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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni 

tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 30. Statuta Općine Gračišće ("Službene 

novine Grada Pazina", broj 21/20.), Općinsko vijeće Općine Gračišće na svojoj sjednici, održanoj 23. 

veljače 2021. godine donijelo je 

 

 

STATUTARNU  ODLUKU  

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračišće 

 

 

Članak 1. 

U Statutu Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“, broj 21/20.) mijenja se članak 16. 

i glasi: 

„Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma 

i zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“. 

 

Članak 2. 

 U članku 17.  stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase: 

„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu 

općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim 

zakonom i ovim Statutom. 

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se 

uređuje provedba referenduma.“. 

Iza stavka 2. Statuta dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

„Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe članaka 

79.  do  82.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 

123/17, 98/19. i 144/20) (u daljnjem tekstu: Zakon).”. 

 

Članak 3. 

U članku 18., stavak 1. riječi: „i njegovog zamjenika“ brišu se. 

U stavku 2. riječi: „i njegovog zamjenika“  i  riječ: „najmanje“ brišu se. 

U stavku 4. riječi: „i njegovog zamjenika“ brišu se. 

 

Članak 4. 

U članku 19. stavak 1. brišu se riječi „podnijeli birači“ i zamjenjuju se riječima: „predložilo 20% 

od ukupnog broja birača u Općini“. 

 

Članak 5. 

Članak 21. mijenja se i glasi:  

„ Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. ovog Statuta obvezatna je za 

Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“. 

 

Članak 6. 

Članak 24. mijenja se i glasi: 

“Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i 

prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine te raspravljanja o potrebama i interesima građana od 

lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.”. 



 

Srijeda, 24. veljače 2021                  SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                      Strana 214 – Broj 7 

 

 

 

 

Članak 7. 

Članak 25. mijenja se i glasi: 

“Zborove građana može sazvati Općinsko vijeće te Općinski načelnik radi raspravljanja i 

izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu. 

Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili Općinski načelnik, zborovi građana sazivaju 

se za cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području Općine, 

a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja koji čini zasebnu cjelinu. 

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova  

prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju. 

Mišljenje dobiveno od zbora građana savjetodavno je za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika. 

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom Općine u skladu 

sa zakonom i ovim Statutom.”. 

 

Članak 8. 

Članak 26. mijenja se tako da sada glasi: 

„Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje 

određenog pitanja iz djelokruga Općine od lokalnog značaja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga 

potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini te dati odgovor podnositeljima 

najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

 Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu 

s tehničkim mogućnostima Općine. 

 Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim 

aktom Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.”. 

 

Članak 9. 

 Članak 27. mijenja se i glasi: 

 “Tijela Općine dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i 

pritužbi na svoj rad kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim 

tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih 

dužnosti. 

 Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine, odnosno Jedinstvenog upravnog odjela 

dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, 

odnosno pritužbe.  

 Tijela iz stavka 1. ovoga članka  dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati 

potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i 

omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe. 

 Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu 

s tehničkim mogućnostima Općine. 

 

Članak 10. 

U članku 31., stavka 3. riječ i broj “ četiri (4)“ zamjenjuju se riječju i brojem “tri (3)”. 

Stavak 6. mijenja se i glasi: “ Funkcija predsjednika i potpredsjednika je počasna i za to 

obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova, 

naknada za predsjednika Općinskog vijeća može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za 

potpredsjednika u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade utvrđene člankom 34., 

stavkom 3. ovoga Statuta.”. 

 

Članak 11. 

U članku 33. riječ i brojka “11” zamjenjuje se riječju devet i brojkom “9”. 

 

 

Članak 12. 

 U članak 34. mijenja se stavak 5. i dodaje novi stavak 6. koji glasi:  
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„Član Općinskog vijeća Općine Gračišće ima pravo na opravdani izostanak s posla radi 

sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela sukladno sporazumu s poslodavcem. 

Funkcija predsjednika i potpredsjednika je počasna i za to obnašatelj funkcije ne prima plaću. 

Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova, a određuje se u netoiznosu po članu 

općinskog vijećnika tako da ukupna godišnja neto naknada po članu vijećnika ne smije iznositi više od 

6.000,00 HRK.“. 

 

Članak 13. 

 U članku 39. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

 „Sjednice Općinskog vijeća mogu se iznimno održavati elektroničkim putem u slučaju 

nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo 

predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje 

ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti.“ 

 

Članak 14. 

U članku 43. briše se stavak 2., a dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4. 

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi „i zamjenik načelnika“ brišu se, a riječ 

„biraju“ zamjenjuje se riječju „bira“. 

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi: „ Općinski načelnik odlučuje hoće 

li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno.“. 

 

Članak 15. 

Članak 44. stavak 3. mijenja se i glasi:  

„Općinskom Načelniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaje danom stupanja na 

dužnost novog općinskog načelnika, odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju 

povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.“. 

 

Članak 16. 

Članak 50. mijenja se i glasi: 

 „Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je 

Općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga 

spriječenosti, Općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati Općinski 

načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća, Općinski 

načelnik može promijeniti tijekom mandata. 

Zamjenik Općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka je privremeni zamjenik Općinskog 

načelnika koji zamjenjuje Općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga 

spriječenosti zbog kojih je Općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju 

dužnost. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 

nesmetano funkcioniranje Općine. 

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja Općinskog načelnika ostvaruje prava Općinskog 

načelnika. 

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata Općinskog načelnika, 

raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje Općinskog načelnika prestaje danom 

nastavljanja obavljanja dužnosti Općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je Općinski 

načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka 

danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti. 

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana 

obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog 

načelnika.“. 
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Članak 17. 

Članak 51. Statuta briše se. 

 

Članak 18. 

U članku 52. brišu se riječi: „ i njegovom zamjeniku“. 

     

Članak 19. 

Članak 53. mijenja se i glasi: 

„U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika sukladno članku 52. ovog Statuta, pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće u roku od osam (8) dana obavještava Vladu Republike 

Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 

načelnika. 

O svim promjenama tijekom mandata Općinskog načelnika, pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu.“. 

 

Članak 20. 

Članak 54. mijenja se i glasi: 

„Općinski načelnik može se opozvati na način propisan člankom 18. Statuta. 

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu Općinskog načelnika mandat mu prestaje 

danom objave rezultata referenduma te će se raspisati prijevremeni izbori za Općinskog načelnika, a do 

provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada 

Republike Hrvatske.“. 

 

Članak 21. 

U članku 60. iza stavke 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase: 

„Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim 

mrežnim stranicama  tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive. 

Objava informacija iz stavka 3. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim 

se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te upita i drugih akata ministarstva 

nadležnog za financiranje.“. 

     

Članak 22. 

U Članku 61. dodaju se stavci 8., 9.,10., 11. i 12. koji glase: 

„Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u slučaju kada je Općinski 

načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i 

nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi 

Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika Općinskog načelnika iz članka 50. ovoga Statuta. 

