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O P Ć I N A   C E R O V L J E 
 
 60 

 
Na temelju članka 4. Zakona o savjetima 

mladih («Narodne novine» broj 23/07.) i članka  
17. Statuta Općine Cerovlje («Službene novine 
Grada Pazina» broj 11/09.), Općinsko vijeće 
Općine Cerovlje na sjednici održanoj  05. ožujka 
2010. godine donosi  
 

O D L U K U 
o osnivanju Općinskog savjeta mladih  

Općine Cerovlje 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se Općinski 

savjet mladih Općine Cerovlje (dalje u tekstu: 
Savjet mladih) kao savjetodavno tijelo 
Općinskog vijeća Općine Cerovlje (u daljnjem 
tekstu: Vijeće), te utvrđuje broj članova i 
osnovna mjerila za sastav članova Savjeta 
mladih, postupak izbora   predsjednika i članova, 
djelokrug i način rada Savjeta mladih, način 
utjecaja Savjeta mladih na rad Vijeća u postupku 
donošenja odluka i drugih akata od interesa za 
mlade i  problematiku mladih, način financiranja 
rada i programa Savjeta mladih, osiguravanje 
prostornih i drugih uvjeta za rad, te druga pitanja 
od značenja za rad Savjeta mladih. 

 
Članak 2. 

 Savjet mladih svojim djelovanjem, 
prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na 
pripremu, donošenje i provedbu odluka Vijeća 
koje su od interesa za mlade, a time i na bolji 
položaj mladih u lokalnoj sredini.  
 

II. BROJ I SASTAV ČLANOVA  
SAVJETA MLADIH 

 
Članak 3. 

Savjet mladih ima pet (5) članova, 
uključujući predsjednika i zamjenika 
predsjednika koji se biraju iz reda izabranih 
članova Savjeta. 

 
Članak 4.  

Za člana Savjeta mladih može se 
kandidirati i biti izabrana osoba koja ima 
prebivalište na području Općine Cerovlje, u dobi 
od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina 
života. 

Radi ravnomjerne zastupljenosti 
različitih dobnih skupina, prema vrstama školske 
i studentske populacije, te zastupljenosti mladih 
koji se profesionalno ili volonterski bave 
stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga 
Savjeta mladih od interesa mladih i skrbi za 
mlade, imajući u vidu što širu i ravnomjerniju 
zastupljenost različitih godišta i zastupljenost 
oba spola, kandidate za članove Savjeta mladih 
predlažu udruge mladih i udruge koje se bave 
mladima, učenička vijeća, te drugi oblici 
organiziranja mladih koji su registrirani i koji 
djeluju na području  Općine Cerovlje. 

  
    

III. JAVNI POZIV I PREDLAGANJE 
KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA 

SAVJETA MLADIH 
 

Članak 5. 
 Vijeće pokreće postupak izbora članova 
Savjeta mladih javnim pozivom najkasnije 60 
dana prije prestanka mandata Savjeta mladih 
tekućeg saziva. 

Od dana upućivanja javnog poziva pa do 
dana izbora članova Savjeta mladih ne može 
proći manje od 30 niti više od 60 dana.  

 
Članak 6. 

 Odluku o javnom pozivu za podnošenje 
prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta 
mladih donosi Vijeće većinom glasova svih 
članova Vijeća. 
 Odlukom iz stavka 1. ovoga članka 
utvrđuje se obvezatni sadržaj javnog poziva u 
skladu s ovom Odlukom i Zakonom. 
 Javni poziv za podnošenje prijedloga 
kandidata za izbor članova Savjeta mladih, 
obavezno sadrži: 
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- podatke i uputu ovlaštenim predlagateljima 
koji se pozivaju da u određenom roku podnesu 
prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta 
mladih, 

- podatke o predloženim kandidatima i 
načinu sastavljanja prijedloga, 

- ovlašteno tijelo kojem se predaju prijedlozi 
kandidata, 

- rok predaje prijedloga, 
- potpisane izjave kandidata o prihvaćanju 

prijedloga za izbor člana Savjeta mladih, 
- druge potrebne podatke i dokaze, kako bi 

se na nedvojben način utvrdili pravovaljani 
prijedlozi kandidata za izbor članova Savjeta 
mladih, te  

- naziv tijela gdje se može podići  Obrazac 
za predaju prijedloga.  

 
Članak 7. 

Prijedlozi kandidata za izbor članova 
Savjeta mladih sastavljeni prema objavljenom 
javnom pozivu i ovoj Odluci, na propisanom 
obrascu ovlašteni predlagatelji predaju Komisiji 
za izbor i imenovanja Vijeća (dalje: Komisija), 
prema uputama iz Javnog poziva.   

Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka 
obvezno sadrži: 

- naziv i sjedište ovlaštenog 
predlagatelja, 
 - podaci o kandidatu (ime i prezime, 
datum i godina rođenja, prebivalište), 
 - obrazloženje prijedloga. 
 Prijedlog  mora biti ovjeren pečatom i/li 
potpisom ovlaštene osobe predlagatelja. 

Komisija je dužna zaprimljene 
prijedloge pregledati i utvrditi njihovu 
ispravnost, te potvrditi datum primitka. 

 
Članak 8. 

Ako zaprimljeni prijedlog liste kandidata 
nije pravovremen ili nije pravilno sastavljen ili 
ne sadrži pisane dokaze u prilogu, Komisija će 
odbiti njegov prijem. 

Ako predstavnik ovlaštenog 
predlagatelja i nadalje zahtjeva prijam njegova 
prijedloga, Komisija će prijedlog zaprimiti i 
sastaviti službenu bilješku o utvrđenim 
nepravilnostima. 

Prijedlog kandidata koji je 
nepravovremen, nepotpun ili nepravilno 
sastavljen, neće se razmatrati. 

 
Članak 9. 

Komisija, na temelju pravovaljano i 
uredno zaprimljenih prijedloga ovlaštenih 
predlagatelja sastavlja i utvrđuje listu kandidata 
za izbor članova Savjeta mladih. 

 
Članak 10. 

 Lista kandidata  utvrđuje se na način da 
se uz naziv predlagatelja navodi ime i prezime 
kandidata prema redoslijedu zaprimljenih 
prijedloga. 

Lista kandidata sadrži: 
 - naznaku predlagatelja i datum 
zaprimljenog prijedloga, 
 - ime i prezime kandidata, datum i 
godinu rođenja, te 
 - mjesto prebivališta.  
 Lista se objavljuje na oglasnoj ploči 
Općine i na web stranici Općine u roku od pet 
(5) dana od dana isteka roka za dostavu 
prijedloga. 

 
IV. POSTUPAK IZBORA 

 
Članak 11. 

 Izbore za članove Savjeta mladih 
provodi Vijeće na temelju prijedloga kandidata 
kojeg je sukladno ovoj Odluci, Statutu  Općine  i 
Poslovnika Vijeća utvrdila Komisija.  
 Postupak izbora članova Savjeta mladih 
provodi se tajnim glasovanjem. 
 Izabrani su oni kandidati koji su dobili 
najveći broj glasova Vijeća, do ukupnog broja 
članova Savjeta mladih. 
 Ako su dva ili više kandidata dobili isti 
broj glasova, a do ukupnog broja na listi može 
biti izabran još jedan član Savjeta mladih, 
glasovanje se do ukupnog broja članova ponavlja 
za kandidate s najvećim  brojem glasova. 

 
Članak 12. 

Glasovanje se provodi glasačkim 
listićem, ovjerenim  pečatom Vijeća. 
 Liste kandidata unose se na glasački 
listić  redom kojim su podnesene Komisiji. 

Glasački listići su iste veličine i oblika. 
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Na glasačkom listiću prezimena 
kandidata navode se redoslijedom predlagatelja, 
a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj 
ispred prezimena pojedinog kandidata. 
  

V. PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH 
 

Članak 13. 
Savjet mladih ima predsjednika koji 

predstavlja i zastupa Savjet mladih, saziva 
sjednice Savjeta mladih i predsjedava im. 

Predsjednika Savjeta mladih bira Savjet, 
na prvoj konstituirajućoj sjednici Savjeta 
većinom glasova svih članova Savjeta mladih. 

Zamjenik predsjednika bira se po istom 
postupku kao i predsjednik Savjeta mladih. 

Postupak izbora predsjednika i 
zamjenika predsjednika Savjeta mladih provodi 
se tajnim glasovanjem u skladu s Poslovnikom. 

Mandat predsjednika  i zamjenika 
predsjednika Savjeta mladih je dvije (2) godine i 
istovjetan je s mandatom članova Savjeta 
mladih. 

Predsjednika Savjeta mladih u slučaju 
njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje 
zamjenik predsjednika. 
 Ako predsjednik Savjeta mladih bude 
razriješen prije isteka mandata, postupak izbora 
predsjednika provodi se na isti način i po istom 
postupku, a njegov mandat traje najdulje do 
isteka mandata članova Savjeta mladih izabranih 
na redovnim izborima. 

 
VI. MANDAT ČLANOVA   

SAVJETA MLADIH 
 

Članak 14. 
Članovi Savjeta mladih biraju se na 

vrijeme od dvije (2) godine. 
Vijeće će razriješiti člana Savjeta mladih 

i prije isteka mandata ako uzastopno i 
neopravdano ne prisustvuje sjednicama Savjeta 
mladih u razdoblju duljem od šest (6) mjeseci, 
kada navrši 30  godina života, na osobni zahtjev, 
te ako je pravomoćnom presudom osuđen na 
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 
šest (6) mjeseci. 

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka i na 
temelju izvješća Komisije novi član Savjeta 
mladih postaje slijedeći neizabrani kandidat s 

liste kandidata s koje je izabran član koji se 
razrješava. 

Ako na toj listi nema kandidata, Vijeće 
će, na temelju izvješća Komisije za člana Savjeta 
mladih izabrati neizabranog kandidata s druge 
liste koji je dobio najveći broj glasova na 
provedenim redovnim izborima.  
 Kada nastupe okolnosti opisane u 
stavcima 3. i 4. ovoga članka mandat 
novoizabranom članu traje do isteka tekućeg 
mandata Savjeta mladih.  
 

VII. DJELOKRUG I NAČIN RADA 
SAVJETA MLADIH 

 
Članak 15. 

 U okviru svoga djelokruga Savjet 
mladih: 
 1. bira predsjednika i zamjenika 
predsjednika, 
 2. donosi poslovnik o radu, 
 3. donosi program rada i financijski plan, 
 4. osniva stalna i povremena radna tijela, 
 5. raspravlja o pitanjima iz djelokruga 
Vijeća koja su od interesa za mlade i predlaže 
Vijeću raspravu o tim pitanjima, 
 6. daje mišljenje Vijeću prilikom 
donošenja odluka, mjera, programa i drugih 
akata od osobitog značenja za mlade, 
 7. predlaže Vijeću donošenje odluka, 
programa i drugih akata od značaja za 
unapređivanje položaja mladih, 
 8. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe 
lokalnog programa djelovanja za mlade, 
 9. izrađuje izvješća i dostavlja ih 
nadležnim tijelima, predlaže donošenje programa 
za otklanjanje nastalih problema i poboljšanja 
položaja mladih,  
 10. predlaže mjere za ostvarivanje i 
provedbu odluka i programa o skrbi za mlade, 
 11. informira mlade o svim pitanjima 
značajnim za unapređivanje položaja mladih, 
 12. potiče suradnju sa savjetima mladih 
općina, gradova i županija u Republici 
Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s 
odgovarajućim tijelima drugim zemalja, 
 13. raspravlja o pitanjima značajnima za 
mlade, te obavlja i duge poslove od interesa za 
mlade. 
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Članak 16. 
Prije donošenja općeg akta kojim se 

uređuju pitanja koja se na neposredan način tiču 
mladih, Vijeće je dužno svu dokumentaciju 
dostaviti Savjetu mladih na prethodno 
razmatranje i iznošenje mišljenja.  

Savjet mladih može samostalno podnijeti 
inicijativu prema Vijeću za razmatranje 
određenih pitanja iz djelokruga  Savjeta mladih. 

Sve prijedloge, komentare i primjedbe 
prema Vijeću, Savjet mladih dostavlja u pisanom 
obliku. 

 
Članak 17. 

Savjet mladih radi na sjednicama koje se 
održavaju kao redovite i izvanredne, a saziva ih i 
njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih. 

