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Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine“, broj 

82/15. i 118/18.), članka 6. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 

126/19. i 17/20.)  i članka 30. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina”, broj 11/09., 

7/13., 19/14. i 4/18.), Općinski načelnik Općine Cerovlje dana 23. ožujka 2020. godine, donosi 

           

 

O D L U KU  

o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite  

Općine Cerovlje 

                                                    

 

Članak 1. 

 U Odluci o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Cerovlje 

(„Službene novine Grada Pazina”, broj 25/19.) u članku 1. točka 4. mijenja se i glasi:  

 

 “4. MIRKO JAJIĆ, pomoćnik načelnika Policijske postaje Pazin za policiju.“ 

 

Članak 2. 

 Sve ostale odredbe ostaju neizmijenjene. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada 

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

 

 

KLASA: 810-01/20-01/10 

URBROJ: 2163/06-01-01-20-2 

Cerovlje, 23. ožujka 2020.  

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CEROVLJE 

 

 

Općinski načelnik 

               Emil Daus, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA   

ISTARSKA ŽUPANIJA   

                  
 OPĆINA GRAČIŠĆE 

OPĆINSKI NAČELNIK  

 

KLASA: 351-01/20-01/01 

URBROJ: 2163/02-03-02-20-03 

Gračišće, 04. ožujak 2020. 

 

Na temelju članka 20. 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 

21/18.), Općinsko načelnik Općine Gračišće, dana 04. ožujka 2020. godine donosi 

 

 

GODIŠNJE  IZVJEŠĆE 

 o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće 

 za 2019. godinu  

 

 

1. UVOD   

 

Gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku. Gospodarenje otpadom i 

učinkovitost gospodarenja otpadom osiguravaju Vlada i Ministarstvo propisivanjem mjera 

gospodarenja otpadom. Jedinica lokalne i područne (regionalne)  samouprave dužna je na svom 

području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom. 

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske  određuje niz ciljeva i mjera koje 

omogućavaju da Hrvatska postane resursno učinkovito društvo u skladu s Direktivama EU, najnovijim 

smjernicama Europske komisije vezanim za gospodarenje otpadom i Zakonom o održivom 

gospodarenju otpadom. Plan gospodarenja otpadom RH naglasak stavlja na ispunjenje ciljeva u 

hijerarhiji otpada, odnosno na sprečavanju nastanka otpada i recikliranju otpada. 

Članak 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 

94/13, 73/17, 14/19, 98/19) propisuje kako  jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka 

tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu. 

Plan gospodarenja otpadom za Općinu Gračišće za razdoblje 2017.- 2022.  izrađen je od strane 

tvrtke Eko Adria d.o.o. iz Pule i isti je usvojen na sjednici Općinskog vijeća Općine Gračišće dana 18. 

prosinca 2017. godine. Svrha donošenja Plana je definiranje ciljeva, mjera , aktivnosti i rokova za 

provođenje istih kao i planiranje potrebnih financijskih sredstava za provođenje mjera iz Plana 

gospodarenja otpadom. 

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

održivom gospodarenju otpadom, država je odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za 

spaljivanje otpada, županija 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 i 
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građevinskim otpadom. Odnosno jedinica lokalne samouprave 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. 

 

2. MJERE ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA 

 

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji 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 svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni 

pojedini materijali (kao što je papir i staklo i sl.) 

Biorazgradivi komunalni otpad  je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je 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. iz Pazina. 

Prihvat, obrada, zbrinjavanje i odlaganje komunalnog i neopasnog opada vrši se na  

odlagalištu u Jelinčići , 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 sakuplejni 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 Gračišće prema popisu stanovništva iz  2011. godine živi 1.419 

stanovnika u naseljima: Škopljak, Gračišće, Mandalenčići, Jakačići, Bazgalji, Milotski Brijeg te 

Batlug.  

Broj korisnika usluge u 2019. godini iz skupine kućanstvo je 411, poslovnih korisnika je 15 

dok korisnika iz skupine kuća za odmor je 33.  

Odvojeno sakupljanje 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. 

Na području Općine Gračišće nalazi se 44 „zelenih otoka“ za odvojeno prikupljanje otpada i to 

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. 

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 iz kućanstva, kao što su kućanski aparati, dijelovi automobila, automobilske gume, 

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

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

sa groblja provodi se po potrebi. 

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.  