Kada je u Općini konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih 

izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda 

i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. 

Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku 

o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi proračuna, za 

vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 

izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. 

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine 

proračun Općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude 

Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u “Narodnim novinama”. Do donošenja proračuna 

financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o 

financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik. 

 

Članak 23. 

U članku 77. riječi: „i zamjenika općinskog načelnika“ brišu se. 
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Članak 24. 

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračišće stupa na dan nakon 

objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar 

u šumi. 
 

 

KLASA: 012-03/21-01/01 

URBROJ: 2163/02-02-02-21-05 

Gračišće, 23. veljače 2021.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

                Predsjednik  

           Općinskog vijeća 

        Marijan Brozan, v.r. 

 

____________________________ 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ("Narodne 

novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni 

tekst, 137/15 – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 30. Statuta Općine Gračišće ("Službene 

novine Grada Pazina", broj 21/20.), Općinsko vijeće Općine Gračišće na svojoj sjednici, održanoj 23. 

veljače 2021. godine donijelo je 

 

  

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA 

 Općinskog vijeća Općine Gračišće 

 

 

Članak 1. 

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina, broj 21/20.) 

članak 2. mijenja se stavak 1. tako da sada glasi: 

„Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove 

predstavničkog tijela ili službenik kojeg on ovlasti. Ako u jedinici nije imenovan pročelnik upravnog 

tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik ovlašten za obavljanje poslova tog 

pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti.“. 

 

Članak 2. 

U članku 2a. stavak 1. riječ i broj “četiri (4)” zamjenjuju se riječju i brojem “tri (3)”. 

 

Članak 3. 

Iza članka 4 dodaje se članak 4a koji glasi: 

„Vijećniku kojeg je Općinski načelnik imenovao za privremenog zamjenika Općinskog 

načelnika u slučajevima predviđenih zakonom, mandat miruje po sili zakona od dana kada je Općinski 

načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.“.  

 

Članak 4. 

U članku 9. stavka 2. riječ “tri” zamjenjuje se riječju “dva”.  

 

Članak 5. 

U članku 22. stavak 1. riječi „i zamjenik“ brišu se. 

 

 



 

Srijeda, 24. veljače 2021                  SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                      Strana 218 – Broj 7 

 

 

 

 

Članak 6. 

U članku 25. stavak 1. riječi „i zamjenik Načelnika“, „i zamjenik Načelnika“ brišu se. 

 

Članak 7. 

Članak 39. mijenja se tako da glasi: 

„Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja 

iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine od lokalnog 

značaja, u skladu sa zakonom i Statutom Općine. 

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Vijeće mora raspraviti ako ga potpisom podrži 

najmanje 10% od ukupnog broja birača u jedinici te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 

tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

  Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu 

s tehničkim mogućnostima općine. 

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim 

aktom Općine u skladu sa zakonom i Statutom.“. 

 

Članak 8. 

U članku 65. stavak 2. broj “4” zamjenjuje se brojem “3”.  

 

Članak 9. 

U članku 71. stavak 4. riječ i broj “četiri (4)” zamjenjuju se riječju i brojem “tri (3)”. 

U stavku 6. riječ i broj “četiri (4)” zamjenjuju se riječju i brojem “tri (3)”. 

U stavku 7. riječ i broj “četiri (4)” zamjenjuju se riječju i brojem “tri (3)”. 

Iza stavke 8. dodaje se stavka 9. koja glasi: 

„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje 

se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, 

život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih 

okolnosti sjednice Općinskog vijeća  iznimno se mogu održavati elektroničkim putem. U takvom slučaju 

predsjednik Općinskog vijeća će uz elektronički poziv za sjednicu vijećnicima dostaviti i detaljne upute 

na koji način će se sjednica održati, na koji način će se dostavljati amandmani i prijedlozi, na koji način 

će se vršiti glasovanje i objava rezultata glasovanja te sve ostalo što je bitno za uspješno provođenje 

sjednice i donošenje pravovaljanih odluka Općinskog vijeća.“  

Dosadašnji stavci 9., 10.,11.,12. i 13. postaju stavci 10.,11.,12.,13.,14. 

 

Članak 10. 

U članku 79. stavak 1. riječ i broj “četiri (4)” zamjenjuju se riječju i brojem “tri (3)”. 

 

Članak 11. 

U članku 95. stavak 4. riječ i broj “četiri (4)” zamjenjuju se riječju i brojem “tri (3)”. 

 

Članak 12. 

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće stupaju na snagu dan 

nakon objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i 

Sv. Petar u Šumi. 
 

 

KLASA: 012-01/21-01/01 

URBROJ: 2163/02-02-02-21-04 

Gračišće, 23. veljače 2021. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

    Predsjednik  

             Općinskog vijeća 

                    Marijan Brozan, v.r. 
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Na temelju članka 86., stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13., 

65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), mišljenja iz stavka 2.članka 7. Ove odluke i članka 30. Statuta Općine 

Gračišće („Službene novine Grada Pazina “ broj 21/20.), Općinsko vijeće Općine Gračišće, na sjednici 

održanoj dana 23. veljače 2021.  godine, donosi  

 

 

O D L U K U 

o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće 

 

 

I. Opće odredbe 

Članak 1. 

(1) Donosi se Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/04, 1/05 - ispravak, 13/07, 18/08, 38/17, 57/19 i 19/20 – 

pročišćeni tekst); dalje u tekstu: V. Izmjene i dopune PPUO Gračišće. 

 

II. Pravna osnova za izradu i donošenje V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće    

 

Članak 2. 

(1) V. Izmjene i dopune PPUO Gračišće izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom 

uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19; dalje u tekstu:Zakon), Pravilnika o 

sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 

prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) i Prostornog plana Istarske 

županije („Službene novine Istarske županije“, br. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 

16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: PPIŽ). 

(2)  Nositelj izrade V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće je Jedinstveni upravni odjel Općine 

Gračišće. 

 

III. Razlozi za izradu i donošenje V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće    

 

Članak 3. 

(1) Glavni razlozi za pokretanje postupka izrade i donošenja V. Izmjena i dopuna PPUO 

Gračišće su preispitivanje planskog rješenja u segmentu građevinskih područja naselja te ostalim 

segmentima planskog rješenja koja iz toga proizlaze u skladu sa zahtjevima građana te zahtjevima 

javnopravnih tijela sve temeljeno na  odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 

153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i drugih važećih propisa kao i na odredbama Prostornog plana 

Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – pročišćeni tekst, 

10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: PPIŽ). 

 (2) Ukoliko se tijekom izrade i donošenja V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće, uslijed zahtjeva 

i uvjeta nadležnih javnopravnih tijela, utvrde razlozi koji nisu navedeni u stavku 1. ovog članka, takve 

će se dopune provesti bez izmjena i dopuna ove Odluke. 

 

IV. Obuhvat V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće    

 

Članak 4. 

