nasljednika u Grobni
očevidnik.
Do
pravomoćnosti
rješenja
o
nasljeđivanju grobnog mjesta u njega se mogu
ukapati osobe koje su u trenutku smrti
korisnika groba bili članovi njegove obitelji.
Članak 11.
Korisnik groba može ugovorom
ustupiti korištenje grobnog mjesta trećim
osobama bez naknade.
Osobe koje steknu pravo korištenja
grobnog mjesta dužne su javno ovjereni
ugovor dostaviti Upravi groblja radi upisa
novog korisnika u Grobni očevidnik.
Ako se uz ustupanje grobnog mjesta
prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo
opreme odnosno uređaja groba, koji su
izgrađeni na grobnom mjestu, novi korisnik
grobnog mjesta dužan je uz ugovor upravi
groblja priložiti i dokaz o uplaćenom porezu na
promet te nekretnine.

Članak 15.
Grobno mjesto boraca državljana
Republike Hrvatske poginulih u ratovima,
Uprava groblja daje na korištenje na
neodređeno vrijeme bez naknade, te o tome
donosi rješenje.
Ukoliko se u grobno mjesto iz
prethodnog stavka ukopaju i druge osobe,
Uprava groblja donijet će rješenje iz članka 6.
ove Odluke.
Članak 16.
Opći grobovi u smislu ove Odluke su
grobovi za koje nije uplaćena naknada za
korištenje i nije izdano rješenje o dodjeli.
U opće grobove ukapaju se osobe koje
nemaju osigurano grobno mjesto za ukop.
Rok korištenja općih grobova je 15
godina od dana ukopa umrle osobe.
Nakon isteka roka iz prethodnog
stavka, općim grobovima Uprava groblja
slobodno raspolaže za prekop.
Članak 17.
Grobno mjesto za koje godišnja grobna
naknada nije plaćena deset godina smatra se
napuštenim i može se ponovo dodijeliti na
korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od
ukopa u grob odnosno nakon proteka 30
godina od ukopa u grobnicu.
Prijašnji korisnik grobnog mjesta za
koje se smatra da je napušteno može
raspolagati izgrađenom opremom i uređajem
groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i
znaci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni
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iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim
kamatama. U protivnom smatrat će se da se
radi o napuštenoj imovini kojom Uprava
groblja može slobodno raspolagati.
Članak 18.
Obavijest o namjeri prekopa općeg ili
napuštenog groba i grobnice Uprava groblja će
dostaviti korisniku grobnog mjesta najmanje tri
mjeseca prije prekopa.
Ukoliko korisnik grobnog mjesta nije
poznat, prekop se vrši bez obavještavanja.
Nakon prekopa posmrtni ostaci umrlog
se prenose u zajedničku grobnicu ili po želji
obitelji umrlog - u drugi grob.
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V. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM
Članak 21.
Uprava groblja dužna je upravljati
grobljem pažnjom dobroga gospodara i na
način kojim se iskazuje poštovanje prema
umrlima.
Članak 22.
Uprava groblja dužna je voditi Grobni
očevidnik i Registar umrlih osoba.

IV. UKOP NEPOZNATIH OSOBA

Članak 23.
Uprava groblja donosi Položajni plan
grobnih mjesta i grobnica na način da površinu
groblja podijeli na katove, polja, redove i
grobna mjesta, a svakom grobu dodijeli
odgovarajuću oznaku.
Površina pojedinačnog groba određuje
se u dimenzijama 1,10 x 2,20 metara, a
obiteljskog groba 1,80 x 2,20 metara.
Površina grobova može biti određena i
projektom o gradnji u skladu s dimenzijama iz
važećeg Pravilnika o grobljima.
Površina grobova na grobljima
odnosno grobnim poljima izgrađenim po
ranijim propisima i gdje zbog skučenosti
grobova nije moguće odrediti dimenzije iz
stavka 2. ovog članka, određuju se uže
dimenzije, ali za pojedinačni grob ne manje od
1,00 x 2,00 metara.
Površine grobova koji su u trenutku
dodjele imali izgrađen nadgrobni spomenik
određuje se u dimenzijama nadgrobnog
spomenika.
Površina groba određena temeljem
ovog članka koristi se za obračun plaćanja
naknade kod dodjele grobnog mjesta i
donošenja rješenja iz članka 6. ove Odluke.

Članak 20.
Ukop nepoznate osobe izvršit će
Uprava groblja u grobno mjesto koje se prema
ovoj Odluci smatra općim grobom.
Uprava groblja dužna je grob iz stavka
1. ovoga članka urediti i održavati na način
kojim se iskazuje poštovanje prema umrlima.
Troškove ukopa nepoznate osobe snosi
Grad Pazin.

Članak 24.
Uprava groblja dužna je pravodobno
obavijestiti Grad Pazin radi poduzimanja
odgovarajućih mjera kako bi se osigurao
dovoljan broj grobnih mjesta.
Ako nema prostora na groblju, Uprava
groblja predlaže Gradu Pazinu rekonstrukciju
odnosno proširenja postojećeg ili gradnju
novoga groblja.

III. VREMENSKI RAZMACI UKOPA
Članak 19.
Ukop u popunjeno grobno mjesto može
se obaviti nakon proteka 15 godina od
posljednjeg ukopa.
Iznimno, ukop članova obitelji može se
obaviti prije isteka 15 godina od posljednjeg
ukopa, ali pod uvjetom da se kod zemljanih
grobova osigurat 0,80 metara zemlje iznad
lijesa.
Ako je grobnica za polaganje ljesova
sagrađena u više razina, grobno se mjesto
smatra popunjenim kada su sve razine
popunjene te se ukop u jednostruku grobnicu
može obaviti nakon proteka 30 godina od
zadnjeg ukopa, a u dvostruku grobnicu nakon
proteka 30 godina od pojedinog ukopa
U grobna mjesta može se položiti urna
bez obzira na to kada je položena prethodna
urna.

Članak 25.
Uprava groblja vodi posebnu brigu o
dijelovima groblja odnosno o grobovima:
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- koji su posebnom odlukom
proglašeni grobovima od kulturno-povijesnog
značaja,
boraca
državljana
Republike
Hrvatske poginulih u ratovima,
- pripadnika stranih oružanih sila u I. i
II. svjetskom ratu.
Grobovi iz stavka 1. ovog članka ne
mogu se prekopati ni dodijeliti na korištenje,
niti im se smije mijenjati izgled bez prethodne
suglasnosti gradskog upravnog tijela nadležnog
za komunalne poslove. Troškove za njihovo
održavanje snosi Grad Pazin.
Tijelo iz stavka 2. ovog članka će za
grobove obuhvaćene posebnim režimom
zaštite koji je utvrđenim Elaboratom o zaštiti
kulturno-povijesno i obrtničko-umjetnički
značajnih grobova – Studijom povijesnog i
prostornog razvoja (smjernice za očuvanje
memorijalne cjeline), a koji se mogu prekapati
i dodijeliti na korištenje na neodređeno
vrijeme, donijeti posebno rješenje o načinu i
uvjetima za njihovo daljnje korištenje, uvjete
izgradnje i obnove nadgrobnog spomenika i
druge mjere koje treba poštivati radi očuvanja
postojećih nadgrobnih obilježja te osigurati
sredstava za pokriće potrebnih troškova za
dovođenje grobnog mjesta u stanje za ukop.
Članak 26.
Za gradnju grobnica, postavljanje ili
obnovu nadgrobnih spomenika korisnik groba
podnosi zahtjev Upravi groblja i uplaćuje
odgovarajuću naknadu.
Uprava groblja izdaje odobrenje uz
sljedeće uvjete:
- nadgrobni spomenik mora se izgraditi
u površini (dužina i širina) koja je određena
rješenjem o dodjeli grobnog mjesta,
- nadgrobni spomenik mora se izgraditi
tako da njegovi rubni dijelovi budu udaljeni od
susjednog spomenika najmanje 15 cm. Ukoliko
to zbog rasporeda grobnih mjesta nije moguće,
razmak će odrediti uprava groblja. Betonski
temelji moraju se izgraditi u razini tla, a
nadtemelji i poklopna ploča nadgrobnog
spomenika ne smiju prelaziti visinu od 30 cm u
odnosu na razinu tla. Natpisna ploča
spomenika može u svom najvišem dijelu
iznositi do 130 cm
- korisnik groba odnosno izvođač
radova mora prethodno od Uprave groblja
zatražiti utvrđivanje površine za izgradnju
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betonskih temelja i postavljanje nadgrobnog
spomenika te upute o izvođenju radova,
- radove izvoditi tako da se do najveće
mjere očuvaju mir i dostojanstvo na groblju, a
mogu se obavljati samo u radne dane koje
odredi Uprava groblja,
- građevni materijal (opeka, kamen,
šljunak, pijesak, cement, vapno i slično) držati
na groblju samo za vrijeme izvođenja radova
prema uputama Uprave groblja,
- u slučaju prekida radova odnosno
nakon završetka radova, radilište dovesti u
prijašnje stanje,
Uprava
groblja
može
zatražiti
uklanjanje nepravilnosti i nadoknadu štete koja
se prouzroči izvođenjem radova vezanih za
postavljanje nadgrobnog spomenika.
Članak 27.
Izgradnja nadgrobnog spomenika neće
se odobriti na grobnom mjestu koje se prema
ovoj Odluci smatra općim grobom.
Članak 28.
Grobnice i kapele mogu se graditi
samo na mjestima koja su unaprijed
predviđena Položajnim planom.
Članak 29.
Radove na uklanjanju nadgrobnog
spomenika korisnik groba mora prethodno
prijaviti Upravi groblja.
VI. ODRŽAVANJE GROBLJA I
UKLANJANJE OTPADA
Članak 30.
Uprava groblja vodi brigu o održavanju
groblja i o uklanjanju otpada s groblja na
temelju Godišnjeg programa održavanja kojeg
donosi Grad Pazin.
Uprava groblja uređuje i održava
grobove iz članka 25. ove Odluke, napuštene
grobove i opće grobove nepoznatih korisnika.
Obim i učestalost uređivanja i održavanja
navedenih grobova određuje se Godišnjim
programom održavanja.
Članak 31.
Groblje mora biti ograđeno te
održavano tako da uvijek bude čisto i uredno.
Prateći objekti na groblju moraju se
održavati u urednom i ispravnom stanju.
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Članak 32.
Groblje je otvoreno za posjet:
- u zimskom razdoblju (od 01.
listopada do 31. ožujka) od 7,00 do 17,00 sati,
- u ljetnom razdoblju (od 01. travnja do
30. rujna) od 7,00 do 20,00 sati
Članak 33.
Korisnik groba dužan je grobno mjesto i
prostor oko njega održavati urednim.
Natpisi i predmeti na grobovima i
grobnicama ne smiju vrijeđati ničije
nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na
bilo koji način povrijediti uspomenu na
pokojnika.
Članak 34.
Uprava groblja može pozvati korisnika
groba ako:
- grobno mjesto ne održava urednim,
- oštećeni i dotrajali nadgrobni
spomenik predstavlja opasnost od rušenja i
oštećenja drugih grobova.
Ako unatoč pozivu korisnik ne uredi i
ne sanira grobno mjesto, Uprava groblja će to
učiniti na trošak korisnika.
Članak 35.
Vijence i cvijeće položene na humak
groba nakon ukopa, Uprava groblja će ukloniti
u zimskom razdoblju u roku od 30 dana, a u
ljetnom razdoblju u roku 15 dana od dana
ukopa.
Članak 36.
Uprava groblja dužna je na prikladnom
mjestu osigurati prostor za odlaganje otpada.
Članak 37.
Građani su dužni pridržavati se pravila
o ponašanju na groblju koja propisuje Uprava
groblja.
VII. PLAĆANJE NAKNADE KOD
DODJELE GROBNOG MJESTA I
GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA
KORIŠTENJE
Članak 38.
Naknadu kod dodjele grobnog mjesta na
korištenje i godišnju grobnu naknadu za
korištenje grobnog mjesta utvrđuje Uprava
groblja uz suglasnost Gradonačelnika Grada
Pazina.
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Članak 39.
Naknada za dodjelu grobnog mjesta na
korištenje utvrđuje se prema:
- lokaciji groblja,
- lokaciji grobnog mjesta na groblju,
- površini grobnog mjesta,
- opremljenosti grobnog mjesta.
Naknadu za dodjelu grobnog mjesta
plaća podnositelj zahtjeva, odjednom ili u
ratama, sve prema Odluci o naplati naknade za
dodjelu grobnog mjesta koju donosi Uprava
groblja.
Uprava groblja dužna je korisniku
groba dostaviti uplatnice za plaćanje naknade.
Naplaćena sredstva od naknadu za
dodjelu grobnog mjesta Uprava groblja
uplaćuje na račun Grada Pazina i mogu se
koristiti isključivo za radove na izgradnji,
uređenju i proširenju groblja.
Članak 40.
Godišnja grobna naknada za korištenje
grobnog mjesta utvrđuje se na temelju procjene
stvarnih
troškova
održavanja
groblja,
umanjenih za iznos sudjelovanja Grada Pazina
u troškovima održavanja groblja, i to tako da
se troškovi dijele prema broju korisnika
grobova.
Godišnju grobnu naknadu utvrđenu
prema članku 38. ove Odluke korisnici plaćaju
u dvostrukom iznosu za grobna mjesta šira od
1,60 metara.
Godišnju grobnu naknadu plaćaju svi
korisnici grobova jednom godišnje najkasnije
do 01. travnja tekuće godine.
Uprava groblja dužna je korisniku
groba dostaviti uplatnice za plaćanje naknade.
Naplaćena sredstva od godišnje grobne
naknade su prihod Uprave groblja i mogu se
koristiti isključivo za održavanje groblja.
VIII. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA
PRIJENOSA, POGREBA I ISKAPANJA
UMRLIH OSOBA
Članak 41.
Sve poslove vezane uz pogreb umrle
osobe koji se obavljaju na groblju i u pratećim
građevinama te poslove iskapanja umrle osobe
vrši isključivo Uprava groblja.
Pogrebi se obavljaju u vrijeme kad je
groblje otvoreno za posjet.
Pogrebi se u pravilu ne obavljaju
subotom, nedjeljom ni blagdanom.
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Članak 42.
Prijenos, pogreb i iskapanje umrlih
osoba obavljaju se pod uvjetima i na način koji
su uređeni posebnim propisima.
Članak 43.
Pogreb umrle osobe Uprava groblja će
obaviti u skladu s posebnim propisima, prema
volji umrlog ili njegove obitelji odnosno osobe
koja je dužna skrbiti o pogrebu te u skladu s
mjesnim običajima.
Prilikom preuzimanja umrle osobe radi
pogreba Uprava groblja mora od obitelji ili od
osobe koja skrbi o pogrebu zatražiti dozvolu za
pokop i podatke za upis u Grobni očevidnik i
Registar umrlih osoba.
Članak 44.
Iskapanje umrle osobe Uprava groblja
će obaviti na temelju rješenja nadležnog tijela.
Iskapanje umrle osobe obavlja se u
pravilu od 01. listopada do 30. travnja.
Članak 45.
Naknadu Upravi groblja za obavljeni
prijenos, pogreb i iskapanje umrle osobe
podmiruje obitelj odnosno osoba koja skrbi o
pogrebu, na osnovu Cjenika pogrebnih usluga i
radova na groblju koji donosi Uprava groblja
uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada
Pazina.
IX. NADZOR
Članak 46.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke
obavlja službena osoba Uprave groblja, a
postupanje Uprave groblja nadzire Upravni
odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo Grada Pazina.
Članak 47.
Službena osoba Uprave groblja u
obavljanju nadzora iz članka 46. ove Odluke
ovlaštena je:
1. nadzirati primjenu ove Odluke,
2. upozoriti fizičke i pravne osobe o
pravilima ponašanja na groblju, na obvezu
poduzimanja određenih radnji u svrhu
održavanja grobova, uklanjanja otpada te
postavljanja, obnove i uklanjanja nadgrobnih
spomenika.