Redovite sjednice Savjeta mladih 
predsjednik je dužan sazvati najmanje jedanput u 
dva (2) mjeseca. 

Predsjednik Savjeta mladih dužan je 
sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na 
prijedlog najmanje dva (2) člana Savjeta mladih.  

 
Članak 18. 

 Savjet mladih donosi odluke većinom 
glasova ako je na sjednici nazočna većina svih 
članova Savjeta, ako Zakonom, ovom Odlukom i 
Poslovnikom o radu Savjeta mladih nije drukčije 
određeno.  
 

Članak 19. 
 Način rada, postupak  donošenja odluka, 
sazivanje, rad i tijek sjednica, te konstituiranja  
Savjeta mladih, postupak izbora i razrješenja 
predsjednika i zamjenika predsjednika i članova 
radnih tijela Savjeta mladih, prava i dužnosti 
njegovih članova i druga pitanja od značajna za 
rad Savjeta mladih uređuje se Poslovnikom o 
radu Savjeta mladih. 
 Poslovnik o radu donosi se većinom 
glasova svih članova Savjeta mladih. 
 

Članak 20. 
 U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati 
i osobe koje nisu članovi  Savjeta  ako svojim 
radom mogu pridonijeti u pripremi stručnih 
podloga za zauzimanje stajališta u postupku 
izrade, donošenja i provedbe programa rada 
Savjeta mladih i drugih akata iz djelokruga 

Savjeta, te davanju mišljenja, prijedloga i 
preporuka Vijeću u vezi s donošenjem odluka i 
programa od interesa za mlade. 
 Na sjednicama Savjeta mladih se prema 
potrebi pozivaju i predstavnici pojedinih tijela 
Općine Cerovlje i drugih tijela ako to zahtjeva 
sadržaj dnevnog reda o kojem se raspravlja, 
zauzima stajališta ili odlučuje. 
 Osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka 
sudjeluju u radu Savjeta mladih, bez prava 
odlučivanja. 
 

VIII. PROGRAM RADA  
SAVJETA MLADIH 

 
Članak 21.  

Svoj rad Savjet mladih temelji na 
godišnjem programu rada kojeg Savjet donosi 
većinom glasova svih članova. 

Program rada, uz sadržaje od interesa za 
mlade iz rada Vijeća, obuhvaća i ostale sadržaje i 
aktivnosti u sklopu djelokruga Savjeta mladih, te 
nositelje pojedinih aktivnosti i rokove za  
njihovo izvršavanje. 

Program rada priprema se u suradnji s 
Jedinstvenim upravnim odjelom Općine. U 
izradi programa mogu sudjelovati i osobe iz 
članka 20. stavka 1. i članka 23. stavka 1. ove 
Odluke.  

 
Članak 22. 

Ako se programom rada Savjeta mladih 
za provedbu planiranih aktivnosti predviđaju 
financijska sredstava, ta se sredstava na temelju 
financijskog plana osiguravaju u Proračunu  
Općine Cerovlje. 

Program rada za narednu kalendarsku 
godinu Savjet mladih podnosi na odobravanje 
Vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine. 

O svom radu Savjet mladih podnosi 
Vijeću godišnji izvještaj. 
  

IX. RADNA TIJELA  
SAVJETA MLADIH 

 
Članak 23. 

Savjet mladih, prema potrebi osniva 
stalna i povremena radna tijela za pripremu i 
provedbu Programa Savjeta mladih i lokalnih 
programa za bolji položaj mladih i razrješavanje 
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problema mladih, te za organizaciju i djelovanje 
foruma, tribina i radionica za pojedine dobne 
skupine mladih ili srodne vrste problema mladih. 

Zadaci, način rada, sastav, broj članova i 
druga pitanja vezana za izbor i (li) imenovanje 
članova radnih tijela urediti će se Poslovnikom o 
radu Savjeta mladih. 
 U radu radnih tijela Savjeta mladih 
mogu sudjelovati i osobe iz članka 20. stavka 1. 
ove Odluke, bez prava odlučivanja. 
 

X. MEĐUSOBNA SURADNJA   
 

Članak 24. 
 U cilju unapređenja rada, a osobito na 
razmjeni iskustava i programa za poboljšanje 
položaja mladih Savjet mladih surađuje sa 
savjetima mladih drugih jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave u zemlji i 
inozemstvu, te s organizacijama mladih.  
 

XI. FINANCIRANJE, PROSTORNI I 
DRUGI UVJETI ZA RAD 

SAVJETA MLADIH 
 

Članak 25. 
Općina Cerovlje osigurava sve potrebne 

uvjete za rad Savjeta mladih (financijska 
sredstva, prostorne i druge uvjete). Financijska 
sredstva osiguravaju se u Proračunu Općine na 
temelju odobrenog programa rada i financijskog 
plana. 

Članovi Savjeta mladih ne primaju 
naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu 
troškova vezanih za  rad u Savjetu mladih u 
skladu s ovom Odlukom, te općim aktima Vijeća 
kojima se uređuju prava na naknadu troškova za 
rad članova radnih tijela Vijeća.  

Isplata troškova za rad članovima i 
troškova za provedbu programa Savjeta mladih  
vrši se iz Proračuna Općine po nalogu 
predsjednika Savjeta mladih i uz supotpis 
Općinskog načelnika.    

 
Članak 26. 

Stručne i administrativne poslove za 
potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni 
upravni odjel  Općine. 

 
 

XII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 
 

Članak 27. 
 Ako su podnositelju prijedloga liste 
kandidata za izbor članova Savjeta mladih u 
postupku podnošenja prijedloga povrijeđena 
prava, ovlašteni predlagatelj ima pravo žalbe. 
 Žalba se podnosi Odboru za statut, 
poslovnik i upravu Vijeća (dalje: Odbor) u roku 
od 48 sati od dana odbijanja prijema prijedloga. 
O podnesenoj žalbi Odbor je dužan odlučiti u 
roku od 48 sati od dana podnošenja žalbe. 
 Odbor provjerava formalnu ispravnost 
odbijenog prijedloga kandidata za izbor člana 
Savjeta mladih, a njegova odluka je konačna i 
obvezuje Komisiju u izradi liste kandidata za 
izbor članova Savjeta mladih  

 
XIII. PRIJELAZNE I  

ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 28. 
 Iznimno, iz članka 5. ove Odluke, 
postupak  izbora za  članove Savjeta mladih 
prvog saziva Vijeće pokreće  javnim pozivom, u 
roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove 
Odluke. 

Članak 29. 
Nakon provedenih izbora konstituirajuću 

sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik 
Vijeća, koji sjednicom predsjedava do izbora 
predsjednika Savjeta mladih. 

 
Članak 30. 

 Na pitanja koja nisu uređena ovom 
Odlukom analogno se primjenjuje Zakon o 
osnivanju savjeta mladih, Zakon o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut 
Općine i Poslovnik Vijeća.  

 
Članak 31. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da prema 
potrebi donosi popratne akte za provedbu 
postupka izbora članova Savjeta mladih. 

 
Članak 32. 

Odbor propisuje obrasce u postupku 
kandidiranja i provedbi izbora, a prema potrebi 
donosi obvezatne upute u provedbi postupka za 
izbor članova Savjeta mladih. 
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Članak 33. 
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: 023-01/10-01/06 
URBROJ: 2163/01-02-02-10-1  
Cerovlje,  05. ožujka 2010.    
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Ivan Jurada, v.r. 

 
 
 61 

 
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o 

zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne 
novine« broj 91/96., 124/97., 174/04. i 38/09.) i 
članka 17. Statuta Općine Cerovlje (»Službene 
novine Grada Pazina«, broj 11/09.), Općinsko 
vijeće Općine Cerovlje, na sjednici održanoj 
dana 05. ožujka 2010. godine donosi 

 
 

ODLUKU 
o davanju u zakup poslovnog prostora u 

vlasništvu Općine Cerovlje 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i 
postupak davanja poslovnog prostora u 
vlasništvu Općine Cerovlje (dalje u tekstu: 
Općina) u zakup, visina zakupnine, prava i 
obveze ugovornih strana, kao i pitanja u vezi 
raspolaganja poslovnim prostorima kojima 
gospodari  Općina. 

  
Članak 2. 

 Poslovni prostor u vlasništvu Općine kao 
i prostori kojima gospodari Općina Cerovlje daje 

u zakup Općinski načelnik Općine Cerovlje 
(dalje u tekstu: Načelnik). 
  Načelnik u okviru svoje nadležnosti: 1) 
imenuje Komisiju za provođenje natječaja za 
davanje poslovnog prostora u zakup, 2) raspisuje 
natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup, 
3) određuje način provođenja  natječaja (pisane 
ponude ili javno nadmetanje), 4) određuje 
početni iznos zakupnine, 5) utvrđuje namjenu, 
promjenu i proširenje namjene djelatnosti u 
poslovnom prostoru, 6) utvrđuje najpovoljnijeg 
natjecatelja, 7) odlučuje o ulaganjima u poslovni 
prostor i povratu uloženih sredstava zakupnika u 
uređenje poslovnog prostora, 8)  odlučuje o 
prestanku i o otkazu ugovora o zakupu 
poslovnog prostora, 9) vodi brigu i odlučuje o 
drugim pitanjima u vezi zakupa i upravljanja 
poslovnim prostorom. 
 Općina u smislu ove Odluke ima položaj 
zakupodavca.   

 
II. NAMJENA  POSLOVNOG  

PROSTORA 
 

Članak 3. 
Namjenu poslovnog prostora u smislu 

ove Odluke (vrsta djelatnosti i vrsta poslovnih 
radnji) koje se u pojedinim dijelovima Općine 
smiju obavljati određuje Načelnik raspisivanjem 
natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup. 

Načelnik određuje namjenu odnosno 
djelatnost poslovnog prostora u skladu s ovom 
Odlukom, prostornom dokumentacijom odnosno 
na način da osigura valorizaciju svakog 
pojedinog prostora, te da oni budu u funkciji 
obogaćivanja i zadovoljavanja potreba 
stanovništva. 
 

Članak 4. 
Načelnik može na zahtjev zakupnika 

odobriti prenamjenu poslovnog prostora ukoliko 
ocijeni da je to u  interesu Općine pod uvjetom: 

1. da je zakupnik podmirio sva 
dugovanja vezana uz zakup poslovnog prostora i
 2. da zakupnik prihvati određivanje nove 
zakupnine prema djelatnosti shodno članku 5. 
ove Odluke. 
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III. NAČIN UTVRĐIVANJA  
ZAKUPNINE 

 
Članak 5. 

Početni iznos mjesečne zakupnine za 
poslovni prostor određuje se množenjem korisne 
površine poslovnog prostora i cijene po metru 
kvadratnom (m2) prostora zavisno o vrsti 
djelatnosti i položaja prostor u smislu stavka 2. 
ovoga članka.   

Ovisno o vrsti djelatnosti koja se obavlja 
u poslovnom prostoru utvrđuju se početna cijena 
zakupa poslovnog  prostora u naselju Cerovlje, i 
to: 

1) 20,00 kuna/m2 za: 
  - ugostiteljske objekte (restoran, 

gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, 
pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze 
prehrane, kavana, caffe bar, pivnica, buffet, 
krčma, konoba, disco i noćni bar),     

- novčarske objekte (banka, mjenjačnica, 
osiguravajuće društvo, turistička i putnička 
agencija, igre na sreću), 

 - trgovine (prehrambenih i drugih 
proizvoda, cvjećarne). 

2)  18,00 kuna/m2 za:  
- uredske prostore (osim pod 4.), 
3)  16,00  kuna/m2 za: 
- obrtničke i osobne usluge,  
- proizvodne djelatnosti, 
- djelatnosti zdravstva, odgoja i 

obrazovanja, kulture, sporta, informiranja, 
- druge društvene djelatnosti ako ih ne 

obavljaju neprofitne ustanove, 
- skladišne prostore, 
4)  10,00 kuna/m2 za: 
- kancelarijske prostore tijela lokalne i 

regionalne samouprave, političkih stranaka, 
udruženja građana, druge neprofitne organizacije 
i ustanove. 
 Za poslovne prostore u drugim naseljima 
i dijelovima naselja Općine početna cijena 
zakupa po m2 poslovnog prostora utvrđena u 
stavku 2. ovoga članka umanjuje se za 50%. 

 
Članak 6. 