(1) Obuhvat Izmjena i dopuna PPUO Gračišće istovjetan je obuhvatu važećeg Prostornog plana 

uređenja Općine Gračišće kojim je obuhvaćeno područje Općine Gračišće.  
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V. Ocjena stanja u obuhvatu V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće    

 

Članak 5. 

(1)  Od donošenja posljednjih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće u 

prosincu 2019. godine, određeni dio područja Općine Gračišće priveden je planskoj namjeni u skladu sa 

važećim  Prostornim planom uređenja Općine Gračišće. 

 

VI. Ciljevi i programska polazišta V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće    

  

Članak 6. 

(1)  Ciljevi izrade i donošenja V.Izmjena i dopuna PPUO Gračišće odnose se na: 

- preispitivanje planskog rješenja u segmentu građevinskih područja naselja te ostalim 

segmentima planskog rješenja koja iz toga proizlaze u skladu sa zahtjevima građana te zahtjevima 

javnopravnih tijela. 

(2) Programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna PPUO Gračišće utvrđuju se sukladno 

zakonskoj regulativi, prostorno planskoj dokumentaciji šireg područja i višeg reda te zahtjevima 

javnopravnih tijela i drugih subjekata s javnim ovlastima. 

 

VII. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih  

        posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu  

        V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće 

 

Članak 7. 

(1) Za izradu Izmjena i dopuna PPUO Gračišće koristit će se važeći Prostorni plan uređenja 

Općine Gračišće, podaci i planske smjernice te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja 

svog djelokruga prema potrebi osiguravaju javnopravna tijela.  

(2) Sukladno mišljenju Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije KLASA:351-01/21-

01/19, UBROJ:2163/1-08-02/4-21-02 od 22. veljače 2021. godine nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna PPUO Gračišće na 

okoliš. 

 

VIII. Način pribavljanja stručnih rješenja V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće  

 

Članak 8. 

(1) Stručno rješenje V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće izradit će stručni izrađivač u 

suradnji s Nositeljem izrade sukladno pravilima struke odnosno pozitivnim zakonskim propisima koji 

reguliraju izradu prostornih planova. 

 

IX. Popis  javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu  

      V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće te drugih sudionika korisnika prostora koji  

      trebaju sudjelovati u izradi V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće 

 

Članak 9. 

(1) Javnopravna tijela određena posebnim propisima koja daju zahtjeve sudjeluju u izradi V. 

Izmjena i dopuna PPUO Gračišće, te drugi učesnici u izradi V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće, 

utvrđeni su popisom, kako slijedi : 

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske,  

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, 

- Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, 

- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, 

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, 

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije Republike Hrvatske, 

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 

Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin, 
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- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - HAKOM,  

- Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Pula,  

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Pazin, 

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, 

- Hrvatske ceste d.o.o., 

- HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, 

- HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula – Pogon Pazin,  

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Pazin, 

- Plinacro, 

- Istarski vodozaštitni sustav – IVS d.o.o., 

- Istarski vodovod d.o.o., Buzet, 

- Plinara d.o.o. Pula, 

- Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, 

- Istarska županija – Upravni odjel za održivi razvoj, 

- Istarska županija – Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje 

i gradnju Pazin, 

- Istarska županija – Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno 

gospodarstvo,  

- Istarska županija – Upravni odjel za opću upravu  i imovinsko pravne poslove, 

- Javna ustanova Natura Histrica, 

- Županijska uprava za ceste Istarske županije, 

- Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, 

- Općina Cerovlje, 

- Općina Pićan, 

- Općina Barban, 

- Općina Žminj, 

- Grad Pazin. 

 

Članak 10. 

(1) Javnopravna tijela i drugi učesnici u izradi V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće iz članka 9. 

Ove Odluke pozvat će se,  sukladno odredbama Zakona iz članka 2. Ove Odluke da, u roku od 30 dana, 

dostave svoje zahtjeve za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće. Ukoliko zahtjevi ne budu 

dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema. 

(2) U zahtjevima za izradu prostornog V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće iz stavka 1. ovog 

članka moraju se navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata 

propisanih posebnim zakonima na kojima se zahtjevi temelje. Ako to ne bude učinjeno, nositelj izrade 

postupit će sukladno odredbama Zakona iz članka 2. Ove Odluke. 

 

X. Rok za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće 

 

Članak 11. 

 (1) Rok za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće, po pojedinim fazama je sljedeći : 

- za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu V. Izmjena i 

dopuna PPUO Gračišće u roku od trideset (30) dana od zaprimanja Odluke o izradi s pozivom na dostavu 

zahtjeva,  

- za izradu Nacrta prijedloga V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće za javnu raspravu – rok od 

60 dana od zaprimanja zahtjeva javnopravnih tijela za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće, 

- za izradu nacrta konačnog prijedloga V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće – rok od 15 dana 

od Izvješća o provedenoj javnoj raspravi, 

- za izradu konačnog prijedloga V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće – 15 dana od utvrđivanja, 

- izrada elaborata donesenih V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće – 10 dana od donošenja na 

Općinskom vijeću. 
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XI. Izvori financiranja V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće    

 

Članak 12. 

 (1) Sredstava za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće osigurana su u Proračunu Općine 

Gračišće. 

 

XII. Završne odredbe  

 

Članak 13. 

 (1) Nositelj izrade V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće obvezuje se da u roku od 15 dana od 

stupanja na snagu ove Odluke: 

 - obavijesti javnost o izradi V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće, 

 - ovu Odluku dostavi Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj i Javnoj ustanovi Zavodu za 

prostorno uređenje Istarske županije,  

- ovu Odluku dostavi tijelima iz članka 9. Ove Odluke sa pozivom za dostavu zahtjeva za izradu 

V. Izmjena i dopuna PPUO Gračišće. 

 

Članak 14. 

 (1) Ova Odluka stupa na snagu osam (8) dana nakon objave u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi“. 

 

 

KLASA:350-01/21-01/08 

URBROJ: 2163/02-02-02-21-4 

Gračišće, 23. veljače 2021.   

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

 

       Predsjednik  

  Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 
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Na temelju članka 95., stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 

68/18., 110/18. i  32/20.) i članka 30. Statuta Općine Gračišće ("Službene novine Grada Pazina" broj 

21/20.), Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj dana 23. veljače 2021. godine donosi  

 

O D L U K U 

o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade  

kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih  

pandemijom koronavirusa COVID-19 

 

I. 

Ovom se Odlukom, uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili 

određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i 

zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost 

ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu nastalu povodom proglašenja epidemije bolesti COVID-19 

uzrokovane virusom SARS-CoV-2, utvrđuju mjere koje se odnose na obveznike plaćanja komunalne 

naknade za poslovni prostor koji služi obavljanju poslovne djelatnosti. 

 

II. 

Slijedom okolnosti navedenih u prethodnom članku ove Odluke, obveznici plaćanja komunalne 

naknade za poslovni prostor koji služi obavljanju poslovne djelatnosti na području Općine Gračišće, a 

koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci o nužnim epidemiološkim 

mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi 

sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 sukladno uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske 

u potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalne naknade za cijelu 2021. godinu. 