Petak, 27. srpnja 2012.

Članak 48.
Na osnovi prijave službene osobe
Uprave groblja Upravni odjel za komunalni
sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada
Pazina će protiv građana i korisnika grobova
koji prekrše odredbe ove Odluke poduzeti
mjere propisane Prekršajnim zakonom.
X. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 49.
Novčanom kaznom u iznosu od
10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna
osoba i to:
1. ako ne upravlja grobljem sukladno
članku 21. ove Odluke,
2. ako ne vodi Grobni očevidnik i
Registar umrlih osoba (članak 22. ove Odluke),
3. ako gradi grobnicu, postavlja ili
obnavlja nadgrobni spomenik bez odobrenja
(članak 26. ove Odluke),
4. ako ne vodi posebnu brigu o
dijelovima groblja sukladno članku 25. ove
odluke,
5. ako ne vodi brigu o održavanju
groblja i uklanjanju otpada sukladno članku
30. ove Odluke,
6. ako grobno mjesto i prostor oko
njega ne održava urednim (članak 33. ove
Odluke),
7. ako se ne pridržava pravila o
ponašanju na groblju (članak 37. ove Odluke).
Novčanom kaznom u iznosu od
2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u
pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog
članka.
Novčanom kaznom u iznosu od
5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba
obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu
samostalnu djelatnost za prekršaj iz stavka 1.
ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od
2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja
počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 50.
Osoba koja smatra da je korisnik groba
a nije upisana u Grobni očevidnik, može
zatražiti upis na temelju valjane pravne
osnove.

Petak, 27. srpnja 2012.
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Članak 51.
Korisnici grobova na grobljima,
kojima Uprava groblja započne upravljati
(voditi Grobni očevidnik i provoditi postupak
dodjele grobnih mjesta na korištenje) nakon
stupanja na snagu ove Odluke, dužni su u roku
koji odredi Uprava groblja podnijeti zahtjev za
dodjelu grobnog mjesta, a naknadu uplatiti
odjednom ili u ratama i to prema Odluci o
naplati naknade za dodjelu koju donosi Uprava
groblja.
Uprava groblja dužna je korisnike
grobova iz stavka 1. ovog članka pisano
obavijestiti o njihovim pravima i obvezama te
odrediti rok za podnošenje zahtjeva koji ne
može biti dulji od 30 dana od dostave
obavijesti.
Članak 52.
Na dan stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o grobljima (Službene
novine Grada Pazina broj 1/99, 2/00, 27/09.).
Članak 53.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u
Šumi.
KLASA: 363-01/12-01/09
URBROJ: 2163/01-03-02-12-6
Pazin, 26. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.
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Na temelju članka 23. stavka 1.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu
("Narodne novine" broj 36/95., 70/97.,
128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. –
pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09.,
79/09., 153/09. i 49/11.), Gradsko vijeće Grada
Pazina, na sjednici održanoj dana 26. srpnja
2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 21/10.)
u članku 18. stavku 1. u točci 3. briše se riječ
„te“ na kraju rečenice, a u točci 4. se umjesto
točke na kraju rečenice upisuje zarez i dodaje
riječ „te“.
U članku 18. iza točke 4. dodaje nova
točka 5. koja glasi:
„5. javne ustanove iz područja
srednjoškolskog obrazovanja.“
Članak 2.
U članku 19. u alineji 4. umjesto slova
„i“ stavlja se zarez, a umjesto točke na kraju
alineje stavlja se zarez te se dodaje tekst:
„Jelenčići, Šepčići i Bortuli“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u
Šumi.
KLASA: 363-01/12-01/31
URBROJ: 2163/01-03-02-12-6
Pazin, 26. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.
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Na temelju članka 22. Statuta Grada
Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj
17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina na
sjednici održanoj 26. srpnja 2012. godine
donosi
ODLUKU
o osnivanju Poslovne zone Podberam
Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva Poslovna
zona Podberam koja se nalazi unutar obuhvata
Prostornog plana uređenja Grada Pazina
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 25/02,
19/02, 26/09 i 2/10 - pročišćeni tekst) i sastoji
se od dva dijela: pretežito izgrađenog dijela i
pretežito neizgrađenog dijela za kojeg je
utvrđena obveza izrade „Urbanističkog plana
uređenja radne zone Podberam“.
Članak 2.
Poslovna zona Podberam locirana je uz
državnu cestu D48 (Baderna /D21/ – Pazin –
čvor Rogovići /A8/ koja je u blizini Jadranske
autoceste „Istarski ipsilon“ - A8 (Čvorište
Kanfanar /A9/ – Pazin – Lupoglav – čvorište
Matulji /A7/) i regionalne željezničke postaje
„Pazin“ (Podgorje –Buzet – Pazin – KanfanarPula /R101/).
Članak 3.
Poslovna zona Podberam obuhvaća
područje:
1. katastarske čestice u katastarskoj
općini Pazin (nova izmjera): k.č. br. 472/1,
k.č. br. 473/4, k.č. br. 473/3, k.č. br. 473/5, k.č.
br. 472/2, k.č. br. 472/3, k.č. br. 472/4, k.č. br.
473/1, k.č. br. 473/2, k.č. br. 473/6, k.č. br.
475/2, k.č. br. 475/1, k.č. br. 474, k.č. br. 476,
k.č. br. 477, k.č. br. 487/2, k.č. br. 479, k.č. br.
3805/1 i
2. katastarske čestice u katastarskoj
općini Beram (stara izmjera): k.č. br. 4199/1,
k.č. br. 4199/2, k.č. br. 4195/2, k.č. br. 4195/3,
k.č. br. 4195/1, k.č. br. 4194/1, k.č. br. 4197,
k.č. br. 4198, k.č. br. 4188/2, k.č. br. 4188/1,
k.č. br. 4191/1, k.č. br. 4192 i k.č. br. 4190/1.

Petak, 27. srpnja 2012.

Članak 4.
Namjena Poslovne zone Podberam je
gospodarska što podrazumijeva površine
namijenjene za proizvodne, obrtničke i
zanatske djelatnosti i usluge, te za trgovinu i
skladištenje.
Pored osnovnih djelatnosti, moguće je
na površinama poslovne namjene razviti i
drugu djelatnost – prateću ili u funkciji
osnovne djelatnosti, na način da ona ne ometa
proces gospodarske djelatnosti.
Članak 5.
Nositelj i organizator razvoja Poslovne
zone Podberam je Grad Pazin.
Članak 6.
Sastavni dio ove Odluke su 1. Kopija
katastarskog plana obuhvaćenih čestica i 2.
Izvadak iz Prostornog plana uređenja Grada
Pazina i neće se objaviti u „Službenim
novinama Grada Pazina“.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana
od dana objave u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,
Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 310-01/12-01/02
URBROJ: 2163/01-03-02-12-6
Pazin, 26. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.

Petak, 27. srpnja 2012.
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Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona
o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88.) i
članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene
novine Grada Pazina“ broj 17/09.), Gradsko
vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj dana
26. srpnja 2012. donosi

Na temelju članka 103. stavka 2.
Zakona o cestama („Narodne novine“ broj
83/11.) i članka 22. Statuta Grada Pazina
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09.)
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici
održanoj 26. srpnja 2012. donijelo je

ODLUKU
o promjeni imena naselja Pavletići u
Pauletići

ODLUKU
o promjeni namjene javnog dobra

Članak 1.
Ime naselja „Pavletići“ na području
Mjesnog odbora Zamask mijenja se u
„Pauletići“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana
od dana objave u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,
Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 015-07/08-01/01
URBROJ: 2163/01-03-02-12-13
Pazin, 26. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.