Početna mjesečna zakupnina za poslovni 
prostor u kojem se obavlja deficitarna djelatnost 
i djelatnost od interesa za Općinu može se 
umanjiti do 50%.     

 Deficitarnu djelatnost i postotak 
umanjenja početne cijena zakupnine iz stavka 1. 
ovog članka utvrđuje Načelnik raspisivanjem 
natječaja. 

 
Članak 7. 

 Načelnik može raspisanim natječajem, 
za pojedine poslovne prostore koji ne 
udovoljavaju uvjetima za početak obavljanja 
djelatnosti odrediti do 50% manju početnu cijenu 
mjesečne zakupnine.    

Najpovoljniji natjecatelj takav poslovni 
prostor prima u viđenom stanju, dužan ga je 
urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom 
trošku. 

 
Članak 8. 

Pod korisnom površinom u smislu 
članka 5. ove Odluke podrazumijeva se površina 
koja se dobije mjerenjem između zidova 
poslovne prostorije, uključujući ulazno-izlazni 
prostor, sanitarne prostorije te površinu izloga. 

U korisnu površinu poslovnog prostora 
ne ulaze terase i drugi otvoreni prostori koji su 
isključivo u funkciji poslovnog prostora. 

Za korištenje prostora iz stavka 2. ovoga 
članka, mjesečna zakupnina određuje se u visini  
od 50% od iznosa postignutog u natječaju za 
poslovni prostor, po m2, mjesečno.       

 
IV. ZASNIVANJE ZAKUPA 

 
Članak 9. 

 Poslovni prostor daje se u zakup putem 
javnog natječaja (dalje u tekstu: natječaj). 
 Natječaj za davanje poslovnog prostora u 
zakup provodi Komisija za provođenje natječaja 
za davanje poslovnog prostora u zakup (dalje u 
tekstu:  Komisija). 
  Komisija se sastoji od predsjednika i 
dva člana koje imenuje  Načelnik na vrijeme od 
4 godine. 
 Stručne i administrativne poslove za 
Načelnika i Komisiju obavlja Jedinstveni 
upravni odjel  Općine Cerovlje (dalje u tekstu: 
Odjel). 

Članak 10. 
 Iznimno od odredbe stavka 1. članka 9. 
ove Odluke sadašnjem zakupniku poslovnog 
prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz 
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ugovora o zakupu, Načelnik će ponuditi 
sklapanje novog ugovora o zakupu s novim 
mjesečnim iznosom zakupnine, najkasnije 60 
dana prije isteka roka na koji je ugovor 
sklopljen. 
 Ponuda iz stavka 1. ovog članka dostavit 
će se zakupniku pisanim putem, preporučeno. 
 Ako sadašnji zakupnik ne prihvati 
ponudu iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 
dana, raspisat će se natječaj za davanje u zakup 
tog poslovnog prostora s početnim iznosom 
zakupnine koji je ponuđen zakupniku iz stavka 
1. ovoga članka. 
  

Članak 11. 
Prije raspisivanja natječaja Načelnik 

putem Odjela utvrđuje stanje i opremljenost 
prostora (podova, zidova i stropova, vanjske i 
unutarnje stolarije, postojanje i stanje sanitarnog 
čvora, vodovodnih i elektroinstalacija) i potrebu 
ulaganja o čemu sastavlja zapisnik. 

  
Članak 12. 

Natječaj za zakup poslovnog prostora u 
pravilu sadrži: 

1. adresu, površinu i namjenu poslovnog 
prostora,  

2. oznaku da li se radi o uređenom ili 
neuređenom prostoru, 

3. obvezu natjecatelja da pod uvjetima iz 
ove Odluke uredi prostor o svom trošku, 

4. početni iznos zakupnine po m2 
prostora mjesečno,  

5. rok na koji se poslovni prostor daje u 
zakup, 

6. visinu garantnog pologa za 
sudjelovanje u natječaju i odredbu o obvezi 
uplate pologa s naznakom da izabrani  natjecatelj 
gubi pravo na povrat pologa u slučaju da 
odustane od zaključenja ugovora o zakupu ili u 
slučaju kad nije u mogućnosti zaključiti ugovor o 
zakupu zbog ne dostavljanja instrumenata 
osiguranja plaćanja propisanih natječajem. Po 
zaključenju ugovora o zakupu garantni polog se 
uračunava u zakupninu,  

7. obvezu  natjecatelja da dadne izjavu 
da će najkasnije na dan potpisa ugovora o 
zakupu  Općini dostaviti jedan od instrumenta 
osiguranja: 

- plaćanje iznosa tromjesečne zakupnine 
unaprijed dok ugovor o zakupu traje, 

- bjanko zadužnicu,  
- mjenicu s klauzulom »bez protesta«.   
8. rok za podnošenje prijava kada se  

natječaj provodi prikupljanjem pisanih ponuda, 
9. dan, vrijeme i mjesto otvaranja 

ponuda odnosno usmenog javnog  nadmetanja, 
10. obvezu dostave osnovnih podataka o  

natjecatelju: 
- za fizičke osobe - ime i prezime, 

prebivalište, dokaz o državljanstvu, OIB, 
- za obrtnike – obrtnicu, BON 2, OIB i 

Potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga  
ne stariju od 7 dana; 

- za pravne osobe - naziv tvrtke, sjedište, 
podatke o osobi za  zastupanje i rješenje o upisu 
u sudski registar, BON 1, OIB i Potvrdu Porezne 
uprave o stanju poreznog duga tvrtke ne stariju 
od 7 dana, svi s dokazom (odobrenjem, 
rješenjem, upisom) da ispunjavaju uvjete za 
obavljanje djelatnosti koja je određena kao 
namjena  poslovnog prostora, a  

- osobe koje po članku 58. Zakona o 
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata i članova njihovih obitelji imaju pravo 
zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije 
ponude iz natječaja - trebaju dostaviti dokaze 
kojima dokazuju svoj status, 

11. vrijeme u kojem se može pogledati 
poslovni prostor i izvršiti uvid u zapisnik s 
utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti 
poslovnog prostora, 

12. obvezu natjecatelja da dadne izjavu 
kojom prihvaća opće uvjete zakupa propisane 
Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora 
u vlasništvu Općine, te da je upoznat sa stanjem i 
opremljenošću prostora koji se daje u zakup, 

13. obvezu  natjecatelja da dadne izjavu 
da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju, 
da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj 
namjeni o vlastitom trošku i da se odriče prava 
primjene instituta stjecanja bez osnova i 
poslovodstva bez naloga, 

14. naznaku da se neće razmatrati 
ponude natjecatelja koji po bilo kojoj osnovi na 
dan zaključenja natječaja imaju dospjelih a 
nepodmirenih dugovanja prema  Općini ni 
ponude  natjecatelja koji u vlasništvu imaju 
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druge tvrtke i(li) obrte koji imaju drugovanja 
prema  Općini, 

15. odredbu da Načelnik zadržava pravo 
da po provedenom natječajnom postupku ne 
izabere najpovoljnijeg  natjecatelja bez 
obrazlaganja takve odluke, 

16. naznaku da se ponuda za natječaj s 
pripadajućom dokumentacijom dostavlja 
preporučeno poštom u zapečaćenom omotu na 
adresu: Općina Cerovlje, Komisija za 
provođenje natječaja za davanje poslovnog 
prostora u zakup, Cerovlje 12, Cerovlje, s 
naznakom «ne otvarati, prijava na Natječaj za  
zakup poslovnog prostora», 

17. te druge naznake od značaja za 
natječaj. 

Cjelovit tekst natječaj objavljuje se na 
web stranici Općine Cerovlje, ističe na 
poslovnom prostoru koji se daje u zakup, na 
oglasnoj ploči Općine i oglasnoj ploči mjesnog 
odbora, a u dnevnom tisku  daje se obavijest o 
natječaju. 

 
Članak 13. 

 Natječaj za dodjelu u zakup poslovnog 
prostora provodi Komisija:   
 a) prikupljanjem pisanih ponuda ili  
 b) usmenim javnim nadmetanjem (dalje 
u tekstu: licitacijom). 
 Natjecatelji koji ostvaruju pravo 
prvenstva moraju biti nazočni na licitaciji i  
moraju iznositi svoju ponudu. 

Natječaj se  može  provesti i ako se na  
natječaj  prijavi jedan natjecatelj, ako ispunjava 
uvjete i pristaje na uvjete iz natječaja. 

Načelnik zadržava pravo da po 
provedenom natječajnom postupku ne izabere 
najpovoljniju ponudu bez posebnog 
obrazloženja. 
 

a) prikupljanje pisanih ponuda 
 

Članak 14. 
Javno otvaranje ponuda obavlja 

Komisija na mjestu i u vrijeme objavljeno 
natječajem. 
 O svom radu Komisija vodi zapisnik u 
kojem se utvrđuje da li je natječaj propisno 
objavljen, broj prispjelih ponuda, da li su ponude 
predane u roku, osnovni podaci o svim pristiglim 

ponudama (natjecatelj, namjena, prilozi, visina 
ponuđene mjesečne zakupnine, pravo prvenstva 
na sklapanje ugovora) i druge činjenice značajne 
za provedbu natječaja, te sastavlja listu 
natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja s 
prijedlogom najpovoljnijeg  natjecatelja.   

 
Članak 15. 

U slučaju da dva i više natjecatelja 
ponude jednak najviši iznos mjesečne zakupnine, 
najpovoljnija ponuda odredit će se usmenim 
javnim nadmetanjem pred Komisijom. 

Zakašnjele ili nepotpune ponude ne 
uzimaju se u razmatranje. 

 
Članak 16. 

Osobe iz članka 58. Zakona o pravima 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji, koje su sudjelovale i 
udovoljile uvjetima natječaja dužne su se u roku 
od 8 dana od dana primitka obavijesti Komisije o 
utvrđivanju najpovoljnije ponude izjasniti žele li 
koristiti pravo prvenstva sklapanja ugovora o 
zakupu pod uvjetima najpovoljnije ponude. 

Potpis izjave mora biti ovjeren od javnog 
bilježnika. 

Ukoliko se natjecatelji ne izjasne u roku 
iz stavka 1. ovog članka, smatra se da ne žele 
koristiti pravo prvenstva na zaključenje ugovora 
o zakupu. 

Pravo prvenstva nemaju pravne osobe 
kojih je osnivač ili suosnivač osoba iz stavka 1. 
ovog članka. 

Članak 17. 
Komisija po provedenom postupku, 

zapisnik s listom reda prvenstva natjecatelja 
dostavlja Načelniku.    

Odluku o izboru najpovoljnije ponude u 
skladu sa stavkom 1. ovoga članka donosi 
Načelnik. 

 
Članak 18. 

Obavijest o izboru najpovoljnije ponude 
dostavlja se svim  natjecateljima u roku od 15 
dana od dana kad Načelnik donese odluku iz 
stavka 2. članka 17. ove Odluke. 

U obavijesti o izboru najpovoljnije 
ponude koja se dostavlja svim  natjecateljima, 
navodi se i iznos zakupnine kojeg je 
najpovoljniji  natjecatelj ponudio. 
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U roku iz stavka 1. ovog članka vraća se 
i garantni polog koji je uplatio  natjecatelj koji 
nije uspio na natječaju, bez prava na kamatu. 
 

b) usmeno javno nadmetanje (licitacija) 
 

Članak 19. 
 Na javnom otvaranju  ponuda, usmeno 
javno nadmetanje (licitacija) vodi se zapisnik u 
kojem se utvrđuje da li je natječaj propisno 
objavljen, broj prispjelih prijava za licitaciju, te 
osnovni podaci o svim pristiglim prijavama 
(natjecatelj, namjena, prilozi, visina ponuđene 
mjesečne zakupnine, pravo prvenstva na 
sklapanje ugovora) i druge činjenice značajne za 
provedbu natječaja. 

 
Članak 20. 

 Licitacija započinje na način da 
predsjednik Komisije, nakon utvrđenja okolnosti 
iz članka 19. ove Odluke, prelazi na nadmetanje 
za poslovne prostore redoslijedom iz natječaja 
tako da izgovara  nekretninu, djelatnost i početni 
iznos mjesečne zakupninu, te druge okolnosti 
bitne za pojedini prostor i poziva  natjecatelje da 
pojedinačno izgovaraju svoje ponude. 
 Sve ponude unose se u zapisnik s tim da 
početna isklična ponuda po m2 ne može biti niža 
od one objavljene u natječaju, a svaka daljnja 
izgovorena ponuda mora biti viša za najmanje 
10% od zadnje izgovorene ponude. 
 Kad natjecatelji prestanu iznositi svoje 
daljnje ponude, predsjednik Komisije ponovit će 
tri (3) puta posljednju ponudu, zaključiti 
licitaciju i proglasiti najpovoljnijeg  natjecatelja. 