Od plaćanja obveza komunalne naknade za 2021. godinu u Općini Gračišće oslobađaju se slijeći vlasnici 

poslovnih prostora sukladno Odluci od 16. lipnja 2020. godine objavljenoj u „Službenim novinama 

Grada Pazina“ broj 20/21 : 

- „Clover“ obrt za ugostiteljstvo, OIB 58468946396, Gračišće 75, Gračišće, 

- Sorriso invest j.d.o.o., OIB 11051125458,  Istarska 30, Fažana. 

 

III. 

U postupku oslobađanja iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel obvezniku plaćanja 

komunalne naknade na dokaziv način (putem poštanske pošiljke, elektroničke pošte i sl.) dostavlja 

pisanu obavijest o oslobađanju plaćanja komunalne naknade. 

 

IV. 

Tijelo nadležno za provođenje postupka za oslobađanje plaćanja komunalne naknade sukladno 

Odluci je Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće. 

 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u šumi. 

 

KLASA: 363-03/21-01/01 

URBROJ: 2163/02-02-02-21-02         

Gračišće, 23. veljače 2021.           

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

       Predsjednik  

  Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 

  

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441
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Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 

20/18., 115/18. i 98/19.), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Općinu Gračišće ("Službene novine Grada Pazina", broj 46/19.) na koji je Ministarstvo 

poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA:945-01/18-01/531, URBROJ:552-07/0182-19-7 od 29. studenog 

2019. godine i članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/20.), 

Općinsko vijeće Općine Gračišće na 28. sjednici, održanoj 23. veljače 2021. godine donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  

Republike Hrvatske na području Općine Gračišće 

 

 

I. 

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području 

Općine Gračišće u katastarskim općinama: Gračišće i Lindar, koje je Programom raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gračišće predviđeno 

za zakup ili je predviđeno za povrat ili ostale namjene. 

Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje 

je navedeno u tablici 1., a koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

II. 

Općinsko vijeće Općine Gračišće provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih 

ponuda.  

 

III. 

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja 

djelatnosti akvakulture ("Narodne novine", broj 89/2018). 

 

IV. 

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 8,4045 ha a uključuje površine 

državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od 

stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 

98/2019). 

 

V. 

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Gračišće u 

trajanju od 30 dana.  

Pisane ponude se dostavljaju Općini Gračišće u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj 

ploči i mrežnoj stranici Općine Gračišće. 

 

VI. 

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Gračišće sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

VII. 

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Gračišće na prijedlog 

Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu 

Gračišće. 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Istarskoj županiji i 

na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. 
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VIII. 

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni 

upravni odjel Općine Gračišće 

 

IX. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi. 

 

 

KLASA:945-01/21-01/03 

URBROJ:2163/02-02-02-21-7 

Gračišće, 23. veljače 2021. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

      Predsjednik  

  Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 
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Tablica 1: rok od 25 godina 

Sveukupna površina u natječaju u ha: 8,4045 ha    Sveukupna početna zakupnina u natječaju u kn: 3.899,75 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC. 

Br. 

Broj 

katastarske 

čestice 

Način uporabe 

katastarske čestice 

(katastarska kultura) 

Površina(

ha) 

Jedinična 

zakupnina

(kn) 

Početna 

zakupnina 

(kn) 

Postotak 

uveć./ 

umanj. 

Ukupna visina 

početne zakupnine 

(kn) 

Napomena 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

              6*7   8+9   

 1.  Gračišće 1. 1078 Vinograd 0,6384 469   299,41    299,41   

 2. Gračišće 1. 1079/1 Vinograd 0,4837 469 226,86   226,86   

3. Gračišće 1. 758/1 Vinograd 0,4958 469 232,53   232,53   

 4. Gračišće 1. 759 Vinograd 0,6277 469 294,39   294,39   

 5. Gračišće 1. 941/2 Vinograd 0,4615 469 216,44   216,44   

 6. Gračišće 1. 941/3 Vinograd 0,8578 469 402,31   402,31   

 7. Gračišće 1. 941/4 Vinograd 0,4866 469 228,22   228,22   

 8. Gračišće 1. 941/5 Vinograd 0,1216 469 57,03   57,03   

9. Gračišće 1. 943 Vinograd 0,7352 469 344,81   344,81   

10. Gračišće 1. 944/1 Vinograd 0,3583 469 168,04   168,04   

 11. Gračišće 1. 944/2 Vinograd 0,1616 469 75,79   75,79   

 12. Gračišće 1. 944/3 Vinograd 0,1285 469 60,27   60,27   

13. Gračišće 1. 944/4 Vinograd 0,2072 469 97,18  97,18  

14. Gračišće 1. 945/1 Vinograd 0,4593 469 215,41  215,41  

15. Gračišće 1. 945/2 Vinograd 0,5294 469 248,29  248,29  

16. Gračišće 1. 968 Vinograd 0,2059 469 96,57  96,57  

17. Gračišće 1. 969 Vinograd 0,3600 469 168,84  168,84  

18. Gračišće 1. 972 Vinograd 0,1000 469 46,90  46,90  

19. Gračišće 1. 993 Vinograd 0,2841 469 133,24  133,24  

20. Gračišće 1. 994 Vinograd 0,2172 469 101,87  101,87  

21. Lindar 2. 5879/1 Pašnjak 0,2268 

 

284 

64,41 

 

64,41 

Dio koji nije obuhvaćen 

Programom 

gospodarenja šumama  

22. Gračišće 3. 1081/1  Oranica 0,2579 469 120,96  120,96  
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 Na temelju članka 19. i 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 

52/18.) i članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/20.), Općinsko 

vijeće Općine Gračišće, na sjednici održanoj dana 23. veljače 2021. godine donosi 

 

 

Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom  

u vlasništvu Općine Gračišće u 2020. godini 

 

 

I. 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće u 

2020. godini. 

 

II. 

Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće u 2020. godini 

sastavni je dio ovog zaključka.  

 

III. 

  Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u  Službenim novinama Grada Pazina  

i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav  i Sveti Petar u Šumi. 

 

 

KLASA: 940-01/21-01/02 

URBROJ: 2163/02-02-02-21-03 

Gračišće, 23. veljače 2021.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

 

      Predsjednik  

  Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 
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    REPUBLIKA HRVATSKA   

       ISTARSKA ŽUPANIJA   

                      
          OPĆINA GRAČIŠĆE 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

Loža 1, 52403 Gračišće 

Tel: 052/687-155 

 

KLASA: 940-01/21-01/01 

URBROJ: 2163/02-01-01-21-01 

Gračišće, 02. veljače 2021.  