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

ponovno koriste. 

http://www.usluga-pazin.hr/
http://www.usluga-pazin.hr/hr/novosti/detail/195/mapa-zelenih-otoka/
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
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Prikupljanje posebnih vrsta otpada iz kućanstva, manjih količina, vrši se putem mobilnog 

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

 

Podaci o količini prikupljenog komunalnog otpada u 2019. godini:    

 

 Miješani komunalni otpad-  246,91 tona 

 Biorazgradivi otpad- 7,25 tona 

 Bionerazgradivi otpad- 3,99 tona. 

o UKUPNO: 258,15 tona 

 

Podaci „Zeleni otoci“ 

 

- Papir i karton – 19,32 tona 

- Plastika – 8,77 tona 

- Staklo – 3,19 tona 

 

Vrsta i količina prikupljenog otpada sa mobilnog reciklažnog dvorišta 

 

- Električna i elektronička oprema:  244,00 kg 

- Odjeća i tekstil – 29,00 kg 

- Ulja i masti – 3,00 kg 

- Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari – 2,00 kg 

 

U odnosu na prethodnu 2018. godinu, sa zelenih otoka prikupljeno je, 1,069 tona više papira, 

3,17 tona više plastike, te 3.289 tona manje stakla. Dok je sveukupna količina miješanog  i 

biorazgradivog te bionerazgradivog otpada, u odnosu na prethodnu godinu, smanjena za 69.22 tone.  

U 2019. godini zaprimljene su dvije prijava divljeg odlagališta građevinskog otpada u okolici 

mjesta Čubanići i okolici Jakačići.  Za otpad na području Čubanići poduzete su propisani mjere protiv 

vlasnika katastarske čestice na kojoj je otpad odložen, te će on biti uklonjen, dok je problematika 

otpada u okolici Jakačići u procesu rješavanja.  O divljim odlagalištima Općina vodi evidenciju. 

Provodi se redoviti obilazak terena.  

 

3. 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. sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagalište u Pazin. 

 

4. 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. Pazin. 

Općina Gračišće uključena je u projekt provođenja edukacije ProEduEko. Cilj je smanjenje 

nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i 

ponovne uporabe predmeta. Edukacija u obliku javnih tribina provedena je u ožujku 2019. godine.  

http://www.gracisce.hr/
http://www.usluga-pazin.hr/
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Također na stranicama Općine Gračišće nalaze se upute o načinu odlaganja otpada. 

 

Općinski načelnik 

 Ivan Mijandrušić, v.r. 

 

____________________________ 
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 Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine“ broj 

82/15. i 118/18.), članka 6. i 8. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite ( „Narodne novine“ broj 37/16. i 

17/20.) i čl. 45. Statuta Općine Gračišće (“Službene novine grada Pazina” broj 21/18.), Načelnik 

Općine Gračišće  dana  25. ožujka 2020. godine, donio je 
           

 

O D L U K U 

o II. izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova  

Stožera civilne zaštite Općine Gračišće 
                                                    

 

Članak 1. 

Članak 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite 

Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ broj 25/17. 21/19)  mijenja se i glasi: 

Za članove Stožera civilne zaštite Općine Gračišće imenuju se: 

  3. MIRKO JAJIĆ,  pomoćnik načelnika Policijske postaje Pazin za policiju, 

  4. VIKTOR VOJSKOVIĆ, ovlašteni predstavnik Zavoda za hitnu medicinu IŽ,  

  5. BORIS PERKOVIĆ, ovlašteni predstavnik PUZS Pazin, 

  6. MARIJANA KRBAVAC ŽULIĆ , ravnateljica GD crvenog križa Pazin, 

  7. MARINA BENKOVIĆ,  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće, 

  8. ALBERT PUTINJA, zapovjednik DVD-a Gračišće, 

  9. DAMIR MILANOVIĆ, upravitelj PJ Pazin, Istarski vodovod d.o.o., 

10. ALEANA MIJANDRUŠIĆ, član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gračišće, 

11. LIVIO ŠVIĆ, ovlašteni predstavnik Veterinarske ambulante Pazin d.o.o., 

12. MATIJA ZIDARIĆ, ovlašteni predstavnik Usluga d.o.o.. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada 

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

 

KLASA: 810-01/20-01/03 

URBROJ: 2163/02-01-01-20-02 

Gračišće, 25. ožujka 2020.  