Komisija po provedenom postupku, 
zapisnik dostavlja Načelniku koji donosi Odluku 
o izboru najpovoljnije ponude. 

 
Članak 21. 

 Odredbe članka 16. ove Odluke na 
odgovarajući se način primjenjuju na ostvarenje 
prava prvenstva u postupku licitacije. 

 
Članak 22. 

Natječaj za dodjelu poslovnog prostora u 
zakup može se ponoviti ako se ne izvrši izbor ili 
ako se s izabranim  natjecateljem ne zaključi 
ugovor o zakupu. 

 

IV. UGOVOR O ZAKUPU 
 

Članak 23. 
 Ugovor o zakupu poslovnog prostora 
zaključuje se na određeno vrijeme, u pravilu na 
rok od pet (5)  godina. 
 Iznimno, ugovor o zakupu se može  
zaključiti u trajanju dužem od pet (5) godina ili 
na neodređeno vrijeme u slučajevima opisanim u 
članku 3. stavku 2. i članku 7. ove Odluke i/li 
ako se prostor daje u zakup za obavljanje 
deficitarne djelatnosti. 
 Vrijeme na koje se poslovni prostor daje 
u zakup određuje Načelnik raspisivanjem 
natječaja. 

Članak 24. 
Odjel, na temelju odluke Načelnika o 

izboru najpovoljnije ponude izrađuje ugovor o 
zakupu. 

U ime Općine kao zakupodavca ugovor 
o zakupu potpisuje Načelnik ili osoba koju 
Načelnik ovlasti. 

 
Članak 25. 

Ugovor o zakupu sadrži: 
1. ugovorne strane (naziv i sjedište, ime  

i prezime, adresu ugovornih strana, OIB), 
2. broj i datum odluke o izboru 

zakupnika, 
3. podatke o poslovnom prostoru koji se 

daje u zakup (adresa, mjesto, površina, naznaku 
da li se radi o uređenom ili neuređenom 
prostoru), 

4. djelatnost koju će zakupnik obavljati u 
poslovnom prostoru, 

5. datum s kojim će zakupodavac predati 
zakupniku poslovni prostor u posjed, 

6. rok do kojeg je zakupnik dužan početi 
obavljati djelatnost, 

7. odredbe o obvezi održavanja 
poslovnog prostora, 

8. odredbe o korištenju zajedničkih 
uređaja i prostorija u zgradi, 

9. odredbe o obvezi zakupnika da plaća 
komunalnu naknadu i druge poreze i naknade 
vezane uz korištenje poslovnog prostora, 

10. odredbe o vremenu na koji je ugovor 
zaključen, 

11. odredbu o obvezi zakupnika da 
poslovni prostor uredi i privede ugovorenoj 
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namjeni o vlastitom trošku i da se odriče prava 
instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez 
naloga, 

12. iznos zakupnine, način i rok 
plaćanja,   

13. instrumente osiguranja plaćanja i 
uvjete njihovog korištenja, 

14. odredbu o zabrani davanja poslovnog 
prostora u podzakup, 

15. odredbe o otkazu i prestanku 
ugovora, 

16. odredbu da zakupnik uredi prostor 
ako je to bilo određeno natječajem, te uvjeti, 
način i rokovi za uređenje prostora, 

17. odredbu da je upoznat sa zapisnikom 
o utvrđivanju stanja i opremljenosti prostora, 

18. odredbu da se ugovor o zakupu 
zaključuje kao ovršna isprava u smislu Zakona o 
javnom bilježništvu kojim se osigurava ovrha 
radi naplate dužne zakupnine, raskida ugovora i 
predaje poslovnog prostora zakupodavcu, 

19. mjesto i datum zaključenja ugovora, 
te potpis ugovornih strana, te 

20. druge odredbe od značaja za 
ugovorne strane. 

 
Članak 26. 

Najpovoljniji natjecatelj dužan je ugovor 
o zakupu potpisati u roku od osam (8) dana od 
dana kada je pisano pozvan na zaključenje 
ugovora. 

Ukoliko pozvani natjecatelj u roku iz 
stavka 1. ovog članka ne potpiše ugovor, smatra 
se da je odustao od zaključenja ugovora. 

Smatra se da je natjecatelj odustao od 
zaključenja ugovora ukoliko do vremena za 
potpis ugovora ne pruži sredstva osiguranja 
plaćanja zakupnine na što se obvezao svojom 
ponudom. 

Zakupnik snosi troškove ovjere ugovora 
te ishođenja i ovjere instrumenata osiguranja.  

 
Članak 27. 

 Za korištenje poslovnog prostora 
zakupnik plaća zakupodavcu mjesečnu 
zakupninu. 
 Visina zakupnine za korištenje 
poslovnog prostora datog u zakup utvrđuje se u 
visini koja je postignuta na javnom natječaju. 

 Zakupnik je dužan plaćati ugovorenu 
mjesečnu zakupninu na temelju dostavljenog 
računa ili uplatnice. 

 
V. PRAVA I OBVEZE ZAKUPNIKA 

 
Članak 28. 

Zakupnik je dužan poslovni prostor 
koristiti samo u svrhu i na način određen 
ugovorom o zakupu. 

Zakupnik može uz prethodnu suglasnost 
Načelnika privremeno prestati s obavljanjem 
djelatnosti u poslovnom prostoru radi uređenja 
prostora. 

Ugovor o zakupu raskinut će se ako 
zakupnik podmiruje zakupninu a prestane s 
obavljanjem ugovorene djelatnosti, osim u 
slučaju iz stavka 2. ovog članka. 

 
Članak 29. 

Zakupnik je dužan snositi troškove 
tekućeg održavanja poslovnog prostora kao i o 
svom trošku izvršiti popravak kvarova i 
oštećenja koje je sam uzrokovao. 

 
Članak 30. 

Zakupnik je dužan plaćati naknadu za 
troškove korištenja zajedničkih uređaja i 
korištenja zajedničkih usluga prema posebnim 
ugovorima s isporučiteljima zajedničkih 
komunalnih usluga ili u visini koja se utvrđuje 
između vlasnika posebnih dijelova zgrada. 

 
Članak 31. 

Zakupnik je dužan ishoditi od Općine 
pisanu suglasnost prije započinjanja bilo kakvih 
radova vezanih za uređenje poslovnog prostora, 
a koji prelaze okvire redovnog održavanja. 

Zakupnik koji ulaže vlastita sredstva u 
poslovni prostor, a ne radi se o slučaju iz članka 
7. ove Odluke, međusobni odnosi s Općinom  
uredit će posebnim ugovorom. 

Ugovorom iz stavka 2. ovog članka, 
između ostalog, regulirat će se: 

- rok amortizacije izvršenih radova koji 
ne može biti duži od roka na koji je ugovor o 
zakupu zaključen, 

- pravo zakupnika na povrat sredstava za 
izvršena a neamortizirana ulaganja ukoliko 
zakupodavac otkaže ugovor o zakupu prije isteka 
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roka za amortizaciju uloženih sredstava ako se 
ne radi o otkaznim razlozima iz članka 37. ove 
Odluke, 

- da zakupnik nema pravo na povrat 
uloženih a neamortiziranih sredstava u slučaju da 
samoinicijativno otkaže ugovor o zakupu 
poslovnog prostora. 

Zakupnik se može osloboditi plaćanja 
zakupnine za vrijeme privremenog prekida 
obavljanja djelatnosti radi izvođenja radova iz 
stavka 1. ovoga članka, a odluku o tome donosi 
Načelnik. 

Članak 32. 
Zakupnik  kojem je dat na korištenje 

neuređeni poslovni prostor, te je sa 
zakupodavcem dogovorio (ugovorio) da će o 
svojem trošku istoga urediti ili da će taj poslovni 
prostor privesti ugovorenoj namjeni, kao i 
zakupniku koji je, uz pisanu suglasnost 
zakupodavca, tijekom korištenja poslovnog 
prostora rekonstruirao, obnovio, adaptirao ili 
priveo namjeni taj prostor, može ostvariti pravo 
na povrat uloženih sredstava u skladu s ovom 
Odlukom.  

Zakupnik, pravo na povrat uloženih 
sredstava iz stavka 1. ovoga članka  može 
ostvariti  1) tijekom korištenja poslovnog 
prostora prebijanjem iznosa ugovorene 
zakupnine, dok traje Ugovor o zakupu odnosno 
do isplate ugovorenih troškova, 2) nakon predaje 
poslovnog prostora zakupodavcu – isplatom 
preostalog neamortiziranog odnosno utvrđenog 
dijela troškova u skladu s posebnim ugovorom. 

 
Članak 33. 

Pravo na povrat sredstava iz članka 32. 
ove Odluke može se utvrditi: 1) za vodo-
instalaterske radove, 2) za elektro-instalaterske 
radove, 3) za zidarske radove, 4) za keramičke 
radove u sanitarnom čvoru, 5) vanjske stolarske i 
bravarske radove te 6) za druge radove kojima se 
poslovni prostor uređuje do razine propisanog 
minimuma normativa i uvjeta za obavljanje 
određene djelatnosti. 

Zakupnik nema pravo na povrat 
sredstava koja je uložio radi povećanja udobnosti 
ili radi uljepšavanja prostora (luksuzni radovi i 
materijali, radovi iznad minimuma) iz 
prethodnog stavka. 

 

Članak 34. 
 O uvjetima za rekonstrukciju, obnovu ili 
adaptaciju poslovnog prostora Načelnik i 
zakupnik zaključuju ugovor o uvjetima za 
uređenje poslovnog prostora.  
 Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži: 
 - iznos kojeg je Načelnik prihvatio za 
povrat zakupniku, rokove u kojima je zakupnik 
dužan započeti i dovršiti  dogovorene radove, 
vrijeme u kojem će zakupnik plaćati smanjenu 
zakupninu, odnosno visinu mjesečnog obroka ili 
druge okolnosti u vezi priznavanja uloženih 
sredstava, 
 - odredbu da zakupnik gubi pravo na 
povrat preostalog dijela uloženih sredstava ako 
prije isteka ugovorenog roka za povrat tih 
sredstava jednostrano i mimo volje Općine 
odustane od ugovora ili otkaže ugovor, 
 - odredbu o tome da će zakupnik izgubiti 
pravo na povrat preostalog dijela uloženih 
sredstava ako mu Općina otkaže ugovor o 
zakupu zato što se nije pridržavao ugovorenih 
obveza,    
 - druge odredbe od interesa za zakupnika 
i zakupodavca. 
 Prije zaključenja ugovora iz stavka 1. 
ovoga članka zakupnik ne smije započeti sa 
radovima. 

Članak 35. 
Načelnik može odobriti prijenos prava 

zakupa poslovnog prostora: 
1. u slučaju smrti zakupnika ili odlaska u 

mirovinu – nasljednicima odnosno osobama 
prvog nasljednog reda,  ako ispunjavaju 
zakonom propisane uvjete za obavljanja 
ugovorene djelatnosti i ako podmire dospjela 
dugovanja po osnovi zakupa poslovnog prostora, 

2. pravnoj osobi ili obrtu koja nastane 
promjenom pravnog položaja dosadašnjeg 
zakupnika pod uvjetom da dostavi dokaz o 
pravnom sljedništvu (rješenje nadležnog 
trgovačkog suda, obrtnicu) i podmiri dospjela 
dugovanja po osnovi ugovora o zakupu. 
 

VI. PRESTANAK UGOVORA O ZAKUPU 
 

Članak 36. 
Ugovor o zakupu poslovnog prostora 

prestaje istekom ugovorenog roka kao i u 
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slučajevima i po postupku propisanim Zakonom 
i ugovorom o zakupu. 

 
Članak 37. 

Općina kao zakupodavac može otkazati 
ugovor o zakupu u slučajevima propisanim 
Zakonom te ukoliko zakupnik ne poštuje 
odredbe ove Odluke i odredbe ugovora o 
zakupu. 