 

Na temelju članka 19. i 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne Novine“ broj 

52/18), te članka 45. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/20.), Općinski 

načelnik Općine Gračišće podnosi: 

 

I Z V J E Š Ć E  

o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

 Općine Gračišće u 2020. godini 

 

 

1. UVOD 

 

Općinsko vijeće Općine Gračišće je na svojoj 21. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. 

godine donijelo Odluku o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2020. 

godinu. 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2020. godinu (dalje u tekstu: Plan) 

izrađen je sukladno odgovarajućom primjenom Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne 

Novine“ broj 52/18). 

Plan upravljanja imovinom zajedno sa Strategijom upravljanja imovinom i Izvješćem o 

provedbi Plana upravljanja čini ključne dokumente upravljanja i raspolaganja imovinom Jedinice 

lokalne (regionalne) samouprave.  

Planom su definirani i propisani ciljevi upravljanja i raspolaganja Općinskom imovinom, čija je 

održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Plana osigurati da imovina 

Općine bude u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih interesa. 

Planom je propisano da će se Izvješće o provedbi plana dostavljati do 31. ožujka tekuće godine 

Općinskom vijeću na usvajanje. 

Upravljanje imovinom je složena i multidisciplinarna tema, odnosno predstavlja proces 

održavanja i stvaranja vrijednosti kroz najveće moguće povećanje prihoda, kontrolu izdataka, 

upravljanje rizicima, udovoljavanje regulatornih zahtjeva i osiguranje prikladnog fizičkog održavanja 

imovine. 

Svaka imovina ima potencijal za stvaranje gospodarskih koristi. Te su koristi raspodijeljene 

između tijela koja imaju prava korištenja ili upravljanja imovinom. Posao upravitelja imovinom je 

osigurati potpunu uporabu imovine unutar pravnih i gospodarskih ograničenja, te osigurati da vlasnik 

ima onoliko koristi koliko to tržište omogućava. Upravitelj imovinom ispunjava svoju ključnu ulogu u 

kapitalističkom sustavu, na način da maksimalno povećava korist od imovine. Važnost te uloge nikad 

ne bi smjela biti podcijenjena. 

Upravljanje i raspolaganje imovinom predstavlja važan interes radi očuvanja vrijednosti 

imovine i zaštite interesa lokalne zajednice.   
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Poglavljima godišnjih planova definiraju se kratkoročni ciljevi, pružaju izvedbene mjere, 

odnosno specificiraju se aktivnosti za ostvarenje ciljeva, te određuju smjernice upravljanja, a sve u svrhu 

učinkovitog upravljanja i raspolaganja imovinom Općine. 

 

2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM  

    DRUŠTVIMA U  VLASNIŠTVU OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

Trgovačka društva predstavljaju važan dio bruto društvenog proizvoda, zaposlenosti, te je 

njihovo poslovanje vrlo važno za građane i dijelove poslovnog sektora, kao i njihova bitna uloga u 

gospodarstvu Općine i Županije. 

Općina Gračišće sudjeluje u vlasničkoj strukturi trgovačkih društva kako slijedi:  

• GRAČIŠĆE d.o.o. (100 %) 

• ISTARSKI VODOVOD d.o.o. (0,99%) 

• CENTAR ZA INFORMIRANJE I KOMUNIKACIJE DR. BOŽO MILANOVIĆ d.o.o. 

(1,75%) 

• USLUGA d.o.o. (2,26%) 

• ISTARSKA AUTOCESTA d.o.o. (0,16%) 

• IVS – VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. (0,46%) 

• RAZVOJNA AGENCIJA SRCE ISTRA d.o.o. (6,00%). 

Iz navedenog može se zaključiti da Općina ima vrlo mali udio u navedenim trgovačkim 

društvima no planira kontinuirano prikupljati i analizirati izvješća o poslovanju dostavljena od 

trgovačkih društva. 

Podizanje kvalitete korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima iznimno je važno i trajna 

zadaća Općine kao suvlasnika i upravljačkih struktura društva. 

 

3. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POSLOVNIM  

    PROSTORIMA, GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM I OSTALIM NEKRETNINAMA  

    U VLASNIŠTVU OPĆINE GRAČIŠĆE  

 

Strategijom upravljanja imovinom Općine Gračišće utvrđeno je kako Općina raspolaže ukupno 

jednim poslovnim prostorom koji je u zakupu Hrvatske pošte.  

Zakup javnih površina u vlasništvu Općine propisan je Odlukom o korištenju javnih površina 

Općine Gračišće. Za zakup je predviđena provedba natječaja, osim u slučajevima održavanja 

manifestacija.  

Općina raspolaže građevinskim zemljištem u svom vlasništvu sukladno Odluci o upravljanju i 

raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Gračišće te Zakonom o prostornom uređenju („Narodne 

novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), građevinsko zemljište potencijal je za investicije i 

ostvarivanje ekonomskog rasta. Aktivnosti upravljanja građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine 

podrazumijeva provođenje postupka privođenja funkciji takvog zemljišta i to prodajom, osnivanjem 

prava građenja i prava služnosti, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, davanjem zemljišta u zakup te 

drugim poslovanjem.  

Općina Gračišće svake godine po zahtjevu zainteresiranih kupaca provodi natječaje prodaje i 

zakupa nekretnina. Sukladno potrebama natječaja Općina će provesti procjenu nekretnina s obzirom da 

se tada izrađuje procjena vrijednosti nekretnine od ovlaštenog procjenitelja sukladno pozitivnim 

propisima Republike Hrvatske. 

 

4. GODIŠNJI PLAN VOĐENJA REGISTRA IMOVINE 

 

Uspostava sveobuhvatnog popisa imovine bitno je pitanje radi učinkovitog upravljanja 

imovinom. U Registru imovine evidentirani su poslovni prostori, zgrade, zemljišta, sportski objekti, 

prometne površine i groblja.  Utvrđena je i vrijednost navedene imovine sukladno sveobuhvatnih 

istraživanja tržišnih cijena za pojedine vrste imovine odnosno pojedinim pravilnicima i naputcima za 

određivanje vrijednosti pojedinih vrsta imovine. Registrom imovine procijenjena je sveukupna 

vrijednost imovine Općine u iznosu od 30.815.978,57 kn. 
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5. GODIŠNJI PLAN RJEŠAVANJA IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA  

 

Općina Gračišće ima imovinu u knjižnom vlasništvu, odnosno vlasništvu koje u zemljišnim 

knjigama glasi na Općinu Gračišće i izvanknjižnom vlasništvu koje se odnosi na imovinu na kojoj su u 

zemljišnim knjigama upisani različiti oblici do sada ne brisanog bivšeg Društvenog vlasništva, te 

upisanog vlasništva Republike Hrvatske.  

Također poznato je da stanje između katastra i zemljišnih knjiga  u mnogim područjima 

Republike Hrvatske nije usklađeno, pa tako i u samoj Općini, kao i da njihovo stanje često ne odgovara 

stanju u stvarnosti. Upravo takvi neuređeni i neriješeni imovinsko pravni odnosi predstavljaju ozbiljnu 

prepreku u provedbi projekata, što posljedično dovodi u pitanje rokove u kojima je moguće povući 

sredstva iz europskih fondova te konačno i samo ostvarenje pojedinog projekta. 