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

Općinski načelnik 

          Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine“ broj 

82/15. i 118/18.), članka 6. i članka 8. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

126/19. i 17/20.) i članka 30. Statuta Općine Karojba (,,Službene novine Grada Pazina“ broj: 09/13. i 

02/18.), Općinski načelnik Općine Karojba dana 23. ožujka 2020. godine, donio je 

           

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite  

Općine Karojba 

                                                    

 

Članak 1. 
 U Odluci o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Karojba (,,Službene novine 

Grada Pazina“ broj: 22/19.) u članku 3. točka 4. mijenja se i glasi: 

 

 ,,4. MIRKO JAJIĆ, pomoćnik načelnika Policijske postaje Pazin za policiju“. 

  

Članak 2. 
Sve ostale odredbe ostaju neizmijenjene. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada 

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

 

 

KLASA: 810-06/20-01/02 

URBROJ: 2163/08-01-01-20-2 

Karojba, 23. ožujka 2020.  

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KAROJBA 

 

 

          Općinski načelnik 

                       Alen Rosić, v.r. 
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Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“, broj: 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) i članka 30. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine 

Grada Pazina“, broj 18/09., 3/13. i 14/18.), Općinski načelnik Općine Lupoglav dana 16. ožujka 2020. 

godine donosi 

I Z V J E Š Ć E 

 o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  

Općine Lupoglav za 2019. godinu 

 

 I. UVOD 

 

Općinsko vijeće Općine Lupoglav sukladno obvezi prema Zakonu o održivom gospodarenju 

otpadom („Narodne novine“, broj: 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), a temeljem Plana gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. („Narodne novine“, broj: 3/17.) na sjednici 

održanoj 30. siječnja 2018. godine, donijelo je Plan gospodarenja otpadom za Općinu Lupoglav za 

razdoblje 2017. – 2022. godine („Službene novine Grada Pazina“, broj: 6/18.). 

 Plan gospodarenja otpadom Općine Lupoglav izrađen je za period 2017. - 2022. godine te je 

usklađen sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. („Narodne 

novine“, broj: 3/17.). 

 Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 

94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) propisano je da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno 

dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za prethodnu kalendarsku godinu 

jedinici područne (regionalne) samouprave i objaviti ga u svom službenom glasilu do 31. ožujka 

tekuće godine. 

 

II. ANALIZA I OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM 

  

Nabava kanti za selekcionirano sakupljanje otpada 

 

Općina Lupoglav u svibnju 2018. godine prijavila se na Javni poziv za iskaz interesa za 

nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave spremnika sredstvima Europske unije  iz 

Kohezijskog fonda. 

U srpnju 2018. godine Općina Lupoglav i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

sklopili su Ugovor br. 2018/001254 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. 

U travnju 2019. godine Općina Lupoglav i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

sklopili su Dodatak Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (Reg. broj: 

2019/000645). 

Procijenjena vrijednost opreme je 157.621,20 kn od čega Općina Lupoglav sufinancira 15% 

ukupnog iznosa. 

 

 Zeleni otoci 
  

Na području Općine Lupoglav postavljen je 31 zeleni otok te 1 kontejner za odvojeno 

prikupljanje tekstila. 

 Odvojeno se sakuplja papir i karton, staklo, ALU-PET i tekstil.  

Prema podacima iz komunalnog poduzeća „Usluga“ d.o.o. Pazin, putem „zelenih otoka“ 

najviše se sakupi papira i kartona pa stakla te plastike. Dio odvojeno sakupljenog otpada odvozi se u 

reciklažno dvorište Usluge d.o.o. Pazin, a dio u ŽCGO Kaštijun. 
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Mobilno reciklažno dvorište 

  

U 2019. godini mobilno reciklažno dvorište nije bilo instalirano na području Općine Lupoglav. 

Do 1. travnja 2019. godine korisnicima s područja Općine Lupoglav, na upit dostavljao se kontejner 

od 5 m³ u kojeg su oni odlagali otpad kojeg su imali u domaćinstvu, osim miješanog komunalnog 

otpada.  

Nakon sortiranja navedeni otpad prijavljivao se kao otpad sakupljen putem mobilnog 

reciklažnog dvorišta jer stacionarno reciklažno dvorište još nije bilo u funkciji. 

           Mobilno reciklažno dvorište na  području Općine Lupoglav bit će postavljeno krajem ožujka 

2020. godine. 

 

 III. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA  

                  U RAZDOBLJU 1.1.-31.12.2019. GODINE NA PODRUČJU OPĆINE LUPOGLAV 

 

 Na području Općine Lupoglav tijekom 2019. godine prikupljeno je ukupno 268,89 tona 

miješanog komunalnog otpada, 5,89 tona biorazgradivog otpada te 4,01 tona ostalog otpada koji nije 

biorazgradiv, te kod zelenih otoka 13,61 tonu papira i kartona, 6,18 tona plastike i 2,24 tone stakla. 