Općina može otkazati ugovor i u slučaju: 
- ako zakupnik korištenjem poslovnog 

prostora ometa ostale suvlasnike nekretnine u 
mirnom korištenju suvlasničkih dijelova, 

- ako zakupnik bez opravdanog razloga 
ne koristi poslovni prostor duže od 30 dana za 
ugovorenu namjenu odnosno ako je poslovni 
prostor dulje zatvoren osim uz suglasnost  
Općine, 

- ako se poslovni prostor mora rušiti ili 
zatvoriti radi dotrajalosti ili zbog urbanističkih 
razloga, 

- ako se nakon zaključenja ugovora o 
zakupu utvrdi da se poslovni prostor može 
koristiti samo za obavljanje određene djelatnosti, 

- ako zakupnik izgubi pravo na 
obavljanje djelatnosti, 

- ako zakupnik bez odobrenja 
zakupodavca vrši preinake poslovnog prostora, 

- ako zakupnik bez odobrenja 
zakupodavca izvrši promjenu djelatnosti ili na 
drugi način raspolaže poslovnim prostorom, 

- u drugim slučajevima utvrđenim od 
strane Načelnika. 

 
Članak 38. 

Kad Općina otkazuje ugovor o zakupu a 
u tijeku je otkazni, ovršni ili parnični postupak 
Načelnik sa zakupnikom može zaključiti 
nagodbu: 

- ako zakupnik podmiri cjelokupno 
dugovanje zakupnine, kamata i ostalih troškova 
postupka kao i druga dugovanja vezana za 
korištenje poslovnog prostora,  

- ako zakupnik koristi poslovni prostor 
protivno Zakonu, ovoj Odluci i ugovoru uz uvjet 
da je takva djelatnost dozvoljena i da prihvati 
povećanje zakupnine za 20% od ugovorene 
mjesečne cijene zakupa. 

 
 

Članak 39. 
Zakupnik može otkazati Ugovor o 

zakupu poslovnog prostora, bez obzira na 
ugovorne obveze o trajanju zakupa,  

 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 40. 

Načelnik može određene prostore u 
vlasništvu Općine dati na uporabu pravnim 
osobama kojima je Općina vlasnik ili pretežiti 
vlasnik, kao i humanitarnim, kulturnim, 
socijalnim, zdravstvenim, školskim i drugim 
ustanovama, neprofitnim organizacijama i 
udrugama od javnog interesa.  

Prostori iz stavka 1. ovog članka ne 
smatraju se poslovnim prostorima u smislu 
Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora. 

Načelnik svojim zaključkom odlučuje o 
davanju na uporabu prostora iz stavka 1. ovog 
članka, roku i načinu njegova korištenja. 

 
Članak 41. 

Odredbe ove Odluke na odgovarajući 
način primjenjuju i pravne osobe u vlasništvu ili 
pretežitom vlasništvu Općine kada poslovni 
prostor daju u zakup. 

 
Članak 42. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o zakupu poslovnog prostora 
(»Službene novine Grada Pazina« broj 4/98.). 
 

Članak 43. 
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: 372-01/10-01/01 
URBROJ: 2163/06-02-02-10-1 
Cerovlje, 05. ožujka 2010. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 

 
Predsjednik 

 Općinskog vijeća 
Ivan Jurada, v.r.  
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62 
Na temelju članka 31. stavka 7. 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. i 79/09.) i 
članka 17. Statuta Općine Cerovlje («Službene novine Grada Pazina» broj 11/09.), Općinsko vijeće 
Općine Cerovlje, na sjednici održanoj 05. ožujka 2010. godine, donosi   
 

 
ODLUKU 

o komunalnom doprinosu Općine Cerovlje 
 
 

1. Opća odredba 
 

Članak 1. 
            Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina 
komunalnog doprinosa u Općini Cerovlje, i utvrđuju: 
           1. područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Cerovlje, ovisno o pogodnosti 
položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture,  
           2. jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine,  
           3. način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,  
           4. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili 
potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, i  
           5. izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od 
plaćanja komunalnog doprinosa. 
             

Članak 2. 
Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno 

investitor gradnje i to kad se na čestici gradi nova građevina, rekonstruira postojeća (dogradnja, 
nadogradnja), vrši prenamjena ili uklanja postojeća radi nove gradnje ili vlasnik protupravno sagrađene 
građevine koja se zadržava u prostoru. 
  U slučaju da je građevna čestica iz stavka 1. ovog članka u suvlasništvu, odnosno u slučaju da 
postoji više investitora, suvlasnici plaćaju komunalni doprinos u dijelovima koji odgovaraju veličini 
njihovog suvlasničkog dijela, a suinvestitori plaćaju komunalni doprinos u jednakim dijelovima, ukoliko 
se pisanim dogovorom ne dogovore drugačije. 
 

Članak 3. 
Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice, odnosno investitor, sudjeluje u 

podmirenju troškova izgradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i groblja utvrđenih 
programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.  
  Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojemu se grade objekti 
i uređaji komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovoga članka, rušenje postojećih objekata i uređaja, 
premještanje postojećih podzemnih i nadzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta. 
 

2. Područja zona plaćanja komunalnog doprinosa 
 

Članak 4. 
 Područje Općine Cerovlje, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju 
opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture dijeli se na tri  (3) zone:    
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 I.  ZONA obuhvaća naselja i njima pripadajuća naselja, sela: 
 - Cerovlje, Juršići, Lovrečići;  
 - Borut, Budaki, Bužići, Čuleti, Dausi, Moloni, Orlovići, Poli Farož, Sandalji i Selo; 
 - Oslići, Zajerci i Šegari; 
 - Gologorica, Rismanica, Piljani, Juratići, Jakotići; 
 - Cerje, Grimalda, Podmeja, Podmerišće; 
 - Pagubice, Omošćice; 
 - Dujanići, Flegari, Novaki Pazinski, Ćusi, Toncini, Oravići. 
  
 II. ZONA  obuhvaća naselja i njima pripadajuća naselja, sela: 
  - Stipani; 
 - Anzuri, Bubići, Čohilji, Grandići, Grešti, Previž i Stancija Previž; 
 - Grdinići, Poljanice; 
 - Kovačići, Marinčići, Markulini, Bijančići, Brčine, Jakolići, Korelići, Krpani, Mesarići, Rigi,   
   Ravni, Glavini i Komari Baštini, Bezjaki, Flegi, Šegari, Škrinjari i Tibole; 
 - Baroni, Gospodi, Posini, Sidreti, Stancija, Stepen, Štrapići, Vicini i Zovići; 
 - Bratičići, Gržani, Kočebari, Lukačići, Radetići, Stancija, Šepčići i Želeski; 
 - Banovina, Gajani, Kranjčići, Mandari, Matuljci, Muzlovci, Rogovinci i Runkovci; 
 - Krušjak, Drenovik, Mlake, Orlišće i Zabrdo; 
 - Andrejevići, Bregi, Čehi, Filipići, Furuli, Gržini, Ivančići, Muzari, Perčevija, Rakovik, Rudetija, 
   Tenčići, Tupaljica, Makarunska Vas i Paz, Barešići, Belaj, Fućki, Kovači, Miličići, Perasići,    
   Šerebi, Šimunci, Špelići, Tajnari i Vala Belajska; 
 - Bani, Brdo, Jerončići, Križmani, Martinčići, Mohorići, Peručići, Skoki, Marečići, Srpani,   
   Kovačići, Šestani, Šegari. 
 
 III.  ZONA obuhvaća naselje: 
  - Draguć, starogradska jezgra.    
 

3. Jedinična vrijednost  i visina komunalnog doprinosa 
 

Članak 5. 
Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) 

građevine koja se gradi na građevnoj čestici. 
Kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine ili kada se postojeća građevina 

dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se za razliku u obujmu u odnosu na obujam 
prijašnje građevine. 

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je posebnim 
Pravilnikom kojeg donosi ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo. 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge 
otvorene građevine kao što su prometnice, željeznički kolosijeci, tuneli, ceste, mostovi, nadvožnjaci i 
podvožnjaci, pristupne ceste i rampe, parkirališne površine, manipulativne površine, otvorene poslovne 
građevine, prostori za prodaju ili drugi promet roba, izložbeni prostori, druge otvorene građevine 
namijenjene za sport, rekreaciju, obuku i vježbe i  druge građevine komunalni doprinos obračunava se po 
m2 tlocrtne površine te građevine pri čemu je jedinična vrijednost komunalnoga doprinosa za obračun 
njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnoga doprinosa za 
obračun obujma po m3 građevina u toj zoni. 
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Članak 6.    
 Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa  po m3 građevine po pojedinim zonama, izražena u 
kunama iznosi: 
 
  ZONA I.  jedinična vrijednost  30,00 kuna/m3    
 ZONA II.  jedinična vrijednost  20,00 kuna/m3    
 ZONA III.  jedinična vrijednost  10,00 kuna/m3   
 
 Koeficijenti po namjeni građevine:  
 

 

  
Koeficijent 

namjene 
1. OTVORENI TIP GRAĐEVINE (obračun vrši po m2 tlocrtne površine)  

1.1. otvoreni bazeni 1,50 
1.2. otvorena igrališta, trim staze, biciklističke staze i slično 1,00 
1.3. ceste, tuneli, mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti  1,00 
2. STAMBENA GRAĐEVINA   
2.1. Zgrada do 400 m2 bruto površine, sa najviše tri stambene jedinice u čiju se površinu 
(bruto) uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevnoj 
čestici uključujući garažu, spremište, podrum i druge slične površine 

 
 

1,00 
2.2. Zgrada iznad 400 m2 bruto površine i zgrada sa više od tri stambene jedinice u čiju 
se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se 
grade na istoj građevinskoj čestici, uključujući garažu, spremište, podrum i druge slične 
prostorije 

 
 

1,50 

3. GOSPODARSKA GRAĐEVINA   
3.1. Hoteli, kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj, turističke 
rezidencije, objekti za odmor i povremeno stanovanje 

 
1,60 

3.2. Trgovina, ugostiteljski objekti, objekti servisne namjene, objekti za obavljanje 
turističke, zabavne i sportsko-rekreativne djelatnosti (uključujući sve prateće i pomoćne 
objekte i prostorije koje čine funkcionalnu cjelinu) 

 
 

1,60 
3.3. Poslovni objekti proizvodne namjene, skladišta i građevine poslovne namjene koje 
nisu navedene pod točkama 3.1. i 3.2. 

 
0,50 

3.4. Objekti za poljoprivrednu djelatnost (staklenik, farma, vinogradarski podrum, 
spremišta strojeva, oruđa i alata i slično) 

 
0,40 

4. JAVNE GRAĐEVINE   
4.1. Vrtići, škole, sportske dvorane, društveni domovi i slično 0,30 
5. INFRASTRUKTURNE GRAĐEVINE   
5.1. Građevine prometa i veza (autobusna i željeznička stajališta, željeznički   kolodvor) 0,30 
5.2. Energetske građevine (trafostanice odnosno uređaji za proizvodnju i prijenos 
električne energije, te telefonske centrale) 

 
1,00 

5.3. Vodoprivredne građevine (vodospreme i uređaji za pročišćavanje otpadnih i 
oborinskih voda) 

 
0,30 

5.4. Javna  parkirališta   0,30 
5.5. Antenski stupovi mobilne telefonije 5,00 
5.6. Građevine za distribuciju plina 0,30 
5.7. Ostali objekti komunalne infrastrukture 0,30 

  



 
Utorak, 23. ožujka 2010.                    SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                          Strana 265 – Broj 7 
 
 

Koeficijent namjene za građevinu koja je izgrađena bez akta kojim se dozvoljava gradnja 
obračunava se u dvostrukom iznosu propisanog koeficijenta namjene za pojedinu vrstu građevine iz 
prethodne tabele. 
 Omjer raspodjele udjela pojedine vrste objekata i uređaja komunalne infrastrukture u jediničnoj 
vrijednosti komunalnog doprinosa po pojedinoj zoni iznosi: 
 
 Iznos Od toga po vrsti objekata i uređaja 

ZONA komunalnog Javne Nerazvrstane Javna Groblja 
 doprinosa površine ceste rasvjeta  

I. ZONA 30,00 6,00 12,00  6,00 6,00 
II. ZONA 20,00 4,00    8,00 4,00 4,00 
III. ZONA 10,00 2,00   4,00 2,00 2,00 

 
Članak 7. 

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom jedinične vrijednosti  komunalnog 
doprinosa za pojedinu zonu s koeficijentom namjene građevine i s obujmom građevine.  

 
Članak 8. 