Činjenica je da je za uspješnu provedbu svakog takvog projekta nužno uređeno stanje zemljišnih 

knjiga i katastra.  

Osnovni temelj učinkovitog upravljanja nekretninama jesu upravo uređeni imovinsko pravni 

odnosi. U tom smislu nužno je ukloniti sljedeće prepreke:  

1. neusklađenost zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja tj. neriješeni imovinsko pravni odnosi 

što produljuje tijek rješavanja imovinskopravnih odnosa i  

2. sudski postupci, nedovršeni različiti postupci koji se vode zbog utvrđenja prava vlasništva, 

aktivne plombe, kao i završeni sudski postupci za koje u zemljišnim knjigama nisu brisane zabilježbe 

sporova.  

Općina Gračišće postupa sukladno potrebama u nastajanju te će nakon ažuriranja Registra 

imovine utvrditi prioritete vlastite imovine za usklađivanje imovinsko pravnih odnosa u zemljišnim  

knjigama i katastru. 

 

6. ZAKLJUČAK 

 

Upravljanje imovinom Općine Gračišće podrazumijeva donošenje gospodarskih i socijalno 

opravdanih odluka o preraspodjeli, prenamjeni i prodaji imovine, a ne samo održavanje i popravak 

nekretnina.  

Općina svojom imovinom postupa kao dobar gospodar. Strategijom upravljanja imovinom, 

nadalje Planom upravljanja i raspolaganja imovinom, te Izvješćem o provedenom Planu potvrđuje 

nastojanje za učinkovitim, racionalnim i transparentnim upravljanjem imovinom kroz bolje i 

intenzivnije korištenje imovine, smanjujući tako troškove u vezi s imovinom i povećavajući prihode.  

Općina Gračišće mora konstantno težiti uspostavi još boljeg sustava gospodarenja imovinom, 

održavajući postojeće i stvarajući nove vrijednosti i ekonomske koristi na dobrobit stanovnika Općine, 

te kako bi istu očuvala za buduće generacije. 

 

 

   Općinski načelnik 

                      Ivan Mijandrušić, v.r. 
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 Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13., 

73/17. i 14/19.) i članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“, broj 21/20.), 

Općinsko vijeće Općine Gračišće, na sjednici održanoj dana 23. veljače 2021. godine donosi 

 

 

Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o provedbi  

Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2020. godinu 

 

 

I. 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2020. godinu. 

 

II. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2020. godinu, sastavni dio 

ovog zaključka. 

 

III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina 

i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi. 

 

KLASA: 351-01/21-01/01 

URBROJ:2163/02-02-02-21-05 

Gračišće, 23. veljače 2021.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

      Predsjednik  

  Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 

                 

  

 REPUBLIKA HRVATSKA   

    ISTARSKA ŽUPANIJA   

                 
     OPĆINA GRAČIŠĆE 

  OPĆINSKI NAČELNIK  

 

KLASA: 351-01/21-01/01 

URBROJ: 2163/02-01-01-21-03 

Gračišće, 08. veljače 2021.  

 

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne Novine“ 

broj 94/13., 73/17. i 14/19.) i članka 45. Statuta Općine Gračišće („ Službene novine Grada Pazina“, 

broj 21/20.), Općinski načelnik Općine Gračišće, dana  08. veljače 2021. godine donosi slijedeće 

 

I Z V J E Š Ć E 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom  

Općine Gračišće za 2020. godinu 
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1. UVOD 

 

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne Novine“ broj 94/13, 73/17, 

14/19), Općinsko vijeće Općine Gračišće donijelo je Plan gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 

razdoblje 2017. – 2022. godine („Službene novine“ Grada Pazina, broj 55/17), usvojen na sjednici 

Općinskog vijeća Općine Gračišće dana 18. prosinca 2017. godine, te sukladno navedenom Zakonu 

Općina Gračišće ima obvezu izrade Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za svaku proteklu 

godinu. 

Svrha donošenja petogodišnjeg Plana je definiranje ciljeva, mjera , aktivnosti i rokova za 

provođenje istih kao i planiranje potrebnih financijskih sredstava za provođenje mjera gospodarenja 

otpadom. 

U godišnjem Izvješću daje se pregled stanja gospodarenja otpadom na području Općine 

Gračišće te provedene godišnje aktivnosti iz područja održivog gospodarenja otpadom tijekom 2020. 

godine. 

 

2. OPĆI PODACI 

 

Općina Gračišće smještena je u središnjem dijelu Istarskog poluotoka te graniči sa Gradom 

Pazinom i Općinama Cerovlje, Pićan, Barban i Žminj. Općina se prostore na površini od 60,15 km2. 

Područje Općine naseljava 1.419 stanovnika u 7 statističkih naselja Batlug, Bazgalji, Gračišće, Jakačići, 

Mandalenčići, Milotski Brijeg i Škopljak.  

Prijevoz i sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Gračišće obavlja tvrtka Usluga 

d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, Šime Kurelića 22. 

 

3. CILJEVI I MJERE PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM  

    OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

Okvir za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, s jasno propisanim obavezama, 

odgovornostima i mehanizmima kontrole, postavljen je donošenjem Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom („Narodne Novine“ 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19). Navedenim se zakonom područje upravljanja 

tokovima otpada u Republici Hrvatskoj u cijelosti usklađuje s europskom pravnom stečevinom, što znači 

usvajanje europskih standarda u cjelokupnom području zaštite okoliša koje se odnosi na otpad. Odredbe 

Zakona utvrđuju sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva, načela, ciljeve i način 

gospodarenja, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom te nadležnosti i obveze pri 

tome, a zatim i lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, 

prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski 

nadzor nad gospodarenjem otpadom. 

Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o 

otpadu država je odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada, 

županije i Grad Zagreb odgovorni su za gospodarenje svim vrstama otpada, osim za opasni 

otpad i spaljivanje, a gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje komunalnim otpadom i 

građevinskim otpadom. 

Plan gospodarenja otpadom za Općinu Gračišće usvojen je 18. prosinca 2017. za razdoblje od 

2017.-2022. godine. Plan je prihvatilo Općinsko vijeće Općine Gračišće, a sukladno odredbama članka 

20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17, 14/19 i 

98/19) propisano je da izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje 

ga u svom službenom glasilu. Sukladno navedenom Općinski načelnik je u obvezi podnijeti Općinskom 

vijeću izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetnih 

mjera. 
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4. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I MJERE ODVOJENOG SAKUPLJANJA 

    KOMUNALNOG OTPADA 

 

Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom Općina Gračišće dužna je na svom području osigurati: 

- javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 

- odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada,  

- sprečavanje odbacivanja otpada te uklanjanje tako odbačenog otpada,  

- provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom  području i  

- mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 

Komunalni otpad nastaje u kućanstvu te je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim 

proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva. Miješani komunalni otpad je otpad iz 

kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i ustanova koji je po svojim svojstvima i sastavu sličan otpadu 

iz kućanstva iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što su papir i staklo), 

dok je biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i po prirodi i sastavu sličan otpadu iz 

kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži 

biološki razgradiv otpad. 