1. Utvrđuje se da je zemljište označeno
kao k.č. broj 11146/7 (2773 N.I.) upisano u
zk. uložak broj 4350 za K.O. Pazin kao
vlasništvo: Grad Pazin - javno dobro u općoj
upotrebi izgubilo namjenu javnog dobra i
predstavlja građevinsko zemljište.
2. Zemljišno – knjižna služba
Općinskog suda u Pazinu izvršit će temeljem
ove Odluke promjenu u zemljišnim knjigama
na način da će na zemljištu iz točke 1. ove
Odluke brisati javno dobro u općoj upotrebi i
kao vlasnika istog upisati Grad Pazin.
3. Zadužuje se Upravni odjel za
komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo Grada Pazina da poduzme sve
mjere i radnje radi provedbe ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u
Šumi.
KLASA: 940-01/12-01/85
URBROJ: 2163/01-03-02-12-5
Pazin, 26. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.
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Na temelju članka 9. Zakona o
naseljima («Narodne novine« broj 54/88) i
članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene
novine Grada Pazina» broj 17/09.), Gradsko
vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 26.
srpnja 2012. godine donijelo je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju predsjednika,
zamjenika predsjednika i članova Komisije
za imenovanje naselja, ulica i trgova u
Gradu Pazinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva Komisija za
imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu
Pazinu (dalje u tekstu: Komisija).
Komisija ima predsjednika, zamjenika
predsjednika i pet (5) članova, koji se imenuju
na vrijeme od 2 godine.
Članak 2.
Zadaća je Komisije da obrađuje i
predlaže Gradskom vijeću Grada Pazina (dalje
u tekstu: Vijeće) imenovanje i preimenovanje
naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu.
Ime naselja, ulice i trga određuje
Vijeće posebnom odlukom.
Članak 3.
U Komisiju se imenuje:
1.
RENATO
KALAC,
Bože
Milanovića 2, Pazin, za predsjednika,
2. SERĐO RIGO, Poljoprivredne škole
4, Pazin, za zamjenika predsjednika,
3. JAKOV JELINČIĆ, Istarskih
Narodnjaka 18, Pazin, za člana,
4. TOMISLAV ČUBRIĆ, Muntriljska
1, Pazin, za člana,
5. JOSIP ŠIKLIĆ, Prolaz Jože Šurana
7, Pazin, za člana,
6. MILJENKO BENČIĆ, Šetalište
Pazinske gimnazije 7, Pazin, za člana,
7. STANKO MALIŠA, Josipa Voltića
5, Pazin, za člana.
Članak 4.
Na pitanja koja se odnose na način
rada Komisije i odnos spram Vijeća, analogno
se
primjenjuju
odgovarajuće
odredbe
Poslovnika Vijeća.

Petak, 27. srpnja 2012.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8)
dana od dana objave u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u
Šumi.
KLASA: 013-01/12-01/04
URBROJ: 2163/01-03-02-12-6
Pazin, 26. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.
210
Na temelju članka 22. Statuta Grada
Pazina (»Službene novine Grada Pazina», broj
17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina na
sjednici 26. srpnja 2012. donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
Socijalnog vijeća Grada Pazina
Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju
Socijalnog vijeća Grada Pazina («Službene
novine Grada Pazina» broj 13/09.) umjesto
Bruna Rabara koji se razrješava dužnosti za
člana se imenuje Griparić Đanfranko, tako da
se u članku 3. točka 7. Odluke mijenja i glasi:
„7. Đanfranko Griparić, za člana.“
Članak 2.
Mandat novoizabranom članu traje do
isteka mandata sadašnjeg saziva Socijalnog
vijeća.
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 i Sv.
Petar u Šumi.
KLASA: 550-01/12-01/32
URBROJ: 2163/01-03-02-12-4
Pazin, 26. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.

Petak, 27. srpnja 2012.
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Na temelju članka 22. Statuta Grada
Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj
17/09.), a u vezi s člankom 7. stavkom 1.
alinejom 6. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave («Narodne
novine» broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03.,
43/04., 40/05., 44/05.- pročišćeni tekst, 44/06.,
109/07. i 24/11.), Gradsko vijeće Grada Pazina
na sjednici održanoj 26. srpnja 2012. godine
donosi
ODLUKU
o prestanku mandata članu Gradskog vijeća
Grada Pazina Brunu Rabaru
I.
Brunu Rabaru, članu Gradskog vijeća
Grada Pazina mandat prestaje primjenom
članka 7. stavka 1. alineje 6. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave (smrću).
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.
KLASA: 013-01/12-01/05
URBROJ: 2163/01-03-02-12-3
Pazin, 26. srpnja 2012.

Na temelju članka 22. Statuta Grada
Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj
17/09.), a u vezi s člankom 8. stavkom 3.
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave («Narodne novine» broj 33/01.,
10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05.pročišćeni tekst, 44/06., 109/07. i 24/11.),
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici
održanoj 26. srpnja 2012. godine donosi
ODLUKU
o verifikaciji mandata članici Gradskog
vijeća Grada Pazina Ivi Rumin
I.
Ivi Rumin iz Pazina, Stancija Pataj 48,
neizabranoj kandidatkinji s Liste Istarskog
demokratskog
sabora
(IDS),
Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) i
Hrvatske narodne stranke - Liberalni
demokrati (HNS) verificira se mandat
zamjenice člana Gradskog vijeća
Grada
Pazina.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.
KLASA: 013-01/12-01/05
URBROJ: 2163/01-03-02-12-4
Pazin, 26. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r

Strana 535 – Broj 16

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA

Petak, 27. srpnja 2012.

promicanje suživota, tolerancije, nenasilja i za
aktivno prihvaćanje različitosti.

213
Na temelju članka 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” broj 33/01, 60/01. –
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07.,
125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 22. Statuta
Grada
Pazina (“Službene novine Grada
Pazina“ broj 17/09.), Smjernica utvrđenih
Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog
okruženja za razvoj civilnog društva i
Programom suradnje Vlade Republike
Hrvatske i nevladinog, neprofitnog sektora,
Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici 26.
srpnja 2012. donijelo je
POVELJU
O SURADNJI GRADA PAZINA I
ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA
I. UVODNO
Povelja o suradnji Grada Pazina i
organizacija civilnog društva (daljnje u tekstu:
Povelja) temelji se na demokratskim
vrijednostima i usmjerena je ka stvaranju
djelotvornih mehanizama koji će unaprijediti
međusobne odnose Grada Pazina kao jedinice
lokalne samouprave i organizacija civilnog
društva (dalje u tekstu: OCD).
II. NAČELA
Grad Pazin će provedbu ove Povelje
temelji na:
1. načelu partnerstva i ravnopravnosti
u suradničkom odnosu Grada Pazina i
potpisnica ove Povelje;
2. načelu supsidijarnosti;
3. načelu pluralizma;
4. načelu transparentnosti;
5. načelu samostalnosti i neovisnosti
organizacija civilnog društva;
6. načelu odgovornosti pojedinca i
društva za korištenje javnih resursa.
U provedbi načela Grad Pazin će se
zalagati za promicanje ravnopravnih mogućnosti
za sve građane, neovisno o nacionalnom i
socijalnom podrijetlu, spolu, invaliditetu, jeziku,
vjeri, svjetonazoru ili političkom uvjerenju, te za

III. CILJEVI SURADNJE
Ovom Poveljom Grad Pazin izražava
stalan i jasan javni interes u svrhu unaprjeđenja
partnerskih odnosa suradnje koji je od
posebnog značenja za lokalnu zajednicu
postavljanjem jedinstvenog okvira međusobne
suradnje, te sufinanciranja aktivnosti projekata
i programa OCD.
U ostvarivanju ciljeva utvrđenih ovom
Poveljom koji doprinose razvoju lokalne
zajednice i razvoju civilnog društva Grad
Pazina i OCD će:
- biti aktivni partneri, a svoj odnos
temeljiti na uzajamnom razumijevanju i
povjerenju
- promicati načela utvrđena ovom
Poveljom
- promicati volonterski rad i aktivnosti
usmjerene općem dobru
- razvijati kodekse pozitivne prakse i
kriterije standarda i mjerila za odabir
projektnih prijedloga na gradskoj razini
- razmatrati i razvijati i druge oblike
međusobne suradnje.
IV. OBLICI SURADNJE
Opće smjernice za unaprjeđenje
partnerskog odnosa i suradnje Grada Pazina i
OCD predstavljaju opći okvir kroz sljedeće
oblike suradnje:
1. Razvoj i savjetovanje kao oblik
suradnje Grada Pazina i OCD ostvaruje se
kroz:
- poticanje i podržavanje aktivnosti
projekata i programa OCD koji pridonose
razvoju lokalne zajednice i razvoju civilnog
društva,
- uključivanje OCD u izradu razvojnih
programa i strategija te programa Grada Pazina
uz uvažavanje prijedloga OCD koji doprinose
razvoju lokalne zajednice i razvoju civilnog
društva,
- iniciranje osnivanja radnih skupina
čiji bi članovi bili i predstavnici OCD radi
rješavanja problema i ostvarivanja potreba koji
doprinose razvoju lokalne zajednice i civilnog
društva,
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- uključivanje predstavnika OCD u
radne skupine, odbore, savjete i druga
savjetodavna
tijela radi rješavanja problema i ostvarivanja
potreba koje doprinose razvoju Grada Pazina i
civilnog društva,
- zajedničko osmišljavanje aktivnosti i
projekata od opće koristi.
2. Informiranje kao oblik suradnje
Grada Pazina i OCD ostvaruje se kroz:
omogućavanje
dostupnosti
informacija OCD, koje su od značaja za razvoj
lokalne zajednice i civilnog društva, kao i
međusobnu razmjenu informacija,
- uspostavu sustava informiranja,
- uspostavljanje otvorene telefonske i
elektroničke komunikacije između Grada i
Sektora,
- postavljanje linkova OCD na
službene web stranice Grada Pazina.
3. Financiranje kao oblik suradnje
Grada Pazina i OCD ostvaruje se kroz:
- davanje sugestija pri izradi kriterija
za raspodjelu sredstava gradskog proračuna
nositeljima programa iz OCD,
- financiranje programa OCD
sukladno mogućnostima gradskog proračuna,
izradu Pravila o kriterijima za financiranje
aktivnosti, projekata i programa OCD.
4. Zadovoljavanje javnih potreba kao
oblik suradnje Grada Pazina i OCD
ostvaruje se kroz:
- razvijanje prakse povjeravanja
provedbe gradskih programa javnih potreba
udrugama koje za to ispunjavaju uvjete.
V. ODBOR ZA KOORDINACIJU
Odbor za koordinaciju (dalje u tekstu:
Odbor) je tijelo koje koordinira i prati
provedbu aktivnosti za postizanje ciljeva i
unapređenje suradnje i partnerskih odnosa koje
proizlaze iz ove Povelje.
Odbor je tijelo koje broji sedam
članova, a imenuje ga Gradsko vijeće Grada
Pazina na vrijeme od dvije godine.
Dva člana Odbora predlaže Komisija
za izbor i imenovanje Gradskog vijeća, a pet
članova predstavnici OCD na osnovu javno
objavljenog poziva.
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Predsjednika i zamjenika predsjednika
Odbora bira Odbor iz reda svojih članova.
Odbor se sastaje po potrebi, a najmanje
dva puta godišnje.
Odbor odlučuje većinom glasova od
ukupnog broja članova Odbora.
Članovi Odbora svoju dužnost
obavljaju počasno i za to ne primaju naknadu.
Zadaća je Odbora:
da
koordinira
aktivnostima
neophodnih za realizaciju ciljeva koji proizlaze
iz ove Povelje
- da surađuje s predstavnicima OCD i
predstavnicima gradske uprave,
- da sudjeluje u izradi i provođenju
transparentnog sustava financiranja OCD;
- da potiče suradničke i partnerske
aktivnosti;
- da izrađuje i najkasnije do kraja
ožujka podnosi godišnje izvještaje o svom radu
za prethodnu godinu Gradskom vijeću Grada
Pazina.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Ova se Povelja temelji na smjernicama
koje proizlaze iz Programa suradnje Vlade
Republike Hrvatske i nevladinog, neprofitnog
sektora.
Ovoj Povelji mogu pristupiti svi oblici
slobodnog i dobrovoljnog udruživanja koji se u
duhu ove Povelje smatraju civilnim sektorom,
potpisivanjem Izjave o pristupanju Povelji.
Tekst Izjave o pristupanju sastavni je
dio Povelje.
Ova Povelja stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u
Šumi.
KLASA: 007-01/12-01/36
URBROJ: 2163/01-03-02-12-17
Pazin, 26. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.
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IZJAVA
O PRISTUPANJU POVELJI
O SURADNJI GRADA PAZINA I
ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA
Pozivom na točku VI. Povelje o
suradnji Grada Pazina i organizacija civilnog
društva usvojenoj na sjednici Gradskog vijeća
Grada Pazina dana 26. srpnja 2012. godine
KLASA: 007-01/12-01/36 URBROJ: 2163/0103-02-12-17. u svojstvu ovlaštene osobe dajem
Izjavu
kojom________________________________
_____________________________________
sa sjedištem ___________________________
pristupa Povelji o suradnji Grada Pazina i
organizacija civilnog društva usvojenoj na
sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina, dana
26. srpnja 2012. godine KLASA: 007-01/1201/36 URBROJ: 2163/01-03-02-12-17.
Ova se Izjava dostavlja
upravnom tijelu Grada Pazina.