Visina komunalnog doprinosa za izgradnju industrijskih građevina (proizvodne i servisne hale te 
pripadajuća skladišta i druge) u gospodarsko poslovnim zonama  na području  Općine Cerovlje kao i za 
sportske i školske objekte, utvrđuje se tako da se za obračun uzima unutarnja visina etaže do 6,00 m. 
 

4. Način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa 
 

Članak 9. 
Obveza plaćanja komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem o komunalnom doprinosu kojeg 

donosi  Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje (dalje: Upravni odjel). 
Rješenje obvezatno sadrži elemente propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu. 
Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava Upravni odjel u postupku i na način određen 

propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak. 
 

Članak 10. 
Rješenje o komunalnom doprinosu iz članka 9. Upravni odjel donosi u roku od 30 dana po 

obavijesti i dostavi projekta od nadležnog tijela za izdavanje građevinskih dozvola odnosno akta na 
temelju kojeg se stječe pravo građenja.    

Zahtjev za obračun komunalnog doprinosa s projektnom dokumentacijom, u smislu stavka 1. 
ovoga članka može podnijeti i obveznik komunalnog doprinosa. 

 
Članak 11.   

Komunalni doprinos obveznik je dužan platiti u roku od 15 dana od pravomoćnosti rješenja kojim 
je utvrđena visina komunalnog doprinosa. 

Na nepravovremene uplate iznosa komunalnog doprinosa plaćaju se zakonske zatezne kamate u 
visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda. 

Iznimno, obvezniku se na njegov zahtjev može odobriti obročna otplata u najviše 4 tromjesečna 
obroka s tim da iznos prvog obroka ne može biti manji od 50% cjelokupnog iznosa  komunalnog 
doprinosa pri čemu obveza plaćanja prve rate nastaje u roku propisanom u stavku 1. ovog članka. 
 Za komunalni doprinos u iznosu većem od 200.000,00 kuna, obročna otplata može se odobriti 
samo ako obveznik pruži odgovarajuće osiguranje/jamstvo (bjanko zadužnice ovjerene od javnog 
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bilježnika, upis hipoteke na nekretnini, novčano osiguranje i sl.) radi naplate cjelokupne tražbine Općine 
Cerovlje s osnova komunalnog doprinosa.   

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa za gradnju stambene građevine može se odobriti najviše 
do 4 tromjesečna obroka s time da prvi obrok ne može biti manji od 50% ukupne obveze plaćanja 
komunalnog doprinosa.  

Na iznose odobrenog obročnog plaćanja obračunava se kamata u visini eskontne kamatne stope 
Hrvatske narodne banke. Kamata se obračunava za razdoblje od dana  pravomoćnosti rješenja do dana 
dospijeća svakog pojedinog obroka. U slučaju zakašnjenja s uplatom pojedinog obroka, cjelokupni 
neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od 
dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospio obrok. 
 Na nepravovremeno uplaćene iznose obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske 
narodne banke, a na dospjele i neplaćene obroke obračunava se zatezna kamata u visini propisanoj za 
nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda koja se plaća za neplaćene javne prihode. 
 

5. Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa 
 

Članak 12.   
 Od plaćanja komunalnog doprinosa oslobađa se Općina Cerovlje. 
 Općinski načelnik može osloboditi u potpunosti ili djelomično od obveze plaćanja komunalnog 
doprinosa vlasnika građevne čestice odnosno investitora: 

- za izgradnju građevina koje služe za obavljanje njegove osnovne i redovne djelatnosti, 
 - za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastructure, trafostanica i javnih govornica, 
parkirališta, čekaonica u mjesnom  prometu,   
 -  za izgradnju objekata namijenjenih javnoj, kulturnoj i sportskoj djelatnosti, tjelesnom odgoju i 
rekreaciji (dvorane, igrališta, bazeni, sportske dvorane i sl), dječjih igrališta, objekte socijalne zaštite, 
zdravstva, predškolske djelatnosti, osnovnog obrazovanja, objekte proizvodne ili poljoprivredne namjene,  
 - za izgradnju objekata za vatrogasnu djelatnost.   
 U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa, sredstva potrebna za izgradnju objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture osigurati će se u Proračunu Općine i iz poreznih prihoda. 
 

Članak 13. 
Fizička osoba (vlasnik građevne čestice odnosno investitor) koja nema u vlasništvu stan ili kuću 

na području Općine Cerovlje ili je vlasnik stana ili kuće pa dogradnjom, nadogradnjom ili rekonstrukcijom 
poboljšava uvjete stanovanja oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju odnosno za 
dogradnju, nadogradnju ili rekonstrukciju kuće ili stana, do 400 m2 bruto površine, u visini od 80% od 
ukupnog iznosa obračuna komunalnog doprinosa, pod uvjetom da do dana zaprimanja zahtjeva za obračun 
doprinosa on ili jedan od roditelja ima stalno prebivalište na području Općine Cerovlje najmanje dvije (2) 
godine. 

Pravo iz stavka 1. ovog članka  može se ostvariti jednokratno.  
Povoljnost iz stavka 1. ovoga članka može koristiti samo jedan član bračne ili izvanbračne 

zajednice.  
Članak 14. 

Uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa obveznik je dužan  kao dokaz za 
ostvarivanje prava iz članka 13. ove Odluke dostaviti:  

- potvrdu nadležnog državnog tijela o prebivalištu, 
- potvrdu zemljišno-knjižne službe  o vlasništvu stana ili kuće, 
- izjavu da stambenu jedinicu gradi odnosno uređuje za potrebe vlastitog stanovanja s popisom 

osoba s kojima živi u zajednici. 
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Članak 15. 
 Obveznicima koji su djelomično ili potpuno oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa, 
komunalni doprinos će se naplatit u potpunosti ako otuđe ili na drugi način raspolažu građevinom unutar 
10 godina od dobivanja akta na temelju kojeg se može graditi.      
  

Članak 16. 
Obročna otplata komunalnog doprinosa ili oslobađanje od obveze (djelomično ili u potpunosti)  

plaćanja komunalnog doprinosa, može se odobriti samo ako obveznik nema  dugovanja prema  Općini 
Cerovlje  po bilo kojoj osnovi. 

 
Članak 17. 

Iznimno, troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 3. stavka 1. ove 
Odluke može, uz suglasnost Općinskog načelnika, snositi obveznik plaćanja komunalnog doprinosa uz 
uvjete i na način koji se utvrđuju posebnim ugovorom zaključenim između obveznika komunalnog 
doprinosa i Općine Cerovlje. 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka obveznik komunalnog doprinosa ostvaruje pravo na 
priznavanje troškova gradnje u iznos komunalnog doprinosa odnosno na umanjenje ili oslobađanje od 
plaćanja komunalnog doprinosa. 
 

6. Prijelazne i završne odredbe 
 

Članak 18. 
 Vlasnik građevne čestice na kojoj je izgrađena građevina već priključena na komunalnu 
infrastrukturu, dužan je, ukoliko se sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture povećava razina opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, platiti 
komunalni doprinos za povećanje razine komunalne opremljenosti. 
 Postupak radi utvrđivanja visine komunalnog doprinosa prema odredbama prethodnog stavka 
može se pokrenuti po službenoj dužnosti. 
 Vlasniku građevne čestice koji je djelomično sudjelovao u financiranju izgradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture priznat će se uplaćeni iznos prilikom obračuna visine komunalnog 
doprinosa, uz predočenje vjerodostojnog dokaza. 
 Odredbe ovog članka ne odnose se na građevine ili dijelove građevine koje su izgrađene  ili se 
grade suprotno važećim propisima. 

 
Članak 19. 

             Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu Općine 
Cerovlje (“Službene novine Grada Pazina” broj  12/04.). 
 

Članak 20. 
              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: 363-01/10-01/01 
URBROJ: 2163/06-02-02-10-1 
Cerovlje,  05. ožujka 2010. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 
Predsjednik 

        Općinskog vijeća 
         Ivan Jurada, v.r. 
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 63 

 
Na temelju stavka 1. članka 20. 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. i 79/09.) i članka 17. Statuta Općine 
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ broj 
11/09), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na 
sjednici održanoj dana 05. ožujka  2010. godine 
donosi 

  
 

O D L U K U  
o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 

Općine Cerovlje  
 
 

Članak 1. 
U Odluci o komunalnoj naknadi Općine 

Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ broj 
28/01. i 2/04.) članak 5. mijenja se i glasi: 

 
„Članak 5. 

U Općini se utvrđuju dvije (2) zone za 
plaćanje komunalne naknade, i to: 

  
 I.  ZONA - naselja i dijelovi naselja: 
 - Cerovlje, Juršići, Lovrečići;  
 - Borut, Budaki, Bužići, Čuleti, Dausi, 
Moloni, Orlovići, Poli Farož, Sandalji i Selo; 
 - Draguć, Oslići, Zajerci i Šegari; 
 - Gologorica, Rismanica, Piljani, 
Juratići, Jakotići; 
 - Cerje, Grimalda, Podmeja, Podmerišće; 
 - Pagubice, Omošćice; 
 - Dujanići, Flegari, Novaki Pazinski, 
Ćusi, Toncini, Oravići; 

   
 II. ZONA  - naselja i dijelovi naselja: 
  - Stipani; 
 - Anzuri, Bubići, Čohilji, Grandići, 
Grešti, Previž i Stancija Previž; 
 - Grdinići, Poljanice; 
 - Kovačići, Marinčići, Markulini, 
Bijančići, Brčine, Jakolići, Korelići, Krpani, 

Mesarići, Rigi,    Ravni, Glavini i Komari, 
Baštini, Bezjaki, Flegi, Šegari, Škrinjari i Tibole; 
 - Baroni, Gospodi, Posini, Sidreti, 
Stancija, Stepen, Štrapići, Vicini i Zovići; 
 - Bratičići, Gržani, Kočebari, Lukačići, 
Radetići, Stancija, Šepčići i Želeski; 
 - Banovina, Gajani, Kranjčići, Mandari, 
Matuljci, Muzlovci, Rogovinci i Runkovci; 
 - Krušjak, Drenovik, Mlake, Orlišće i 
Zabrdo; 
 - Andrejevići, Bregi, Čehi, Filipići, 
Furuli, Gržini, Ivančići, Muzari, Perčevija, 
Rakovik,  Rudetija, Tenčići, Tupaljica, 
Makarunska Vas i Paz, Barešići, Belaj, Fućki, 
Kovači, Miličići,  Perasići, Šerebi, Šimunci, 
Špelići, Tajnari i Vala Belajska; 
 - Bani, Brdo, Jerončići, Križmani, 
Martinčići, Mohorići, Perucići, Skoki, Marečići, 
Srpani,   Kovačići, Šestani, Šegari.“ 

 
Članak 2.    

Ova Odluka objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 
Petar u Šumi, a stupa na snagu 1. travnja 2010. 
godine.   
 
 
KLASA: 363-03/10-01/05 
URBROJ: 2163/06-02-02-10-1  
Cerovlje, 05. ožujka 2010. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 
Ivan Jurada, v.r. 
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O P Ć I N A   K A R O J B A 

 
 
 64 
 

Na temelju članka 34. stavka 1. točke 2. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne 
novine» broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 
110/04.-Uredba, 178/04., 38/09. i 79/09.) i 
članka Statuta Općine Karojba («Službene 
novine Grada Pazina» broj /09.), Općinsko 
vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj 19. 
ožujka 2010. godine, donijelo je  
 
 

ODLUKU  
o obveznom korištenju komunalne usluge 

održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na 
skupljanje i odvoz komunalnog otpada na 

području Općine Karojba 
  
 

I. UVODNE ODREDBE  
 

Članak 1.  
 Ovom se Odlukom utvrđuju postupak za 
obvezatno korištenje komunalne usluge 
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na 
skupljanje i odvoz komunalnog otpada (dalje u 
tekstu: komunalna usluga) na području Općine 
Karojba, te kaznene odredbe.  
 

Članak 2.  
 Komunalnim otpadom u smislu Zakona 
o otpadu («Narodne novine» broj 178/04, 153/05 
- Uredba, 111/06,  60/08 i 87/09) smatra se 
otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne 
i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima 
i sastavu sličan otpadu iz kućanstava. 
 

II. POSTUPAK ZA OBVEZATNO 
KORIŠTENJE KOMUNALNE USLUGE  

 
Članak 3.  