Organizirano sakupljanje i odvoz otpada (miješani komunalni i biorazgradivi otpad) koji nastaje 

u domaćinstvima na području Općine Gračišće vrši tvrtka Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih 

djelatnosti iz Pazina. Osim Općine, komunalna tvrtka vrši prikupljanje otpada i za Grad Pazin te za 

općine Cerovlje, Lupoglav, Motovun, Karojba, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.  

Prihvat, obrada, zbrinjavanje i odlaganje komunalnog i neopasnog otpada vrši se na odlagalištu 

u Jelenčićima, a korisnici usluge odvoza i odlaganja otpada odlažu ga na različite načine. Od srpnja 

2019. otvoreno je i reciklažno dvorište u sklopu odlagališta otpada Jelenčići V u koje stanovnici mogu 

odložiti odvojeno sakupljeni otpad iz kućanstva te na taj način smanjiti količine otpada koje se odlažu. 

Raspored odvoza komunalnog otpada može se pronaći na web stranici www.usluga-pazin.hr.  
Na području Općine nema građevina za gospodarenje otpadom, a općina je krajem 2017. godine 

s tvrtkom Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin potpisala sporazum o odlaganju 

inertnog građevinskog otpada na odlagalištu Lakota.  

Odvojeno prikupljanje otpada jest sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema 

njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada. Građanima 

Općine omogućeno je putem 44 zelena otoka opremljena spremnicima za staklo, plastičnu i metalnu 

ambalažu te papir i karton odvojeno prikupljanje otpada. „Zeleni otoci“ za odvojeno prikupljanje otpada 

nalaze se u naseljima: Gračišće, Škopljak, Batlug, Jakačići, Mandalenčići i Milotski Brijeg, Bazgalji. 

Na svakom zelenom otoku nalaze se po 3 posude za otpad zapremnine od 1100 litara za papir, plastiku 

i staklo. Lokacije zelenih otoka objavljene su na:  

http://www.usluga-pazin.hr/hr/novosti/detail/195/mapa-zelenih-otoka/. 
Postupanje s komunalnim otpadom sastoji se od više faza: 

- sakupljanje na mjestu nastajanja otpada ( u kućanstvu odlaganjem u kantu ), 

- transport od područja sakupljanja do mjesta za tretman/odlaganje, 

- odlaganje, 

- postoji sustav prikupljanja glomaznog otpada. 

Odvoz glomaznog komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba, te velikih kontejnera 

sa groblja provodi se po potrebi. Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog 

zapremnine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada. Radi se o predmetima kućanstva, kao što su kućanski aparati, dijelovi automobila, automobilske 

gume, pokućstvo, veći elektronički aparati i slični proizvodi koji su postali otpad. 

Građani imaju mogućnost korištenja velikih kontejnera za krupni otpad po pozivu i to putem prijavnog 

lista koji se nalazi na web stranicama Općine : 

http://www.usluga-pazin.hr/site_media/media/uploads/posts/attachments/2019_-

_Zahtjev_za_odvoz_glomazn 

Usluga odvoza glomaznog otpada obavlja se bez naknade u količini od 2m3 jednom godišnje za 

svakog registriranog korisnika.  

http://www.usluga-pazin.hr/
http://www.usluga-pazin.hr/hr/novosti/detail/195/mapa-zelenih-otoka/
http://www.usluga-pazin.hr/site_media/media/uploads/posts/attachments/2019_-_Zahtjev_za_odvoz_glomazn
http://www.usluga-pazin.hr/site_media/media/uploads/posts/attachments/2019_-_Zahtjev_za_odvoz_glomazn


 

Srijeda, 24. veljače 2021                  SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                      Strana 234 – Broj 7 

 

 

 

 

Sakupljanje izdvojenog otpada provodi se dok kontejneri ne budu popunjeni, a tada se prazne i 

ponovno koriste. 

Prikupljanje posebnih vrsta otpada iz kućanstva, manjih količina, vrši se putem mobilnog 

reciklažnog dvorišta, koje je nabavljeno temeljem sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša zajedno sa 

Općinom Motovun, Karojba, Lupoglav, Cerovlje, Sveti Petar u Šumi, Tinjan te Gradom Pazinom, čija 

se lokacija prethodno najavljuje stanovnicima s područja Općine Gračišće.  

 

5. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA OTPADA U RAZDOBLJU OD 01.01. –  

    31.12.2020. GODINE NA PODRUČJU OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

Prema podacima tvrtke Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin na području 

Općine Gračišće broj kućanstva korisnika usluge je 417, broj poslovnih korisnika 16 i broj kuća za 

odmor koje također koriste usluge 36. 

Za 2020. godinu količina prikupljenog miješanog komunalnog otpada na području Općine 

Gračišće iznosi 212,22 tone. 

Građanima Općine omogućeno je putem 44 zelena otoka opremljena spremnicima za staklo, 

plastičnu i metalnu ambalažu te papir i karton odvojeno prikupljanje otpada. Podaci o vrstama i 

količinama otpada za 2020. godinu navedena je slijedećoj tablici: 

 

Tablica 1.: Prikupljeni otpad „Zeleni otoci“ za 2020. godinu 

 

                           Prikupljeni otpad „Zeleni otoci“ za 2020. godinu 
 

Red.broj Vrsta Količina (tone) 

1. Papir i karton 21,56 

2. Plastika 25,62 

3. Staklo 2,79 

Izvor: Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin 

 

Prikupljanje posebnih vrsta otpada iz kućanstva, manjih količina, vrši se putem mobilnog 

reciklažnog dvorišta čija se lokacija prethodno najavljuje stanovnicima s područja Općine Gračišće. S 

obzirom na prošlogodišnju epidemiološku situaciju zbog COVID-19 odgođeno je postavljanje mobilnog 

reciklažnog dvorišta u drugom dijelu godine, te se sav otpad prikupljao u Pazinu. 

U donjoj tabeli navode se podaci vrste i količine prikupljenog otpada sa reciklažnog dvorišta u 

Pazinu. 

Tablica 2.: Prikupljeni otpad sa reciklažnog dvorišta u Pazinu za 2020. godinu 

 

                 Prikupljeni otpad sa reciklažnog dvorišta u Pazinu za 2020. godinu 
 

Red.broj Vrsta Količina (tone) 

1. Plastična ambalaža 1,16 

2. Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari 0,038 

3. Otpadne gume 0,639 

4. Odjeća 0,874 

5. Elektronika* 1,72 

6. Glomazni otpad 6,94 

*opasan otpad 

Izvor: Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin 

 

U odnosu na prethodnu 2019. godinu s područja Općine Gračišće prikupljeno je sa zelenih otoka 

2,24 tona više papira, 16,85 tona više plastike, te 0,4 tona manje stakla. Dok je sveukupna količina 

miješanog komunalnog otpada u odnosu na prethodnu godinu smanjena za 34,69 tona.  
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6. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA  

    KOMUNALNOG OTPADA 

 

Na području Općine Gračišće nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, već 

tvrtka Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin sakupljeni komunalni otpad odvozi na 

odlagalište u Pazin. 