nadležnom

Broj:
Pazin,
Osoba ovlaštena za zastupanje
_________________________
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Na temelju članka 12. stavka 1. Odluke
o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja
imovinom u vlasništvu Grada Pazina
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09.) i
članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene
novine Grada Pazina“ broj 17/09.) Gradsko
vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj dana
26. srpnja 2012. donosi
ZAKLJUČAK
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada
Pazina
I.
Grad Pazin prodaje nekretnine, i to:
1. Zemljište u Jelenčićima katastarskih
oznaka k.č. broj 3823 upisane u zk. uložak broj
2517 za K. O. Pazin (Zabrežani) u površini od
3.661 m2 .
Najpovoljnijim
natjecateljem
za
kupnju zemljišta iz stavka 1. ove točke
utvrđuje
se
Renato
Ladavac
(OIB
05720933778) iz Pazina, Jelenčići 61, s
ponuđenom cijenom od 220.284,10 kuna.
Na ime isplate kupoprodajne cijene
Grad Pazin prima u vlasništvo dijelove
zemljišta u vlasništvu Renata Ladavca
katastarskih oznaka k. č. broj 3828/1 i 3830
obje upisane u zk. uložak broj 3159 za K. O.
Pazin u površini od cca 1.200 m2 prema skici
koja se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini
njegov sastavni dio, procijenjene vrijednosti od
220.284,10 kuna.
2. Građevinsko zemljište u naselju
Sankovići katastarske oznake k. č. broj 154/5
zgr. upisano u zk. uložak broj 472 za K. O.
Kašćerga u površini od 29 m2 .
Najpovoljnijim
natjecateljem
za
kupnju zemljišta iz stavka 1. ove točke
utvrđuje
se
Franko
Ivančić
(OIB
41554243577) iz Pazina, Kašćerga 33, sa
ponuđenom cijenom od 5.099,00 kuna.
3. Zemljište u Kašćergi katastarske
oznake k. č. broj 1033/1 upisano u zk. uložak
broj 511 za K. O. Kašćerga u površini od 237
m2,
Najpovoljnijim
natjecateljem
za
kupnju zemljišta iz stavka 1. ove točke
utvrđuje
se
Franko
Ivančić
(OIB
41554243577) iz Pazina, Kašćerga 33, sa
ponuđenom cijenom od 9.021,48 kuna.
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II.
Ne prihvaća se ponuda Rigo Dragice iz
Pazina (OIB 01275092262) da na ime isplate
kupoprodajne cijene za suvlasnički udio od 4/8
dijela građevinskog zemljišta u Pazinu
katastarske oznake k. č. broj 1949 (dio 1226
N.I.) upisane u zk. uložak broj 3947 za K. O.
Pazin ukupne površine od 270 m2 (pripadajuće
površine 135 m2) Gradu Pazinu da u vlasništvo
svoj suvlasnički udio od 108/120 dijela
zemljišta katastarskih oznaka k. č. broj 2072/2
(1168/2 N.I.) upisanog u zk. uložak broj 1968
za K. O. Pazin ukupne površine od 359 m2
(pripadajuće površine 323 m2), po načelu
metar za metar i s obvezom Grada Pazina da za
razliku površine od 188 m2 plati Rigo Dragici
iznos od 9.400 €.
III.
Gradonačelnik Grada Pazina zaključit
će u ime Grada Pazina kao prodavatelja sa
najpovoljnijim natjecateljima iz točke I. ovog
Zaključka kupoprodajne ugovore.
Ugovorom će se utvrditi prava i
obveze prodavatelja i kupca, sve sukladno
Natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu
Grada Pazina
KLASA: 940-01/12-01/74,
URBROJ: 2163/01-01-01-12-12 od 01. lipnja
2012. godine i ovom Zaključku.
IV.
Zadužuje se Upravni odjel za
komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo Grada Pazina da poduzme sve
potrebne radnje radi provedbe ovog Zaključka.
V.
Ovaj Zaključak ima se dostaviti
Natječajnoj komisiji za promet imovinom u
vlasništvu Grada Pazina i Upravnom odjelu za
komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo Grada Pazina.
KLASA: 940-01/12-01/74
URBROJ: 2163/01-03-02-12-23
Pazin, 26. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.
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Na temelju članka 22. Statuta Grada
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina na
sjednici održanoj 26. srpnja 2012. godine,
donosi
R J E Š E NJ E
o razrješenju i izboru člana Mandatnoverifikacione komisije
Članak 1.
BRUNO RABAR, razrješava se
dužnosti
člana
Mandatno-verifikacione
komisije - točka 3. članak 1. Rješenja o izboru
članova Mandatno-verifikacione komisije
(«Službene novine Grada Pazina» broj 10/09.).
Članak 2.
MIRJANA ĆUS, imenuje se za
članicu Mandatno-verifikacione komisije točka 3. članak 1. Rješenja o izboru članova
Mandatno-verifikacione komisije («Službene
novine Grada Pazina» broj 10/09.).
Članak 3.
Mandat novoizabranoj članici traje do
isteka mandata sadašnjeg saziva Mandatnoverifikacione komisije.
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.
KLASA: 013-01/12-01/06
URBROJ: 2163/01-03-02-12-4
Pazin, 26. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.
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Na temelju članka 22. Statuta Grada
Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj
17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina na
sjednici održanoj 26. srpnja 2012. donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za kulturu
1. Bruno Rabar, razrješava se
dužnosti člana Odbor za kulturu – točka 1.
podtočka 5. Rješenja o izboru članova Odbor
za kulturu («Službene novine Grada Pazina»
broj 3/10. i 24/11).
2. Ferdinand Tončinić, Jurja Dobrile
7, Pazin imenuje se za člana Odbora za
kulturu točka 1. podtočka 5. Rješenja o izboru
članova Odbor za kulturu («Službene novine
Grada Pazina» broj 3/10. i 24/11).
3. Mandat novoizabranom članu
traje do isteka mandata sadašnjeg saziva
Odbora za kulturu.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.
KLASA: 013-01/12-01/07
URBROJ: 2163/01-03-02-12-4
Pazin, 26. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.

Na temelju članka 22. Statuta Grada
Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj
17/09.) i članka 24. Statuta Dječjeg vrtića
„Olga Ban“ Pazin («Službene novine Grada
Pazina» broj 3/98., 10/98., 8/02., 4/08., 34/09.,
1/10.- pročišćeni tekst i 1/11.), Gradsko vijeće
Grada Pazina na sjednici održanoj 26. srpnja
2012. godine donosi
R J E Š E N JE
o izmjeni Rješenja o imenovanju tri (3)
člana u Upravno vijeće Dječjeg vrtića
„Olga Ban“ Pazin
1. BRUNO RABAR, razrješava se
dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Olga Ban“ Pazin - točka 1. podtočka 3.
Rješenja o imenovanju tri (3) člana u Upravno
vijeće
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin
(«Službene novine Grada Pazina» broj 21/10.).
2. VELJKO GRKOVIĆ, Jakova
Volčića 14, Pazin imenuje se za člana
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Olga Ban“
Pazin - točka 1. podtočka 3. Rješenja o
imenovanju tri (3) člana u Upravno vijeće
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin («Službene
novine Grada Pazina» broj 21/10.).
3. Mandat novoizabranom članu traje
do isteka mandata sadašnjeg saziva Upravnog
vijeća.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.
KLASA: 013-01/12-01/08
URBROJ: 2163/01-03-02-12-4
Pazin, 26. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.
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Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.) te članka 30. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada
Pazina“ broj 11/09), Općinski načelnik Općine Cerovlje 21. lipnja 2012. godine donosi
I. IZMJENE PLANA NABAVE
Općine Cerovlje za 2012. godinu
U Planu nabave Općine Cerovlje za 2012. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 4/12.) točka I. mijenja se i glasi:
„I.
Sukladno Proračunu Općine Cerovlje za 2012. godinu te programima javnih potreba Općine Cerovlje za 2012. godinu u području: 1) predškolskog
odgoja i naobrazbe, 2) školstva i obrazovanja, 3) kulture, 4) socijalno-zdravstvenih potreba, 5) sporta i rekreacije, 6) gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i 7) održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se Plan nabave za 2012. godinu (dalje: Plan):
Poz.
u
Pror.

Račun

2
5
6

3
3221
3232

EMV01/12

8

3423

EMV01/12

8

Evid.
broj
1

Predmet nabave

3431

4
Materijal za tekuće i inv. održ.
Usluge promidžbe i informiranja
Usluga nabave dugoročnog kredita za
projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane
ceste Čehi-raskršće Tenčići, Bregi“ kamate
Usluga nabave dugoročnog kredita za
projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane
ceste Čehi-raskršće Tenčići, Bregi“ usluge i naknade banke

14

3232

15

3232

5
30.000,00
30.000,00

Planirana
vrijednost u
2012.
(s PDV-om)
6
30.000,00
30.000,00

20.000,00

Proračun
za 2012.

Procijenjena
vrijednost
(bez PDV-a)

Vrsta
postupka

Ugovor/O
S

Planirani
početak
postupka

Planirano
trajanje

7
24.000,00
24.000,00

8

9

10

11

20.000,00

163.000,00

otvoreni

ugovor

06/12

09/19

20.500,00

20.500,00

163.000,00

otvoreni

ugovor

06/12

09/19

Održavanje javne rasvjete

45.000,00

45.000,00

36.000,00

Tekuće održ.ner.cesta i polj.puteva

80.000,00

80.000,00

64.000,00
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15

3232

15

3232

20

4214

Investicijsko održ.spomenika kulture

21

4214

Investicijsko održ.javne rasvjete

22

4214

Investicijsko održ.groblja

20.000,00

20.000,00

16.000,00

23

4214

Investicijsko održ.zgrada u vlasn. Općine

50.000,00

50.000,00

40.000,00

540.000,00

540.000,00

23

4214

Kuća istarskih fresaka Draguć

25

4214

Obnova i izgradnja autobusnih čekaonica

30.000,00

30.000,00

24.000,00

25

4214

Investicijsko održ.ostalih kap.objekata

80.000,00

80.000,00

64.000,00

27

4263

Prostorno-planska dokumentacija

20.000,00

20.000,00

16.000,00

34

3234

Usluge derat., dezinsekcije i dezinfekcije

25.000,00

25.000,00

20.000,00

40

4214

Uređenje sportskih terena i objekata

40.000,00

40.000,00

32.000,00

Održavanje oborinske odvodnje

60.000,00

60.000,00

48.000,00

Košnja trave uz nerazvrstane ceste

50.000,00

50.000,00

40.000,00

185.000,00

185.000,00

400.000,00

UKUPNO

148.000,00

otvoreni

ugovor

08/12

12/12

320.000,00

otvoreni

ugovor

09/12

12/12

otvoreni

ugovor

07/12

05/13

400.000,00

1.320.000,00

1.716.000,00

II.
Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,
Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 406-01/12-01/01
URBROJ: 2163/06-01-01-12-2
Cerovlje, 21. lipnja 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CEROVLJE
Općinski načelnik
Emil Daus, v.r.