 Komunalnu djelatnost održavanje čistoće 
u dijelu  koji  se  odnosi  na   skupljanje  i  odvoz  
komunalnog otpada na području Općine Karojba 

 
 
 
 
obavlja trgovačko društvo Usluga d.o.o. sa 
sjedištem u Pazinu, Jože Šurana 3 (dalje u tekstu: 
komunalno društvo).  

Članak 4.  
 Komunalno društvo obvezno je osigurati 
odvoz komunalnog otpada za sve građevine koje 
proizvode komunalni otpad na svim područjima 
Općine Karojba.  
 Komunalno društvo dužno je postaviti 
dovoljan broj posuda za sakupljanje komunalnog 
otpada (kontejnera), održavati ih u ispravnom 
stanju na način da ih po potrebi popravlja ili 
zamjenjuje novima, a redovnim ih pranjem treba 
održavati čistim i urednim.  
 Mjesta za postavljanje kontejnera, kao i 
oblik (zapreminu) kontejnera za pojedinu 
lokaciju određuje komunalno društvo, uz 
prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Karojba.  
 Komunalno društvo dužno je organizirati 
odvoz komunalnog otpada specijaliziranim 
vozilima za tu namjenu, a u područjima, 
naseljima i ulicama u kojima nije moguć odvoz 
otpada takvim vozilima dužno je osigurati odvoz 
drugim odgovarajućim vozilima.  
 

Članak 5.  
 Odvoz komunalnog otpada obavlja se po 
Planu odvoza komunalnog otpada kojeg donosi 
komunalno društvo uz prethodnu suglasnost 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba.  
 Planom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje 
se tjedni raspored odvoza komunalnog otpada po 
pojedinim područjima (dijelovi naselja, naselja).  
 Intenzitet organiziranja odvoza 
komunalnog otpada na pojedinom području 
prilagođava se potrebama, na način da broj 
postavljenih posuda za otpatke bude dostatan za 
prihvat komunalnog otpada iz svih građevina za 
koje su namijenjene u intervalu između dva 
pražnjenja tih posuda.  
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Članak 6.  
 Vlasnici svih građevina, odnosno 
posebnih dijelova građevina, kako postojećih 
tako i novoizgrađenih na području Općine 
Karojba koje proizvode komunalni otpad (u 
daljnjem tekstu: korisnik usluge), obvezni su 
koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće u 
dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada na način da svoj komunalni 
otpad odlažu u postavljene kontejnere za 
skupljanje komunalnog otpada, za što su dužni 
plaćati cijenu obavljanja te usluge komunalnom 
društvu.  
 U izvršavanju obveze iz stavka 1. ovog 
članka, korisnici usluga dužni su poštivati 
pravila komunalnog društva o načinu odlaganja 
komunalnog otpada i odredbe Odluke o 
komunalnom redu Općine Karojba.  

Članak 7.  
Vlasnici građevina, odnosno vlasnici 

posebnih dijelova građevina u kojima se 
proizvodi komunalni otpad dužni su započeti 
korištenje komunalne usluge iz stavka 1. članka 
6. ove Odluke, u roku od 30 dana: a) od dana 
stjecanja vlasništva građevine odnosno posebnog 
dijela građevine (stana ili poslovnog prostora) u 
naselju ili dijelu naselja gdje se isporučuje 
komunalna usluga, b) od završetka izgradnje 
građevine u naselju ili dijelu naselja gdje se 
isporučuje komunalna usluga, i c) od početka 
isporuke komunalne usluge za naselje ili dijelove 
naselja u kojima se, do tada, komunalna usluga 
nije isporučivala.  
 O činjenici stjecanja vlasništva 
građevine (zgrade za stanovanje ili poslovne 
zgrade), odnosno posebnog stambenog ili 
poslovnog prostora, u kojima će se proizvoditi 
komunalni otpad, vlasnici su dužni podnijeti 
pisanu obavijest o početku korištenja komunalne 
usluge komunalnom društvu, u roku od 30 dana 
od dana stjecanja vlasništva.  
 Vlasnici su dužni pisanoj obavijesti iz 
stavka 2. ovog članka priložiti dokaz o 
vlasništvu građevine ili posebnog dijela 
građevine (izvadak iz zemljišnih knjiga ili drugu 
ispravu temeljem koje se steklo pravo vlasništva 
nekretnine koja nije upisana u zemljišne knjige).  

Ako vlasnik građevine, odnosno 
posebnog dijela građevine svoju obvezu plaćanja 

komunalne usluge održavanja čistoće prenese na 
korisnika građevine ili posebnog dijela 
građevine, dužan je o tome u roku od osam dana 
od dana nastupa te okolnosti, u pisanoj formi 
obavijestio komunalno društvo.  

 
Članak 8.  

 Korisnici usluga dužni su plaćati cijenu 
održavanje čistoće, sukladno cjeniku 
komunalnog društva i ispostavljenim računima.  

 
Članak 9.  

 Komunalno društvo i podnositelj 
obavijesti zaključit će ugovor o korištenju 
komunalne usluge.  
 Komunalno društvo može odbiti 
zaključenje ugovora o korištenju komunalne 
usluge ako vlasnik ili korisnik građevine ne 
osigura da sastav otpada odgovara komunalnom 
otpadu prema posebnom propisu iz članka 2. ove 
Odluke.  

III. NADZOR I KAZNENE ODREDBE  

Članak 10.  
 Jedinstveni upravni odjel Općine 
Karojba obavlja nadzor nad primjenom odredaba 
ove Odluke, te može pokrenuti prekršajne 
postupke za prekršaje predviđene ovom 
Odlukom kao i inicirati pokretanje prekršajnih 
postupaka za prekršaje predviđene drugim 
propisima koji su u svezi s primjenom ove 
Odluke.  

Članak 11.  
 Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja 
je vlasnik građevine ili posebnog dijela 
građevine koja proizvodi komunalni otpad ako 
ne obavijesti komunalno društvo o početku 
korištenja komunalne usluge u rokovima iz 
članaka 7. i 12. ove Odluke i ako se ne koristi 
komunalnom uslugom održavanja čistoće u 
dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada.  
 Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka 
kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi 
kaznom u iznosu od 200,00 kuna.  
 Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka 
kaznit će se i fizička osoba koja je vlasnik 
građevine ili posebnog dijela građevine koja 
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proizvodi komunalni otpad, kaznom u iznosu od 
200,00 kuna.  
 

 
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 
Članak 12.  

 Vlasnici čije građevine, odnosno posebni 
dijelovi građevina proizvode komunalni otpad i 
nalaze se u naselju ili dijelu naselja gdje se 
isporučuje komunalna usluga održavanja čistoće, 
a do dana stupanja na snagu ove Odluke nisu 
evidentirani kao obveznici komunalne usluge 
održavanja čistoće od strane komunalnog 
društva, dužni su u pisanoj formi obavijestiti 
komunalno društvo o svojem vlasništvu 
građevine, odnosno posebnog dijela građevine, 
najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na 
snagu ove Odluke.  
 

Članak 13.  
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sv. Petar u Šumi.  
 
 
KLASA: 363-01/10-01/02 
URBROJ: 2163/06-02-02-10-1  
Karojba, 19. ožujka 2010.  
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća 

Albert Koraca, v.r. 
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Na temelju stavka 1. članka 18. Zakona 
o grobljima („Narodne novine” broj 19/98.) te 
članka 16. Statuta Općine Karojba  („Službene 
novine Grada Pazina” broj 23/09.), Općinsko 
vijeće Općine Karojba na svojoj sjednici 
održanoj dana 19. ožujka 2010. godine,  donijelo 
je 
 

ODLUKU  
o dopuni Odluke o grobljima 

 
 

Članak 1. 
 U Odluci o grobljima („Službene novine 
Grada Pazina, broj 12/00. i 14/03.) iza članka 28. 
dodaje se novi članak 28a koji glasi: 
 „Grobno mjesto boraca državljana 
Republike Hrvatske poginulih  u ratovima, 
Uprava groblja daje na korištenje na neodređeno 
vrijeme bez naknade, te o tome donosi rješenje 
po zahtjevu stranke. 
 Ukoliko se u grobno mjesto iz 
prethodnog stavka ukopaju i druge osobe, 
Uprava groblja donijeti će rješenje iz stavka 2. 
članka 9. ove Odluke.“ 
 

Članak 2. 
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: 363-02/10-01/02 
URBROJ: 2163/08-02-02-10-1 
Karojba, 19. ožujka 2010. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća 

Albert Koraca, v.r. 
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Na temelju članka  16. Statuta Općine Karojba («Službene novine Grada Pazina» broj 23/09.), 

Općinsko vijeće Općine Karojba na sjednici održanoj  19. ožujka 2010. godine, donijelo je 
 

 
PROGRAM 

javnih društvenih potreba za Općinu Karojba u 2010. godini 
 
 

Članak 1. 
 Ovim Programom utvrđuju se sadržaj, oblici, opseg i način ostvarivanja i zadovoljavanja 
pojedinih javnih društvenih potreba, pored onih što se financiraju iz državnog proračuna ili iz 
drugihizvora, za čije se sufinanciranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Karojba za 2010. godinu, 
u područjima: 

- predškolskog odgoja i naobrazbe te školstva i obrazovanja djece i mladeži, 
- socijalne skrbi, 
- kulture i sporta, 
- gospodarstva. 

Članak 2. 
 U smislu članka 1. stavka 1. alineje 1. ovoga Programa, u Proračunu Općine Karojba u 2010. 
godini osigurat će se sredstva za: 
 

PREDŠKOLSKI ODGOJ: 
 
 - Tekuća pomoć za DV «O.Ban» Pazin    230.000,00 
 - Didaktički materijal          2.000,00 
 - Usluge prijevoza djece na priredbe        2.000,00 
 - Usluge tekućeg i investicionog održavanja Vrtića      5.000,00 
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       1.000,00 
 UKUPNO:       240.000,00 
 

ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE: 
 - Usluge prijevoza učenika na takmičenja       2.000,00 
 - Usluge tekućeg i investicionog održavanja-Špadići      2.000,00 
 - Higijensko epidemiološki nadzor kuhinje       7.000,00 
 - Donacije za uspjeh na natjecanjima        3.500,00 
 - Donacije za kazališne predstave        3.000,00 
 - Donacije za nabavu opreme         3.000,00 
 - Stipendije studentima        50.000,00 
 UKUPNO:         70.500,00 
 SVEUKUPNO:                  310.500,00 
 

 
Članak 3. 

 U smislu članka 1. stavka 1. alineje 2. ovoga Programa, u Proračunu Općine Karojba u 2010. 
godini osigurat će se sredstva za: 
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NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA: 
 - Naknade obiteljima za socijalne potrebe      10.000,00 
 - Naknade obiteljima za troškove vrtića         3.000,00 
 - Naknade obiteljima za rođeno dijete       40.000,00 
 - Naknade obiteljima za troškove školske marende       7.000,00 
 - Naknade obiteljima za ogrjev        17.000,00 
 - Poklon paketi za Dan dječje radosti       10.000,00 
 - Naknade za program 'Pomoć u kući'       42.000,00 
 UKUPNO:        129.000,00 

 
OSTALI RASHODI: 

 - Savjetovalište za brak i obitelj Pazin        4.000,00 
 - Crveni križ Pazin        10.000,00 
 - Društvo tjelesnih invalida Pazin        1.500,00 
 - Udruga umirovljenika Pazin – p. Karojba       2.000,00 
 - Udruženje antifašističkih boraca Pazin       1.500,00 
 - Udruga osoba s mentalnom retardacijom Pula       1.500,00 
 - Sigurna kuća           1.500,00 
 - Hitna medicinska pomoć       36.000,00 
 UKUPNO:         58.000,00 
 SVEUKUPNO:      187.000,00 
 

Članak 4. 
 U smislu članka 1. stavka 1. alineje 3. ovoga Programa, u Proračunu Općine Karojba u 2010. 
godini osigurat će se sredstva za: 
 
 TEKUĆE DONACIJE U KULTURI 
 - Tekuće donacije za Otvoreno učilište Pazin - knjižnica    1.000,00 
 - Tekuće donacije Društvu Hrvatskih književnika  
    – susret 'Badavca'          6.000,00 
 UKUPNO:           7.000,00 
 

TEKUĆE DONACIJE U SPORTU 
- Tekuće donacije za boćarski klub «Levaki»       4.000,00 
- Tekuće donacije Sportskom društvu «Trviž»       5.000,00 
- Tekuće donacije Sportskom društvu «Škropeti»    20.000,00 

 UKUPNO:         29.000.00 
 SVEUKUPNO:        36.000,00 
 

Članak 5. 
 U smislu članka 1. stavka 1. alineje 4. ovoga Programa, u Proračunu Općine Karojba u 2010. 
godini osigurat će se sredstva za: 
  
 POTICAJNE MJERE 
 - Izložba vina u Rakotulama        20.000,00 
 - Realizacija programa Turističke zajednice središnje Istre  3.000,00 
 - Sufinanciranje Fonda IŽ za razvoj poljoprivrede                3.000,00 
 - Kupnja sadnog materijala                                                  40.000,00 
 UKUPNO:          66.000,00 
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Članak 6. 