 

7. PROVOĐENJE IZOBRAZNO – INFORMATIVNE AKTIVNOSTI 

 

Općina Gračišće je na svojoj Internet stranici www.gracisce.hr  formirala sustav za zaprimanje 

obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom. 

Ovim sustavom omogućava se mještanima Općine Gračišće da ukoliko primijete nepropisno 

odbačen otpad  popune priloženi obrazac te istog dostave na adresu općinske uprave. Prijave se u prvom 

redu odnose na prijavu divljih odlagališta.  

Mještani Općine Gračišće također mogu sve potrebne informacije o načinu prikupljanja otpada 

dobiti na broj telefona 052/619-030 ili putem web stranica www.usluga-pazin.hr  tvrtke Usluga d.o.o. 

za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin. 

Općina Gračišće uključena je u projekt provođenja edukacije ProEduEko. Najbitnija mjera 

kojom bi se ostvarilo smanjenje proizvodnje komunalnog otpada je upravo mjera edukacije stanovništva 

i gospodarskih subjekata na području Općine. Edukativne aktivnosti izvode se organizacijom raznih  

predavanja, seminara i radionica, izradom tiskanih materijala te objavama na internet stranicama i 

objavama putem ostalih medija. Tematika izobrazno-informativnih aktivnosti smanjenja proizvodnje 

otpada odnosi se u prvom redu na smanjenje nastanka otpada pomoću kućnog kompostiranja 

biorazgradivog otpada. Smanjenje nastanka otpada kupnjom „eko“ proizvoda, korištenjem platnenih 

vrećica, korištenjem biorazgradivih materijal, ali i ostalih načina smanjenja proizvodnje komunalnog 

otpada, također ciljne teme izobrazno-informativnih aktivnosti stanovništva. 

 

8. ZAKLJUČAK 

 

Gospodarenje otpadom na području Općine provodi se sukladno odredbama Plana gospodarenja 

otpadom Općine Gračišće za razdoblje 2017. – 2022. godine i važećim propisima.  

Općina Gračišće u skladu sa svojim financijskim mogućnostima i potrebama stanovništva 

nastoji redovito ispunjavati svoje zakonske obveze kao i pratiti standarde i trendove u području zaštite 

okoliša. 

Općina nadalje prati provođenje mjera kao i njihovu kontinuiranu realizaciju, dužna je osigurati 

njihovu provedbu na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog 

razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada, te intenzivno raditi 

na povećanju svijesti građana, planiranju edukacijskih akcija te stalnog informiranja o novostima 

vezanima uz održivo gospodarenje otpadom na njenom području. 

 

           

                                        Općinski načelnik 

                      Ivan Mijandrušić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gracisce.hr/
http://www.usluga-pazin.hr/
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 Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 

referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene 

novine Grada Pazina“, broj 21/20.) Općinsko vijeće Općine Gračišće, na sjednici održanoj dana 23. 

veljače 2021. godine donosi 

 

 

Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna  

Općine Gračišće za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2020. godini 

 

 

I. 

Prihvaća se Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Gračišće 

za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Gračišće u 2020. godini. 

 

II. 

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Gračišće za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Gračišće u 2020. godini sastavni je dio ovog zaključka.  

 

III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u  Službenim novinama Grada Pazina  

i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav  i Sveti Petar u Šumi. 

 

 

KLASA: 006-01/21-01/02  

URBROJ: 2163/02-02-02-21-02 

Gračišće, 23. veljače 2021. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

 

   Predsjednik  

                                                                                                                                Općinskog vijeća  

          Marijan Brozan, v.r. 
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  REPUBLIKA HRVATSKA 

     ISTARSKA ŽUPANIJA 

                      
        OPĆINA GRAČIŠĆE 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

Loža 1, 52403 Gračišće 

Tel: 052/687-155 

 

KLASA: 006-01/21-01/01 

URBROJ: 2163/02-03-01-21-01 

Gračišće, 02. veljače 2021.  

 

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe 

i referenduma („Narodne Novine“ broj 29/19. i 98/19.) objavljuje se: 

 

I Z V J E Š Ć E 

o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Gračišće 

 za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2020. godini 

 

I.  

Sredstva iz Proračuna Općine Gračišće za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

članova zastupljenih u Općini Gračišće u 2020. godini raspoređena su i isplaćena temeljem Odluke o 

raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Gračišće u 2020. godini („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/20) kako slijedi: 

 

 
II. 

Ovo Izvješće objavit će se na službenoj web stranici Općine Gračišće: www.gracisce.hr.                        

 

 

Pročelnica 

 Diana Kozlović Vale, v.r. 

Redni 

broj 

Naziv političke 

stranke 

Broj članova u 

Općinskom 

vijeću Općine 

Gračišće 

Ukupna sredstva 

za isplatu za  

2020. godinu 

 (u kunama) 

Razlika naknade 

za isplatu za 

2019. godinu 

(u kunama) 

Ukupan iznos 

isplaćenih 

sredstava za 

2020. godinu + 

razlika naknade 

za 2019. godinu 

(u kunama) 

1. 
Istarski demokratski 

sabor – IDS 
3 člana i 3 članice 6.300,00 5.166,00 11.466,00 

2. 
Socijaldemokratska 

partija Hrvatske – SDP 
2 člana 2.000,00 1.640,00 3.640,00 

3. 
Hrvatska narodna 

stranka – HNS 
1 član i 1 članica 2.100,00 1.722,00 3.822,00 

4. 
Zelena stranka – 

ZELENI 
1 član 1.000,00 820,00 1.820,00 

 
Ukupno 11 11.400,00 9.348,00 20.748,00 

http://www.gracisce.hr/
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/20) 

Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj  23. veljače 2021. godine donosi slijedeći 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

1. Prihvaća se zahtjev trgovine STUDENAC d.o.o., OIB 02023029348, iz Omiša, Četvrt 

Ribnjak 17 za smanjenjem visine obračuna komunalne naknade u iznosu od 10 % za 2021. godinu. 

 

2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel o provedbi ovog Zaključka.  

 

 

KLASA: 363-03/20-01/03 

URBROJ: 2163/02-02-02-21-03 

Gračišće, 23. veljače 2021.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

                                                                                                 

      Predsjednik  

  Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 
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Na temelju članka 30. i 47. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“, broj 

21/20.), Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine donosi slijedeći   

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

1. Prihvaća se polugodišnji Izvještaj Općinskog načelnika Općine Gračišće za razdoblje od 

01.07.2020. do 31.12.2020. godine.  

 

2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenim novinama grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

KLASA: 022-01/21-01/01 

URBROJ: 2163/02-02-02-21-3 

Gračišće, 23. veljače 2021. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

      Predsjednik  

  Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 
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