Petak, 27. srpnja 2012.
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219
Na temelju članka 33. Statuta Općine Gračišće (»Službene novine Grada Pazina“ broj 15/09.) i
članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.), Općinski načelnik Općine Gračišće 15. lipnja 2012. godine,
donosi
PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2012. GODINU
I.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2012. godini prijam
jedne osobe na radno mjesto Stručni suradnik za koordinaciju poslova općinskog načelnika i
općinskog vijeća stručne spreme sveučilišni prvostupnik ekonomske ili upravne struke.
II.
Prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u
suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Troškove stručnog osposobljavanja osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
III.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web. stranici
Općine Gračišće i u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,
Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.
KLASA: 112-01/12-01/02
URBROJ: 2163/02-01-01-12-1
Gračišće, 15. lipnja 2012.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE GRAČIŠĆE
Općinski načelnik
Ivan Mijandrušić,v.r.
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POVELJA / LISTINA
o/o
BRATIMLJENJU / POBRATENJU
između / med

OPĆINA / OBČINA
OBČINA / OPĆINA
GRAČIŠĆE
MOKRONOG-TREBELNO
(Republika Hrvatska / Republika Hrvaška)
(Republika Slovenija / Republika
Slovenija)
Pobratimljenje Općine Gračišće i Mokronog-Trebelno sklapamo s namjerom,
da ojačamo postojeću dobru suradnju između dviju općina.
Pobratenje Občin Gračišće in Mokronog-Trebelno sklepamo z namenom,
da okrepimo obstoječe dobro sodelovanje med obema občinama.
Svjesni smo zajedničkih kulturnih i civilizacijskih korijena naših naroda, a prije svega želja naših građanki i građana
Općine Gračišće i Mokronog-Trebelno. Naše težnje i čežnje za mirom i blagostanjem kroz povijest su doprinosile
nastajanju općina, a sada zahtijevaju ispunjenje tih vrijednosti s obiju strana granice i nastoje tako na lokalnom,
regionalnom i međunarodnom nivou ostvariti te vrijednosti dobrim međuljudskim odnosima.
Zavedamo se skupnih kulturnih in civilizacijskih korenin naših narodov, predvsem pa želja naših občank in občanov
Občine Gračišće in Mokronog-Trebelno. Naše težnje in hrepenenja po miru in blaginji, so skozi zgodovino prispevale
k izoblikovanju, ki išče izpolnitev teh vrednot na obeh straneh meje in si prizadevajo tako na lokalni, regionalni in
mednarodni ravni udejanjiti te vrednote z dobrimi medčloveškimi odnosi.
Iz ovog pobratimljenja ne proizlaze nikakve obaveze jer je nastalo iz obostrane želje za suradnjom. Međutim,
obvezujemo se da ćemo, s namjerom razvijanja trajnog prijateljstva obiju općina te naših građanki i građana, poticati
suradnju, dijalog i razmjenu iskustava i time aktivno doprinositi pozitivnom razvoju.
Iz tega pobratenja ne izhajajo nobene obveznosti, saj je nastalo iz obojestranske želje po sodelovanju. Zavezujemo pa
se, da bomo z namenom razvijanja trajnega prijateljstva obeh občin ter naših občank in občanov spodbujali
sodelovanje, dialog in izmenjavo izkušenj ter s tem aktivno prispevali k pozitivnemu razvoju.
Potpisnici ove povelje potvrđuju pobratimljenje Općina Gračišće i Mokronog-Trebelno
u ime obiju općina te njihovih građanki i građana.
Podpisnika te listine potrjujeva pobratenje Občine Gračišće in Mokronog-Trebelno
v imenu obeh občin ter njenih občank in občanov.
za Općino / za Občino
GRAČIŠĆE
načelnik / župan
Ivan Mijandrušić,v.r.

za Občino / za Općino
MOKRONOG-TREBELNO
župan / načelnik
Anton Maver ,v.r.
Gračišće, 15. lipnja 2012

Petak, 27. srpnja 2012.
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Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke
o javnim priznanjima (Službene novine Grada
Pazina broj 8/03.) i članka 11. Statuta Općine
Lupoglav Općinsko vijeće Općine Lupoglav na
sjednici održanoj 9. srpnja 2012. godine donosi
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja - Plaketa Općine
Lupoglav GRACIJELI MURIĆ
Članak 1.
Gracijeli Murić, kao znak priznanja
za zasluge i rezultate u osnovno školstvu,
odgoju i obrazovanju generacija učenika sa
područja Općine Lupoglav.

Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke
o javnim priznanjima (Službene novine Grada
Pazina broj 8/03.) i članka 11. Statuta Općine
Lupoglav Općinsko vijeće Općine Lupoglav na
sjednici održanoj 9. srpnja 2012. godine donosi
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja - Povelja Općine
Lupoglav vlč. BOŽI MILANOVIĆU
Članak 1.
Vlč. Boži Milanoviću, kao znak
priznanja za poseban doprinos u razvoju
vjerskog života i dugogodišnji rad na području
Općine Lupoglav.

Članak 2.
Priznanje iz članka 1. ove Odluke
uručiti će se na svečanoj sjednici Općinskog
vijeća Općine Lupoglav u povodu Dana
Općine Lupoglav.

Članak 2.
Priznanje iz članka 1. ove Odluke
uručiti će se na svečanoj sjednici Općinskog
vijeća Općine Lupoglav u povodu Dana
Općine Lupoglav.

Članak 3.
Ova Odluke stupa na snagu danom
donošenja, a objavit u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u
Šumi.

Članak 3.
Ova Odluke stupa na snagu danom
donošenja, a objavit u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u
Šumi.

KLASA: 061-01/12-01/01
URBROJ: 2163/07-02-02-12-5
Lupoglav, 9. srpnja 2012.

KLASA: 061-01/12-01/01
URBROJ: 2163/07-02-02-12-6
Lupoglav, 9. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LUPOGLAV

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LUPOGLAV

Zamjenik predsjednice Vijeća
Općine Lupoglav
Eduard Krulčić, v.r.

Zamjenik predsjednice Vijeća
Općine Lupoglav
Eduard Krulčić, v.r.
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Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke
o javnim priznanjima („Službene novine Grada
Pazina“ broj 8/03.) i članka 11. Statuta Općine
Lupoglav Općinsko vijeće Općine Lupoglav na
sjednici održanoj 30. lipnja 2003. godine
donosi
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja - Zahvalnica
Općine Lupoglav NINU ANDREJEVIĆU
Članak 1.
Ninu Andrejeviću, kao znak priznanja
za postignute rezultate i u promicanju Općine
Lupoglav.
Članak 2.
Priznanje iz članka 1. ove Odluke
uručiti će se na svečanoj sjednici Općinskog
vijeća Općine Lupoglav u povodu Dana
Općine Lupoglav.
Članak 3.
Ova Odluke stupa na snagu danom
donošenja, a objavit u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u
Šumi.

KLASA: 061-01/12-01/01
URBROJ: 2163/07-02-02-12-7
Lupoglav, 9. srpnja 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LUPOGLAV
Zamjenik predsjednice Vijeća
Općine Lupoglav
Eduard Krulčić, v.r.

Petak, 27. srpnja 2012.
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Na temelju članka 17. Statuta Općine
Lupoglav («Službene novine Grada Pazina»,
broj 18/09.), a u vezi s člankom 7. stavkom 1.
alinejom 1. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave («Narodne
novine» broj 33/01., 10/02., 155/02.,
45/03.,43/04., 40/05., 44/05.- pročišćeni tekst,
109/07. i 24/11.), Općinsko vijeće Općine
Lupoglav na sjednici održanoj 09. srpnja 2012.
godine donosi
RJEŠENJE
o prestanku mandata članu Općinskog
vijeća Općine Lupoglav Josipu Zrinšćaku
I.
Josipu Zrinšćaku, članu Općinskog
vijeća Općine Lupoglav prestaje mandat
danom dostave pisane ostavke – 21. svibnja
2012. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama
Grada
Pazina
i
Općina
Cerovlje,Gračišće,
Karojba,
Lupoglav,
Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 013-01/12-01/02
URBROJ: 2163/07-02-02-12-4
Lupoglav, 09. srpnja 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LUPOGLAV
Zamjenik predsjednice Vijeća
Općine Lupoglav
Eduard Krulčić, v.r.

Petak, 27. srpnja 2012.
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Na temelju članka 17. Statuta Općine
Lupoglav («Službene novine Grada Pazina»,
broj 18/09.), a u vezi s člankom 8. stavkom 4.
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave
(«Narodne
novine»
broj
33/01.,10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05.,
44/05.-pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.),
Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici
održanoj 09. srpnja 2012. godine donosi
RJEŠENJE
o verifikaciji mandata članu Općinskog
vijeća Općine Lupoglav Damiru Sergo
I.
Damiru Sergo iz Vranje, Grozići 25,
neizabranom kandidatu s Nezavisne općinske
liste nositelja liste Josipa Zrinšćaka verificira
se mandat zamjenika člana Općinskog vijeća
Općine Lupoglav.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.
KLASA: 013-01/12-01/02
URBROJ: 2163/07-02-02-12-5
Lupoglav, 09. srpnja 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LUPOGLAV
Zamjenik predsjednice Vijeća
Općine Lupoglav
Eduard Krulčić, v.r.
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Na temelju članaka 54. Zakona o
ustanovama (“Narodne novine“ broj 76/93.,
29/97., 47/99. i 35/08.) i članaka 24. i 25.
Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj
142/98. i 65/09.), Ravnatelj Muzeja Grada
Pazina, uz prethodnu suglasnost Gradskog
vijeća Grada Pazina od. 26. studenog 2009.
godine donije donosi

Na ove izmjene statuta dalo je
suglasnost Gradsko vijeće Grada Pazina
svojim Zaključkom KLASA:
612/01/0901/20, URBROJ: 2163/01-03-02-09-3, od 26.
studeni 2009. godine.
Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj
ploči Muzeja Grada Pazina 10. prosinca 2009.
godine, pa je u skladu sa člankom 38. Statuta
stupio na snagu 18. prosinca 2009. godine.
Ravnatelj
Muzeja Grada Pazina
Denis Visintin, prof.,v.r.

IZMJENE (prve)
STATUTA MUZEJA GRADA PAZINA
Članak 1.
U Statutu Muzeja Grada Pazina
(„Službene novine Grada Pazina broj 12/07), u
članku 16. stavku 2., članku 17 stavku 4,
članku 20. stavcima 3 i 4, članku 27. stavku 2.
i članku 34 stavku 4., tekst „Gradsko
poglavarstvo
Osnivača“
i
„Gradsko
poglavarstvo u odgovarajućem padežu
zamjenjuju se tekston „Gradonačelnik Grada
Pazina“ u odgovarajućem padežu.
Članak 2.
Ove izmjene Statuta stupaju na snagu
osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj
ploči Muzeja, a objavit će se u službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.
KLASA:612/05-09-01-153/1
URBROJ: 2163/01-13-09-153/1
Pazin, 18, prosinca 2009.
Ravnatelj
Muzeja Grada Pazina
Denis Visintin, prof.

227
Na temelju članka 54. Zakona o
ustanovama (“Narodne novine“ broj 76/93.,
29/97., 47/99. i 35/08.) i članaka 24. i 25.
Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj
142/98. i 65/09.), Ravnatelj Muzeja Grada
Pazina, uz prethodnu suglasnost Gradskog
vijeća Grada Pazina od 22. svibnja 2012.
Godine, donosi
IZMJENE (druge)
STATUTA MUZEJA GRADA PAZINA
Članak 1.
U Statutu Muzeja Grada Pazina
(„Službene novine Grada Pazina broj 12/07, i
KLASA:
612-05/09-01/153,
URBROJ:
2163/01-13-09 od 26.11. 2009.), članak 22.
mijenja se i glasi:
„Za ravnatelja može biti imenovana
osoba koja ima završen preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij, ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij i
najmanje pet godina rada u muzejskoj struci,
kao i osoba koja je stekla visoku stručnu
spremu sukladno propisima koji su bili na
snazi prije stupanja na snagu Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(„Narodne novine“ broj 123/03., 198/03.,
104/04., 174/04. i 46/07.) te je istaknuti i
priznati stručnjak na području kulture s
najmanje deset godina rada u kulturi.
Kandidat za ravnatelja uz Prijavu na
Natječaj za imenovanje Ravnatelja prilaže:

Petak, 27. srpnja 2012.
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1) diplomu u izvorniku ili u ovjerenoj
fotokopiji, 2) dokaz o radu u muzejskoj struci
odnosno u kulturi u skladu sa stavkom 1. ovog
članka, 3) dokaz o pasivnom poznavanju dva
svjetska jezika ili vlastoručnu potpisanu izjavu
o tome, 4) popis objavljenih stručnih i
znanstvenih radova, 5) domovnicu, 6)
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30
dana, 7) prijedlog plana i programa razvoja
Muzeja, 8) svoj životopis, 9) te druge dokaze u
skladu s Natječajem“
Ravnatelja imenuje i razrješava
Gradsko vijeće osnivača na način i u postupku
koji su utvrđeni ovim Statutom.
Ravnatelj se imenuje na rok od četiri
(4) godine.
Ista osoba može ponovno biti
imenovana za Ravnatelja.“
Članak 2.
Ove izmjene Statuta stupaju na snagu
osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj
ploči Muzeja, a objavit će se u službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.
KLASA: 612/05-12-01-103
URBROJ: 2163/01-13-12-103
Pazin, 21. lipnja 2012.
Ravnatelj
Muzeja Grada Pazina
Denis Visintin, prof.,v.r.
Na ove Izmjene statuta dalo je
suglasnost Gradsko vijeće Grada Pazina
svojim Zaključkom KLASA: 612-05/12-01/01,
URBROJ: 2163/01-03-12-05, od 22. svibnja
2012. godine.
Ove Izmjene Statuta objavljene su na
oglasnoj ploči Muzeja Grada Pazina 13. lipnja
2012. godine, a stupile su na snagu 21. lipnja
2012.
Ravnatelj
Muzeja Grada Pazina
Denis Visintin, prof.,v.r.
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Na temelju članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05 i 41/08),
članka 215. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11) i članka 30. Društvenog
ugovora trgovačkog društva USLUGA d.o.o. od 15. prosinca 2011. godine (pročišćeni tekst),
Nadzorni odbor na sjednici održanoj 14. lipnja 2012.godine donio je
OPĆE I TEHNIČKE UVJETE
ISPORUKE VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE
I. Opće odredbe
Članak 1.
(1) Ovim Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne odvodnje (u daljnjem tekstu: Opći
uvjeti ) određuju se međusobni odnosi između Isporučitelja vodne usluge javne odvodnje i korisnika
vodne usluge javne odvodnje na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,
Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi, na kojem Isporučitelj usluge obavlja djelatnost javne
odvodnje.
(2) Ovi Opći uvjeti sadržavaju odredbe o:
− postupku izdavanja posebnih uvjeta priključenja i potvrde o sukladnosti te o osiguranju uvjeta
za priključenje na sustav javne odvodnje,
− tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja,
− kvaliteti opskrbe vodnim uslugama javne odvodnje,
− pravima i obvezama Isporučitelja vodnih usluga javne odvodnje i korisnika tih usluga,
− uvjetima mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga javne odvodnje,
− uvjetima za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga javne
odvodnje,
− postupanju u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga javne odvodnje.
II. Definicije osnovnih pojmova
Članak 2.
(1) Pojedini izrazi u ovoj Odluci imaju slijedeće značenje:
-Vodne usluge javne odvodnje su usluge skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za
pročišćavanje, pročišćavanje i ispuštanje u prijemnik, obrade mulja koji nastaje u procesu
pročišćavanja otpadnih voda, kao i usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih
jama;
-Sustav javne odvodnje je skup objekata i uređaja (kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda,
kolektori, crpne stanice, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, uređaj za obradu mulja nastalog u
postupku pročišćavanja otpadnih voda, ispust u prijemnik i druge građevine pripadajuće ovim
građevinama) koji služe za skupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje i
pročišćavanje i ispuštanje u prijemnik;
-Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje je trgovačko društvo USLUGA d.o.o. za obavljanje
komunalnih djelatnosti, Pazin, Šime Kurelića 22;
-Korisnici vodne usluge su pravne i fizičke osobe koji su vlasnici građevina odnosno posebnog dijela
građevina (zgrada, stanova, poslovnih prostora i sl.) ili drugih nekretnina koje su priključene na sustav
javne odvodnje otpadnih voda. Korisnik usluga je i stanar, najmoprimac, zakupac građevine odnosno
posebnog dijela građevine ili druge nekretnine priključene na sustav odvodnje, kad je vlasnik obvezu
plaćanja usluge ugovorom prenio na korisnika (u daljnjem tekstu: korisnik usluge);
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-Otpadne vode su potencijalno onečišćene sanitarne otpadne vode (vode iz kućanstva, ugostiteljstva,
turističkih i gospodarskih objekata i sl.) i tehnološke otpadne vode (vode koje su nastale kao posljedica
tehnoloških procesa u gospodarstvu i drugim djelatnostima);
-Interna odvodnja je interna kanalizacija iz stambenih i poslovnih građevina, drugih nekretnina i
drugih građevina koja se priključuje na sustav javne odvodnje, a koju čine instalacije, kanalizacijski
vodovi, objekti i uređaji za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda i za odvodnju otpadnih voda do
spoja sa sustavom javne odvodnje.
III. Postupak izdavanja posebnih uvjeta priključenja i potvrde o sukladnosti te osiguranje
uvjeta za priključenje na sustav javne odvodnje
Članak 3.
(1) Na zahtjev osoba koje su, u smislu propisa o gradnji, investitori izgradnje ili rekonstrukcije
građevina, u postupku ishodovanja lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima građenja ili drugih
postupaka odobravanja građenja Isporučitelj će izdati posebne uvjete priključenja koji predstavljaju
tehničke uvjete kojima mora udovoljiti građevina da bi njezini interni kanalizacijski vodovi bili
priključeni na građevine javne odvodnje.
(2) Isporučitelj vodne usluge dužan je posebne uvjete priključenja donijeti na način i u rokovima
propisanim posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji i odredbama Zakona o vodama.
(3) Isporučitelj vodne usluge neće izdati zatražene posebne uvjete priključenja ukoliko nisu osigurani
uvjeti za priključenje građevine na sustav javne odvodnje.
Članak 4.
(1) Isporučitelj će podnositelju zahtjeva izdati potvrdu o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja
kojom se, na način utvrđen propisima o prostornom uređenju i gradnji, potvrđuje da je glavni projekt
za ishodovanje građevinske dozvole ili drugog akta kojim se dopušta građenje sukladan posebnim
uvjetima priključenja.
(2) Potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja važi toliko vremena koliko važi i akt kojim
se odobrava građenje.
(3) Isporučitelj vodne usluge dužan je u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, osim
ako propisima o prostornom uređenju i gradnji nije propisan kraći rok izdati potvrdu iz stavka 1.
ovoga članka ili odbiti zahtjev za izdavanjem potvrde.
Članak 5.
(1) U slučaju kada je priključenje na sustav javne odvodnje uvjetovano gradnjom nove vodne
građevine odnosno rekonstrukcijom postojeće, a gradnja iste nije predviđena planovima gradnje
komunalnih vodnih građevina, budući obveznici priključenja na sustav javne odvodnje koji bi se
priključili na te građevine, mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje uz povrat uloženih
sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s Gradom Pazinom.
(2) Izuzetno od stavka 1. ovog članka ukoliko je priključenje na sustav javne odvodnje uvjetovano
gradnjom nove vodne građevine odnosno rekonstrukcijom postojeće, a gradnja iste nije predviđena
planovima gradnje komunalnih vodnih građevina niti postoji mogućnost povrata uloženih sredstava u
određenom roku, budući obveznici priključenja na sustav javne odvodnje koji bi se priključili na te
građevine mogu financirati njihovu gradnju pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s
Isporučiteljom.
IV. Tehničko - tehnološki uvjeti priključenja
Članak 6.
(1) Priključenje građevine na sustav javne odvodnje mora se izvesti po pravilima struke, vodeći računa
o racionalnosti troškova za podnositelja zahtijeva, a radi osiguranja urednog funkcioniranja priključka
i mogućnosti uzimanja uzoraka otpadnih voda, te da se ne naruši odgovarajući standard korisnika čije
su građevine već prije priključene na sustav javne odvodnje.
(2) Priključenje na sustav javne odvodnje treba izvesti tako da se svaki posebni dio zgrade koji
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predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) sukladno glavnom
projektu i pravomoćnom aktu za gradnju, zasebno priključuje na sustav javne odvodnje.
Članka 7.
(1) Pod priključkom na sustav javne odvodnje smatra se cjevovod javne odvodnje od spoja na uličnoj
(ili glavnoj) mreži do priključnog - kontrolnog okna smještenog na granici građevinske čestice na
kojoj je izgrađena građevina, a u ulicama i na mjestima gdje građevina nema okućnice uz pročelni zid
građevine s vanjske strane.
(2) Priključno - kontrolno okno je dio interne odvodnje u kojem se skupljaju sve otpadne vode iz
posebnih dijelova građevine ( stan, poslovni prostor, garaža i sl.).
(3) Ako je nemoguće izgraditi priključno - kontrolno okno, razgraničenje sustava interne i javne
odvodnje predstavlja regulacijska, tj. građevinska linija.
(4) Sastavni elementi priključka na javnu odvodnju su:
− priključno - kontrolno okno,
− spojni vod odgovarajućeg profila.
Članak 8.
(1) Priključak na sustav javne odvodnje smije se izvesti jedino na mjestu predviđenom projektom
javne odvodnje, te odobrenom tehničkom dokumentacijom građevine koja se priključuje.
(2) Izuzetno, ukoliko zbog tehničkih razloga koji se pokažu tijekom izvođenja radova priključenja
nije moguće izvesti priključak na mjestu predviđenom tehničkom dokumentacijom, mjesto
priključenja može odrediti Isporučitelj usluge ili nadzorni inženjer u dogovoru sa Isporučiteljom
usluge.
Članak 9.
(1) Minimalan profil priključka bez obzira na količinu otpadne vode iznosi ø 160 mm. Minimalan pad
priključka iznosi 1,0 %.
(2) Priključak se vodi od priključno - kontrolnog okna interne odvodnje i završava spojem na
priključno okno sustava javne odvodnje.
(3 Niveleta spoja priključnog kanala treba biti uzdignuta iznad nivelete kanala sustava javne odvodnje
za minimalno 1/2 visine profila cijevi sustava javne odvodnje, računajući od njegova dna.
(4) Križanja spojnih vodova priključaka s ostalim instalacijama (voda, struja, telefon, plin) izvode se u
pravilu ispod navedenih instalacija.
Članak 10.
(1) Priključak mora biti izveden stručno, kvalitetno, prema tehničkim propisima i propisima koji
zadovoljavaju izvedbu javne odvodnje.
(2) Priključno - kontrolno okno mora biti izvedeno potpuno vodonepropusno, svijetlog otvora ovisno o
dubini i profilu cijevi sustava javne odvodnje, mora imati obrađenu kinetu na dnu okna tako da
omogućava nesmetan protok otpadne vode u sustav javne odvodnje, te imati pravilan visinski spoj
novo izvedenog priključka.
(3) Priključno - kontrolno okno mora imati lijevano željezni poklopac odgovarajuće nosivosti koja
ovisi o namjeni površine na kojoj je izvedeno.
(4) Spoj samog priključka na cijev sustava javne odvodnje u priključno okno, bilo ono novo izvedeno
ili postojeće, mora se izvoditi preko za to predviđenog fazonskog komada radi osiguravanja vodo
nepropusnosti samog spoja.
Članak 11.
(1) Cijev priključka postavlja se u prethodno iskopan rov (čija širina ovisi o samom profilu cijevi ), u
pravilu na posteljicu od pijeska ili odgovarajućeg materijala iz iskopa, te se zasipava zamjenskim
materijalom u slojevima uz nabijanje.
(2) Nakon izvedbe priključka ispituje se funkcionalnost i vodo nepropusnost.
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Članak 12.
(1) Za privremeno zauzimanje i prekop javnoprometne površine u svrhu izvedbe priključka, investitor
ili izvođač je dužan ishoditi odobrenje od nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave.
(2) Prilikom prekopa javno-prometne površine u svrhu izvedbe priključka gradilište mora biti
ograđeno sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji.
Članak 13.
(1) Svaka građevina u pravilu ima samo jedan priključak na sustav javne odvodnje, a priključak se
izvodi kao trajno rješenje odvodnje otpadnih voda.
(2) Iznimno, ako površina parcele na kojoj se nalazi građevina pripada različitim slivovima ili je
iznimna razvedenost objekata na parceli takva da je tehničkom dokumentacijom predviđeno više
priključaka, može se izvesti više priključaka na sustav javne odvodnje, pod uvjetom da je isto
odobreno od strane Isporučitelja usluge.
Članak 14.
(1) Ako je zbog tehničkih razloga otežan neposredan spoj građevine na sustav javne odvodnje može se