 Sredstva iz članaka 2., 3., 4. i 5. ovog Programa u ukupnom iznosu od 599.500,00 kn doznačivat 
će se iz Proračuna Općine Karojba mjesečno odnosno kad dospiju pojedina prava a u skladu s 
mogućnostima Proračuna Općine Karojba. 

Članak 7. 
 Korisnici sredstava iz ovog Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa te o realizaciji 
sredstava iz Proračuna Općine Karojba pismeno izvijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba 
najkasnije u roku od petnaest (15) dana od realizacije Programa odnosno od isteka zakonskog roka za 
predaju završnog računa. 
 Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba prati ostvarenje ovoga Programa u cjelini i izvještava o 
tome Općinsko vijeće Općine Karojba. 

Članak 8. 
 Ovaj Program 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: 400-08/10-01/05 
URBROJ: 2163/08-02-02-10-1 
Karojba, 19. ožujka 2010. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
 

      Predsjednik  
               Općinskog vijeća 

Albert Koraca, v.r. 
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Na temelju članka 16. Statuta Općine Karojba («Službene novine Grada Pazina» broj 23/09.), 
Općinsko vijeće Općine Karojba na sjednici održanoj 19. ožujka 2010. godine,  donijelo j e 
 
 

PROGRAM 
javnih komunalnih potreba za Općinu Karojba u 2010. godini 

 
 

Članak 1. 
 Ovim Programom utvrđuju se sadržaj, oblici, opseg i način ostvarivanja i zadovoljavanja 
pojedinih javnih komunalnih potreba, pored onih što se financiraju iz državnog proračuna ili iz drugih 
izvora, za čije se sufinanciranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Karojba za 2010. godinu, u 
područjima: 
 

- vatrogastva i civilne zaštite, 
- zaštite okoliša, 
- izgradnje Istarskog vodozaštitnog sustava, 
- malih komunalnih programa. 
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Članak 2. 

 U smislu članka 1. stavka 1. alineje 1. ovoga Programa, u Proračunu Općine Karojba u 2010. 
godini osigurat će se sredstva za: 
 

- tekuću pomoć za JVP Pazin     370.000,00 
- donacija za PVZ        92.000,00 
- donacija za VZIŽ za zaštitu i spašavanje       2.000,00 
- oprema za civilnu zaštitu       10.000,00 
SVEUKUPNO:      474.000,00 

 
Članak 3. 

 U smislu članka 1. stavka 1. alineje 2. ovoga Programa, u Proračunu Općine Karojba u 2010. 
godini osigurat će se sredstva za: 

- sanaciju divljih deponija       15.000,00 
- sanaciju centralnog odlagališta Pazin      50.000,00 
SVEUKUPNO:        65.000,00 

 
Članak 4. 

 U smislu članka 1. stavka 1. alineje 3. ovoga Programa, u Proračunu Općine Karojba u 2010. 
godini osigurat će se sredstva za: 
 

- sufinanciranje izgradnje IVS-a      60.000,00 
SVEUKUPNO:         60.000,00 

 
Članak 5. 

 U smislu članka 1. stavka 1. alineje 4. ovoga Programa, u Proračunu Općine Karojba u 2010. 
godini osigurat će se sredstva za: 

- male komunalne programe - groblja    150.000,00 
- usluge održavanja ostale komunalne infrastrukture         60.000,00 
SVEUKUPNO:      210.000,00 

 
Članak 6. 

 Sredstva iz članaka 2., 3., 4. i 5. ovog Programa u ukupnom iznosu od  809.000.00 kn doznačivat 
će se iz Proračuna Općine Karojba mjesečno odnosno kad dospiju pojedina prava a u skladu s 
mogućnostima Proračuna Općine Karojba. 
 

Članak 7. 
 Korisnici sredstava iz ovog Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa te o realizaciji 
sredstava iz Proračuna Općine Karojba pismeno izvijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba 
najkasnije u roku od petnaest (15) dana od realizacije Programa odnosno od isteka zakonskog roka za 
predaju završnog računa. 
 Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba prati ostvarenje ovoga Programa u cjelini i izvještava o  
tome Općinsko vijeće Općine Karojba. 
 

 
Članak 8. 

 Ovaj Program 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. 
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KLASA: 400-08/10-01/03 
URBROJ: 2163/08-02-02-10-1 
Karojba, 19. ožujka 2010. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
    Predsjednik 
Općinskog vijeća 
Albert Koraca,v.r. 
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Na osnovi članka 28. stavka 1. i članka 30. stavka 4. 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., 
110/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) i članka 16. Statuta Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“, 
broj 23/09.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj 19. ožujka 2010. godine,  donijelo j e 
 

 
PROGRAM 

održavanja te gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u 2010. godini za Općinu Karojba 

 
 

Članak 1. 
 Ovim Programom utvrđuju se potrebe i rashodi vezani uz Program održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture te Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Karojba za čije se financiranje i sufinanciranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Karojba 
za 2010. godinu. 
 

I. PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 

Članak 2. 
 Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Karojba u2009. 
godini utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova i iskazom financijskih 
sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, kako slijedi: 

1. održavanje čistoće javnih i zelenih površina, 
2. održavanje nerazvrstanih cesta, 
3. održavanje javne rasvjete, 

 Program se temelji na potrebama održavanja djelatnosti navedenih u stavku 1. ovog članka i 
raspoloživim financijskim sredstvima za navedene namjene u iznosu od 202.000,00 kn. 

 
Članak 3. 

Održavanje čistoće javnih i zelenih površina obuhvaća: 
1. tekuće održavanje dječjeg igrališta…………………………………….…...........5.000,00 
2. tekuće održavanje ostalih zelenih površina…………………………………… .15.000,00 
3. dekoracija mjesta………………………………………………………………... 2.000,00 
4. veterinarske usluge……………………………………………………………… 5.000.00 

 Sredstva za izvršenje planiraju se u iznosu od 27.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade i poreznih prihoda. 
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Članak 4. 
 Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća: 

1. nasipavanje nerazvrstanih (neasfaltiranih) cesta ............................................. ..20.000,00 
2. tekuće zimsko održavanje ......................................................................... .........10.000,00 
3. tekuće ljetno održavanje …………………………………………………….    30.000,00 

 Sredstva za izvršenje planiraju se u iznosu od 60.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade i poreznih prihoda. 

 
Članak 5. 

Održavanje javne rasvjete obuhvaća: 
1. tekuće održavanje javne rasvjete ……………………………..…………..…......15.000,00 
2. električna energija za javnu rasvjetu………………………………...……….    100.000,00 

 Sredstva za izvršenje planiraju se u iznosu od 115.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade i poreznih prihoda. 

 
II. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

 
Članak 6. 

 Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Karojba u 2010.godini 
utvrđuje se opis i opseg poslova gradnje s procjenom pojedinih troškova i iskazom financijskih sredstava 
potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, kako slijedi: 

1. asfaltiranje nerazvrstanih cesta……………………………………………..   200.000,00 kn 
2. komunalno opremanje gospodarskih zona………………………………….   200.000,00 kn 

 Program se temelji na potrebama gradnje objekata i uređaja navedenih u stavku 1. ovog članka i 
raspoloživim financijskim sredstvima za navedenu namjenu u iznosu od 400.000,00kn. 
 

Članak 7. 
 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta obuhvaća rekonstrukciju i izvanredno održavanje asfaltiranih 
nerazvrstanih cesta na području Općine Karojba. Sredstva za izvršenje planiraju se u iznosu od 200.000,00 
kn., a financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa,  kapitalnih potpora Istarske županije i poreznih 
prihoda. 
 Komunalno opremanje gospodarskih zona obuhvaća izradu I faze opremanja gospodarske zone 
Pilati. Sredstva za izvršenje planiraju se u iznosu od 200.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstava 
komunalnog doprinosa, kapitalnih potpora Fonda za regionalni razvoj RH, kapitalnih potpora Istarske 
županije i poreznih prihoda. 
 

Članak 8. 
 Ovoj Program 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: 400-08/10-01/04 
URBROJ: 2163/08-02-02-10-1 
Karojba, 19. ožujka 2010. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
     Predsjednik 
 Općinskog vijeća 
Albert Koraca, v.r. 
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Na temelju članka 35. točke 3. i članka 

38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 
60/01., 129/05., 125/08., 109/07. i 36/09.), 
članka 4. i 18. Odluke o osnivanju stalnih radnih 
tijela Općinskog vijeća Općine Karojba 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 34/09.), 
članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Karojba („Službene novine Grada Pazina“, broj 
34/09.) i članka 26. Statuta Općine Karojba 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 23/09.), 
Općinsko vijeće Općine Karojba na sjednici 
održanoj 19. ožujka 2010. godine,  donosi  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika i četiri člana  

Odbora za pravna pitanja  
i društvene djelatnosti 

 
 

 I. U Odbor za pravna pitanja i društvene 
djelatnosti Općinskog vijeća Općine Karojba 
izabiru se: 

1. David Bartolić, za predsjednika, 
2. Albert Koraca, za člana, 
3. Mario Labinjan, za člana, 
4. Irenko Pilat, za člana 
5. Majda Juričić, za člana. 
 
II. Zadaci, djelokrug, uvjeti i način rada 

Odbora uređeni su Odlukom o osnivanju stalnih 
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Karojba i 
Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Karojba. 

 
III. Stupanjem na snagu ovog Rješenja 

prestaju važiti Rješenje o izboru predsjednika i 
dva člana Odbora za pravna pitanja i Rješenje o 
izboru predsjednika i dva člana Odbora za 
društvene djelatnosti („Službene novine Grada 
Pazina“  broj 9/05.). 

 
IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavljuje se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 
Petar u Šumi. 

 
KLASA: 013-01/10-01/01 
URBROJ: 2163/08-02-02-10-1 
Karojba, 19. ožujka 2010. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
 
 

Predsjednik 
 Općinskog vijeća 
Albert Koraca, v.r. 
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Na temelju članka 35. točke 3. i članka 

38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne Novine“, broj 33/01., 
60/01., 129/05., 125/08., 109/07. i 36/09.), 
članka 4. i 18. Odluke o osnivanju stalnih radnih 
tijela Općinskog vijeća Općine Karojba 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 34/09.), 
članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Karojba („Službene novine Grada Pazina“, broj 
34/09.) i članka 26. Statuta Općine Karojba 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 23/09.), 
Općinsko vijeće Općine Karojba na sjednici 
održanoj 19. ožujka 2010. godine, donosi  
 
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika i četiri člana  
Odbora za gospodarstvo i financije 

 
 

I. U Odbor za gospodarstvo i financije 
Općinskog vijeća Općine Karojba izabiru se: 

 
1. Denis Koraca, za predsjednika, 
2. Bernard Kontić, za člana, 
3. Jelena Žužić, za člana, 
4. Sanja Mališa, za člana, 
5. Giuseppina Radoslav, za člana. 
 

 II. Zadaci, djelokrug, uvjeti i način rada 
Odbora uređeni su Odlukom o osnivanju stalnih 
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Karojba i 
Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Karojba. 
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 III. Stupanjem na snagu ovog Rješenja 
prestaju važiti Rješenje o izboru predsjednika i 
dva člana Odbora za gospodarstvo i Rješenje o 
izboru predsjednika i dva člana Odbora za 
financije („Službene novine Grada Pazina“ broj 
9/05.). 

 
 IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavljuje se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 
Petar u Šumi. 

 

 
KLASA: 013-01/10-01/02 
URBROJ: 2163/08-02-02-10-1 
Karojba,  19. ožujka 2010. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
 
 

Predsjednik 
 Općinskog vijeća 
Albert Koraca, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