izvesti zajednički priključak za više građevina pod uvjetom da je isto odobreno od strane Isporučitelja
usluge i da vlasnici nekretnina prije izvedbe samog priključka pisanim ugovorom međusobno urede
imovinsko-pravne odnose u vezi sa služnosti prolaska i trajnog korištenja te održavanja interne
odvodnje.
Članak 15.
(1) Sustav interne odvodnje mora bit tako izgrađen i održavan da osigura pravilnu i sigurnu odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda, a gradi se i koristi sukladno zakonskim propisima. Sustav mora biti tako
izgrađen i održavan da se spriječi razlijevanje otpadnih voda u okolinu, prodiranje otpadnih voda u
podzemne slojeve i mogućnost zaraze i prenošenja zaraznih bolesti te onemogući vraćanje kanalske
vode u interni sustav odvodnje.
(2) Izljevna mjesta u građevini moraju biti izvedena iznad predviđene kote usporene vode u javnoj
odvodnji.
(3) Niže izgrađene prostorije iz kojih se obavlja odvodnja ili mjesta koja mogu doći pod vjerojatni
uspor, treba odvojiti iz direktnog gravitacijskog načina odvodnje u sustav javne odvodnje, te ukoliko
se one nalaze ispod kote vjerojatnog uspora potrebno je ugraditi nepovratnu klapnu koja će
sprječavati povrat otpadnih voda iz sustava javne odvodnje.
Članak 16.
(1) Svi uređaji (uređaji za prepumpavanje, separatori ulja, mastolovci, neutralizatori, taložnice, uređaji
za sprečavanje povrata vode ...) kao i uljevi tlačne cijevi iz prepumpnog uređaja moraju biti
postavljeni prije priključno - kontrolnog okna iz kojeg se obavlja samo priključenje.
(2) Uređaji i cijevi iz stavka 1. ovog članka pripadaju internoj odvodnji, a ne izvode u sklopu
priključka na sustav javne odvodnje.
Članak 17.
(1) Isporučitelj usluge ne odgovara za štete nastale zbog povrata otpadnih voda iz sustava javne
odvodnje u prostore korisnika usluge koji se nalaze ispod kote vjerojatno usporene vode.
V. Kvaliteta opskrbe uslugama javne odvodnje
Članak 18.
(1) Isporučitelj usluge mora održavati kvalitetu usluge javne odvodnje u skladu s zakonom, posebnim
propisima, pravilima struke i ovim Općim uvjetima, vodeći računa o sigurnosti, redovitosti i kvaliteti
javne usluge te da je usluga javne odvodnje ravnopravno pristupačna svim korisnicima usluge.
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VI. Prava i obveze Isporučitelja usluge i korisnika usluge
1. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 19.
(1) Obveznik priključenja podnosi:
1. zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje i
2. zahtjev za izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje.
(2) Zahtjev iz točke 1. stavka 1. podnosi se Isporučitelju, a zahtjev iz točke 2. stavka 1. podnosi se
Gradu Pazinu putem Isporučitelja.
(3) Isporučitelj utvrđuje da li su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje.
(4) Grad Pazin donosi rješenje o obračunu naknade za priključenje na osnovu pisanog zahtjeva
obveznika priključenja i suglasnosti Isporučitelja da su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti za
priključenje.
(5) Isporučitelj će izvršiti priključenje građevine na sustav javne odvodnje nakon što obveznik
priključenja dostavi potvrdu Grada Pazina da je u cijelosti podmirio naknadu za priključenje, odnosno
ako se naknada plaća obročno, da je podmirio prvi obrok.
Članak 20.
(1) Isporučitelj usluge izvodi radove priključenja odnosno spajanje instalacije građevina na sustav
javne odvodnje, a trošak određene vrste radova i materijala snosi obveznik priključenja građevine koja
se priključuje sukladno sklopljenom ugovoru između Isporučitelja i obveznika priključenja.
2. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA USLUGE
Članak 21.
(1) Isporučitelj obavlja priključenje i nadzor nad izvedbom priključka građevina na sustav javne
odvodnje sukladno tehničko-tehnološkim uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima.
(2) Isporučitelj usluge je dužan na zahtjev korisnika usluge, bez naknade uručiti mu ove Opće uvjete.
(3) Isporučitelj usluge dužan je održavati sustav javne odvodnje u ispravnom stanju, osigurati trajno i
nesmetano obavljanje djelatnosti javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te osigurati javnost
rada.
(4) Isporučitelj usluge dužan je vršiti nadzor nad kakvoćom otpadnih voda koje se ispuštaju u sustav
javne odvodnje, na trošak korisnika i na način određen važećim propisima i Odlukom o odvodnji i
pročišćavanju otpadnih i oborinskih voda Grada Pazina.
(4) Isporučitelj usluge dužan je pod istim uvjetima priključiti na sustav javne odvodnje svakog
obveznika usluge koji podnese zahtjev i priloži pravovaljane isprave potrebne za priključenje ako su
za to stvorene tehničke i druge mogućnosti, sukladno odredbama Odluke o priključenju na komunalne
vodne građevine za javnu odvodnju, odredbama odluke koja regulira odvodnju otpadnih voda Grada
Pazina, odredbama zakona i ovih Općih uvjeta.
Članak 22.
(1) Isporučitelj usluge pruža vodnu uslugu koja se odnosi na crpljenje i odvoz otpadnih voda iz
septičkih i sabirnih jama, vlastitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te njihovo pražnjenje na
uređaju za pročišćavanje na području na kojem ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne
odvodnje otpadnih voda.
(2) Vodnu uslugu iz stavka 1. ovog članka Isporučitelj usluge pruža na temelju poziva korisnika
usluge, najkasnije u roku od 8 dana od primljenog i evidentiranog poziva, a u slučaju hitnosti
(plavljenja) u najkraćem roku.
Članak 23.
(1) Pravo je Isporučitelja usluge vršiti naplatu pruženih usluga javne odvodnje korisnicima usluga
obračunatu sukladno Odluci o cijeni vodne usluge javne odvodnje i Odluci o priključenju na
komunalne vodne građevine za javnu odvodnju Grada Pazina, važećem cjeniku, odredbama zakona i
ovim Općim uvjetima.
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Članak 24.
(1) Isporučitelj usluge dužan je naknaditi štetu korisniku usluge uzrokovanu prekidom obavljanja
usluge ili nepravilnostima u isporuci vodne usluge, osim kad se radi o opravdanim slučajevima koje
Isporučitelj nije mogao pravovremeno predvidjeti niti otkloniti.
(2) Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu koju korisnik trpi zbog poplave uzrokovane lošim
hidrološkim prilikama u području razdjelnog i mješovitog sustava odvodnje (viša sila).
Članak 25.
(1) Isporučitelj usluge nije odgovoran za štete nastale uslijed:
− prekida usluga ili nepravilnostima u isporuci usluga u slučajevima koje Isporučitelj usluge nije
mogao pravovremeno predvidjeti ili otkloniti,
− više sile ( neuobičajeno visokog nivoa vodotoka, vremenskih neprilika, padalina, zemljotresa i
sl. ),
− većih pogonskih i tehničkih smetnji nastalih bez krivnje Isporučitelja (pucanje tlačnog
cjevovoda, kvar pumpe i nestanak ili iskopčavanje električne energije, smrzavanja dijelova
instalacija i sl.),
− uslijed neovlaštenog priključenja,
− uslijed neovlaštenog priključenja oborinskih voda na sustav javne odvodnje,
− uslijed nepravilno izvedenog sustava interne odvodnje na zemljištu i objektu korisnika,
− za štete koje su nastale zbog toga što nisu osigurana dostatna sredstva za gradnju i održavanje
sustava javne odvodnje.
(2) Isporučitelj usluge je u slučajevima iz prethodnog stavka dužan poduzeti sve tehničke mjere, mjere
zaštite okoliša i ostale mjere kako bi se u što kraćem roku normaliziralo sustav javne odvodnje.
3. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA USLUGE
Članak 26.
(1) Vlasnici građevina ili drugih nekretnina dužni su svoje građevine priključiti na sustav javne
odvodnje ukoliko za to postoje tehnički uvjeti, sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne
građevine za javnu odvodnju i Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih i oborinskih voda Grada
Pazina.
(2) Vlasnik građevine ili druge nekretnine, zgrade ili zasebne cjeline u zgradi postaje korisnik usluge
sustava javne odvodnje nakon izvedbe priključka na sustav javne odvodnje.
(3) Interna odvodnja je u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba iz stavka 2. ovog članka.
Članak 27.
(1) U slučaju promjene korisnika usluge (zbog promjene vlasnika, najma, zakupa, podzakupa,
statusnih ili organizacijskih razloga ili drugih razloga), promjene namjene prostora, promjene
djelatnosti ili nastupanja drugih okolnosti koje utječu na isporuku usluge javne odvodnje, korisnik
usluge i novi korisnik usluge dužni su u roku od 8 dana od dana nastale promjene o tome pisanim
putem obavijestiti Isporučitelja usluge, uz prilaganje isprava kojima se dokazuju promijene.
(2) U stambenim zgradama s više korisnika u kojima se potrošnja vode očitava na zajedničkom
vodomjeru promjene iz prethodnog stavka može prijaviti, u pisanom obliku, predstavnik suvlasnika
zgrade.
(3) Ako se promjena korisnika ne prijavi, obveza plaćanja pada na teret korisnika koji je već upisan u
evidenciji Isporučitelja usluge, odnosno Isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe (u daljnjem
tekstu: Istarski vodovod d.o.o., Buzet) , za sve vrijeme dok ne dostavi dokumentaciju kojom dokazuje
prijavu promjene.
(4) U slučaju smrti prijašnjeg korisnika promjenu su dužni prijaviti njegovi nasljednici odnosno
članovi obitelji.
Članak 28.
(1) Korisnik usluge može koristiti uslugu javne odvodnje isključivo za potrebe svoga kućanstva,
odnosno poslovnog prostora.
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(2) Korisnik usluge nema pravo bez suglasnosti Isporučitelja usluge omogućiti drugoj osobi
priključenje na sustav javne odvodnje putem svoje interne odvodnje.
Članak 29.
(1) Korisnik je dužan održavati svoje interne vodove u stanju funkcionalne ispravnosti na način da
spriječi mogućnost njihovog onečišćenja i preko njih onečišćenje i zagađivanje javne kanalske mreže.
(2) Korisnici usluga mogu ispuštati otpadne vode u sustav javne odvodnje u okviru propisanih
graničnih vrijednosti emisija.
(3) U sustav javne odvodnje korisnik usluge ne smije upuštati otpadne tvari kojima se ugrožava
predviđeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda, stabilnost objekta, rad strojeva na
kanalizacijskim crpkama, tekući nadzor i održavanje objekata.
(4) U sustav javne odvodnje korisnik usluge ne smije upuštati naročito:
− tvari koje miješanjem sa otpadnom vodom u sustavu odvodnje pospješuju sedimentaciju kako
u sustavu odvodnje tako i u prijemniku,
− krute i viskozne tvari koje same ili u kontaktu sa drugim tvarima mogu negativno utjecati
(prouzrokovati smetnje) na protoku vode u kanalizacijskoj cijevi, te izazvati druge smetnje u
radu objekta i uređaja sustava javne odvodnje: pepeo, troska, otpaci, plastike, drva, stakla,
krpe, perja meso, ostaci i dijelovi životinja i sl.,
− tvari koje same ili u kontaktu sa drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnosti po zdravlje
ili život, sprječavati ulaz u kanale, izazvati akcident u sustavu javne odvodnje kao što su:
zapaljive i eksplozivne tekućine, štetni ili smrdljivi plinovi,
− kiseline, alkalne, agresivne i ostale štetne tvari koje nepovoljno djeluju na materijal od kojeg
je izrađen sustav javne odvodnje,
− patogene bakterije i viruse,
− radioaktivne materije,
− ostale štetne tvari.
(5) Granične vrijednosti opasnih i drugih tvari otpadnih voda koje se mogu upuštati u sustav javne
odvodnje određene su odredbama zakona, aktima Grada Pazina i vodopravnim aktima ako je njihovo
izdavanje obvezujuće za korisnike usluga.
Članak 30.
(1) Korisnik usluge dužan je u svako doba dopustiti Isporučitelju usluge pregled i nadzor nad
instalacijama interne odvodnje radi pregleda ispravnosti instalacija, kontrole ispuštanja i uzimanja
uzoraka otpadnih voda te popravaka instalacija priključka, osobito u slučaju moguće prijetnje ili
nastalog zagađenja iz internih instalacija.
(2) U slučaju kada Isporučitelj usluge utvrdi da bi zbog nepridržavanja obveza iz ovih Općih uvjeta
moglo nastupiti (ili je nastupilo) onečišćenje ili zagađenje sustava javne odvodnje, prijemnika ili
podzemnih voda, zbog neispravnog i lošeg održavanja i korištenja interne odvodnje isti je ovlašten
odmah obustaviti isporuku usluge odvodnje za tog korisnika usluge.
(3) Za sve posljedice proizašle iz razloga navedenih u stavku 2. ovog članka odgovoran je korisnik
usluge te je dužan nadoknaditi štetu Isporučitelju usluge i svim ostalim korisnicima koji su pretrpjeli
štetu.
Članak 31.
(1) Smatra se da je korisnik usluge prihvatio uvjete za korištenje usluga odvodnje iz ovih Općih uvjeta
ako je nakon njihova stupanja na snagu nastavio koristiti usluge odvodnje.
(2) Radi omogućavanja bolje kvalitete usluge korisnicima usluge Isporučitelj omogućava davanje
informacija ili predaju reklamacija o isporuci usluge na službeni telefon 052 619 030, radnim danom
od 7 do 15 sati.

Petak, 27. srpnja 2012.

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA

Strana 556 – Broj 16

VII. Uvjeti mjerenja, obračuna i naplate usluge javne odvodnje
Članak 32.
(1) Količina pružene vodne usluge javne odvodnje mjeri se po količini isporučene vode korisniku
usluge.
(2) Korisnicima koji koriste dio ili u cijelosti vodu izvan sustava javne vodoopskrbe, te se mjernim
uređajem javnog Isporučitelja ne evidentira ukupna količina korištene vode, utvrđena je količina vode
nužna za potrebe kućanstva na način da :
− količina vode nužna za potrebe kućanstva iznosi 3m3 mjesečno po članu kućanstva,
− je broj članova kućanstva utvrđen prema evidenciji o broju članova kućanstva za naplatu
usluga odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.
Članak 33.
(1) Obračun usluge javne odvodnje otpadnih voda i to:
− vodne usluge skupljanja otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje (dalje
u tekstu: usluge skupljanja otpadnih voda ),
− vodne usluge pročišćavanje otpadnih voda - usluge pročišćavanja otpadnih voda na uređaju za
pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina (dalje u tekstu: usluge pročišćavanja otpadnih
voda),
Isporučitelj usluge vrši po količini isporučene vode korisniku usluge i cijene iz cjenika, različito za
kućanstva, a različito za ostale potrošače.
(2) Obračun iz prethodnog stavka iskazuje se na računu za isporuku vode korisnicima čija je građevina
priključena na sustav javne odvodnje otpadnih voda.
Članak 34.
(1) Obveznik plaćanja cijene vodne usluge javne odvodnje je svaka fizička ili pravna osoba koja je
vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na sustav javne odvodnje na
području Grada Pazina.
Članak 35.
(1) Utvrđuju se slijedeće kategorije korisnika usluge javne odvodnje, tj. korisnika priključenih na
sustav javne odvodnje Grada Pazina:
1.
Stambeni prostori - kućanstva:
1.1.
Kućanstva koja koriste samo vodu iz sustava javne vodoopskrbe s mjernim uređajem za
mjerenje potrošnje vode (u daljnjem tekstu: „korisnici s mjerenjem potrošnje vode “)
1.2.
Kućanstva koja koriste dio ili u cijelosti vodu izvan sustava javne vodoopskrbe, te se mjernim
uređajem javnog Isporučitelja ne evidentira ukupna količina korištene vode (u daljnjem tekstu:
„korisnici bez potpunog mjerenja potrošnje “)
2.
Poslovni prostori - gospodarstva, poslovni subjekti i ostali korisnici koji nisu obuhvaćeni
točkom 1. ovog članka.
Članak 36.
(1) Cijenu (tarifu ) usluge javne odvodnje čini zbroj fiksnog i varijabilnog dijela.
(2) Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje nije ovisan o potrošnji vode, jer služi
pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica
priključenja nekretnine na komunalne građevine javne odvodnje. Fiksni dio obračunava se mjesečno
po korisniku vodne usluge (stambenom prostoru-kućanstvu, odnosno poslovnom prostoru).
(3) Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda se obračunava po
isporučenoj količini vode očitanoj na vodomjeru ili ispravnom mjeraču protoka ispuštene vode,
odnosno prema količini ispuštene otpadne vode koja se mjeri na način kojim se uređuje financiranje
vodnog gospodarstva u smislu obračuna naknade za zaštitu voda, odnosno prema članu kućanstva.
(4) Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda koji se obračunava po
isporučenoj količini vode očitanoj na vodomjeru ili ispravnom mjeraču protoka ispuštene vode,
odnosno prema količini ispuštene otpadne vode koja se mjeri na način kojim se uređuje financiranje
vodnog gospodarstva u smislu obračuna naknade za zaštitu voda, odnosno prema članu kućanstva.
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Članak 37.
(1) Za način i rok plaćanja vodne usluge javne odvodnje korisnika s mjerenjem potrošnje vode putem
Istarskog vodovoda d.o.o., Buzet, primjenjuju se akti Istarskog vodovoda d.o.o., Buzet koji provodi
očitanja potrošnje i obračun usluge.
(2) Obračun fiksnog dijela osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje za kućanstva, korisnicima koji
nemaju vlastiti mjerni uređaj, odnosno koriste zajednički za veći broj korisnika, vršit će Usluga d.o.o.
tromjesečno, prema cijeni iz Odluke o cijeni vodne usluge javne odvodnje.
(3) Obračun fiksnog dijela osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje za poslovne prostore,
korisnicima koji nemaju vlastiti mjerni uređaj, odnosno koriste zajednički za veći broj korisnika, vršit
će Usluga d.o.o. tromjesečno prema cijeni iz Odluke o cijeni vodne usluge javne odvodnje
(4) Obračun varijabilnog dijela vodne usluge javne odvodnje korisnicima bez potpunog mjerenja
potrošnje vršit će Usluga d.o.o., tromjesečno na temelju utvrđene količine vode nužne za osnovne
potrebe kućanstva.
(5) Korisnici iz stavka 2., 3., i 4., ovog članka dužni su podmiriti obvezu za isporučenu vodnu uslugu
javne odvodnje prema obračun koji je sastavni dio računa za komunalnu uslugu odvoza otpada, a u
roku dospijeća naznačenom u računu.
Članak 38.
(1) Cijena vodne usluge javne odvodnje zasebno se iskazuje u računu za:
1. skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje,
2. pročišćavanje otpadnih voda.
(2) U računu za vodne usluge javne odvodnje zasebno se iskazuje:
1. fiksni dio osnovne cijene,
2. varijabilni dio osnovne cijene.

(3) Uz cijenu vodnih usluga javne odvodnje zasebno se iskazuje i:
1. porez na dodanu vrijednost, sukladno posebnom zakonu,
2. naknada za razvoj.
Članak 39.
(1) Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici usluge javne odvodnje na području Grada
Pazina.
(2) Naknada za razvoj se obračunava i naplaćuje prema isporučenoj količini vode iz javnog
vodoopskrbnog sustava očitanoj na vodomjeru (m³), putem računa kojima obveznicima dostavlja
Istarski vodovod d.o.o., Buzet, uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe, na kojima se naknada za
razvoj zasebno iskazuje.
Članak 40.
(1) Uslugu crpljenja i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, vlastitih uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda te njihovo pražnjenje na uređaju za pročišćavanje obračunava se prema
važećem cjeniku Isporučitelja usluge različito za kućanstva, a različito za ostale potrošače.
(2) Uslugu iz stavka 1. ovog članka korisnik usluge plaća u roku od 15 dana od dana ispostavljanja
računa.
Članak 41.
(1) Korisnik usluge ima pravo prigovora na ispostavljeni račun koji ne odgađa rok plaćanja računa.
(2) Prigovor se podnosi u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana primitka računa.
(3) Isporučitelj usluge dužan je u roku od 30 dana ispitati osnovanost prigovora te dati pisani odgovor
na isti.
Članak 42.
(1) Cijene (tarife) usluge javne odvodnje Isporučitelj usluga objavljuje se na internetskim stranicama
www.usluga-pazin.hr, te su iste javno dostupne i u sjedištu Isporučitelja usluge za sve vrijeme važenja.
(2) U slučaju izmjene cijena usluge Isporučitelj usluge će pravovremeno obavijestiti korisnike usluge
objavljivanjem na svojim internetskim stranicama te na drugi prikladan način.
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Članak 43.
(1) Rok za podmirenje računa otisnut je na svakom ispostavljenom računu.
(2) Ukoliko potrošač ne plati račun u roku zaračunat će se zakonske zatezne kamate.
(3) Ako računi nisu podmireni u propisanom roku Isporučitelj šalje opomenu.
(4) Zbog neplaćanja dospjelih obveza Isporučitelj će pokrenuti postupak prisilne naplate.
VIII. Uvjeti za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuke usluge javne odvodnje
Članak 44.
(1) Isporučitelj usluge može korisnicima usluge privremeno obustaviti isporuku usluge u slijedećim
slučajevima:
− pregled, ispitivanje ili kontrolno mjerenje,
− redovno ili izvanredno održavanje,
− remont postrojenja,
− priključenje novih korisnika,
− dogradnje ili rekonstrukcije sustava javne odvodnje,
− viša sila.
(2) U slučaju obustave usluge iz prethodnog stavka Isporučitelj usluge obavijestit će korisnike usluge.
Članak 45.
(1) Ako se račun Isporučitelja usluge osporava bilo u kojem sudskom ili izvansudskom postupku, a
korisnik usluge uredno podmiruje sve sljedeće nesporne račune, Isporučitelj usluge neće obustaviti
pružanje usluge do okončanja navedenoga sudskog ili izvansudskog postupka.
(2) Sudskim ili izvansudskim postupkom u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se svaki postupak
predviđen važećim propisima, kao i svaki postupak predviđen ovim Općim uvjetima ili drugim
pravilima Isporučitelja usluge.
IX. Postupanje u slučaju neovlaštenog korištenja usluga javne odvodnje
Članak 46.
(1) Vlasnik građevine ne smije se priključiti na sustav odvodnje bez suglasnosti Isporučitelja usluge,
sukladno uvjetima i postupku određenom Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine za
javnu odvodnju.
(2) Ako se vlasnik građevine priključi na sustav javne odvodnje bez suglasnosti Isporučitelja usluge,
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, na prijedlog
Isporučitelja vodne usluge, u upravnom postupku donijet će rješenje o obvezi priključenja sukladno
tehničko- tehnološkim uvjetima Isporučitelja usluga na teret vlasnika građevine.
Članak 47.
(1) Pod neovlaštenim korištenjem usluge javne odvodnje podrazumijevaju se slučajevi kada:
− se fizička ili pravna osoba samovoljno spoji na sustav javne odvodnje,
− korisnik usluge daje netočne podatke za određivanje kategorije korisnika (kućanstva ili
ostali korisnici),
− korisnik usluge koristi vodnu uslugu vodoopskrbe bez mjerne opreme, mimo mjerne opreme
ili kada je mjerna oprema onesposobljena za rad obzirom da se cijena usluge javne odvodnje i
naknade za razvoj obračunava ovisno o isporučenoj količini vode očitanoj na vodomjeru,
− u drugim slučajevima kada se korisnik usluge ne pridržava uvjeta korištenja usluge javne
odvodnje određenih zakonom, odlukama Grada Pazina i ovih Općih uvjeta.
(2) U slučaju neovlaštenog korištenja vodne usluge javne odvodnje Isporučitelj usluge obavijestit će
ovlaštenu osobu Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada
Pazina radi poduzimanja mjera propisanih Prekršajnim zakonom.
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X. Prijelazne i završne odredbe
Članak 48.
(1) Na tehničko-tehnološke uvjete priključenja i korištenja vodne usluge javne odvodnje koji nisu
uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe Zakona o vodama, Zakona o obveznim
odnosima i drugih važećih propisa, odluka Grada Pazina i Isporučitelja usluge.
Članak 49.
(1) Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti odredbe Općih uvjeta isporuke komunalnih
usluga („Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i
Sveti Petar u Šumi“, broj 27/06) u dijelu koji se odnosi na komunalnu uslugu odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda.
Članak 50.
(1) Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja.
(2) Ovi Opći uvjeti objavit će se u „Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi“, na oglasnoj ploči u sjedištu Isporučitelja usluge i
na internetskim stranicama Isporučitelja usluge: www.usluga-pazin.hr.
Broj: 467-5/12
Pazin, 14. lipnja 2012.
Predsjednik Nadzornog odbora
Igor Merlić, v.r.