Tijekom 2019. godine putem  mobilnog reciklažnog dvorišta prikupljeno je 19,00 kg odjeće i 

tekstila, 10,00 kg jestivih ulja i masti, 9,70 kg ulja i masti, 1,00 kg lijekova te 370,00 kg električne i 

elektroničke opreme. 

Tijekom 2019. godine putem reciklažnog dvorišta u Pazinu prikupljeno je 4,00 kg ambalaže 

koja sadrži ostatke opasnih tvari, 53,00 kg otpadnih guma, 10,00 kg odjeće, 260,00 kg opreme sa 

klorofluorougljikom, 5,00 kg jestivih ulja te 100,00 kg glomaznog otpada. 

  

IV. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI 

      SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO  

      INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA  

 

Općina Lupoglav je u 2019. godini glede gospodarenja otpadom provodila sljedeće aktivnosti: 

 

 Izobrazno informativne aktivnosti 

 

Provedba Projekta „ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“ 

 

Između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva zaštite okoliša i 

energetike i Grada Pazina sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se 

financiraju iz Kohezijskog fonda, Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 

KK.06.3.1.07.0047 – ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom. 

 Cilj projekta je zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na području Grada 

Pazina kao nositelja projekta te na području Grada Buzeta i Općina Lupoglav, Cerovlje, Gračišće, 

Sveti Petar u Šumi, Karojba, Motovun, Tinjan i Lanišće s kojima je sklopljen Sporazum s ciljem 

smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog 

kompostiranja i ponovne uporabe predmeta (područje obuhvata izobrazno-informativnih aktivnosti 

iznosi 843,47 km² s populacijom od 24.311 stanovnika). 

 Ciljana skupina projekta su stanovnici svih dobnih skupina, odgojno-obrazovne institucije, 

edukatori, djeca predškolske i školske dobi, mladi, poslovna javnost i turisti dok su krajnji korisnici 

lokalna zajednica i komunalna društva Usluga d.o.o. Pazin i Park d.o.o. Buzet. 

 Tijekom 2019. godine provedeno je svih 10 izobrazno-informativnih akivnosti o održivom 

gospodarenju otpadom iz projekta te je podnesen završni ZNS. 

 Aktivnosti i tiskovine u projektu obrađivale su četiri teme i to: kako smanjiti nastajanje 

otpada, kako pravilno odvajati otpad, kako kompostirati i kako ponovno upotrijebiti stvari. 

 Provedene su sljedeće aktivnosti: 

- Izrada 4 vrste letaka za sve građane („Kako pravilno odvajati otpad“, “Kako spriječiti 

nastajanje otpada“, “Što je ponovna uporaba predmeta“, “Kućno kompostiranje“), 
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- Letak za poslovnu javnost, 

- Letak za turiste, 

- Informativno-edukativni plakati dimenzije A2, 

- Izrada roll-up panela, 

- Informativno-obrazovni materijal-edukativne slikovnice, 

- Specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom, 

- Elektronski oglasi (banneri), 

- Radijski edukativno-promotivni spotovi o gospodarenju otpadom, 

- Javne edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom. 

U sklopu projekta "ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“, za mještane 

Općine Lupoglav  14. ožujka 2019. godine održala se tribina o održivom gospodarenju otpadom, koja 

je za cilj imala objasniti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, pravilno odvajanje 

otpada, smanjenje stvaranja otpada, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta. 

Vrijednost projekta iznosi 439.697,86 kuna, od čega EU sredstva iz Kohezijskog fonda u 

visini od 85%, odnosno 373.743,15 kuna potvrđeno je Odlukom o financiranju. 

Preostalih 15% dijeli se na sve sunositelje aktivnosti s kojima je Grad Pazin sklopio Sporazum 

(Grad Buzet, Općine: Lupoglav, Lanišće, Motovun, Tinjan, Cerovlje, Gračišće, Sveti Petar u Šumi i 

Karojba) ovisno o broju stanovnika. 

 

V. DONOŠENJE ODLUKA TEMELJEM ZAKONA O ODRŽIVOM  

     GOSPODARENJU OTPADOM 

 

 Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o 

gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj: 84/19.) koja je stupila na snagu 14. 

rujna 2019. godine. Rok za donošenje odluka po navedenoj Uredbi bio je 3 mjeseca od stupanja iste na 

snagu. 

Općina Lupoglav je pripremila i na sjednici Općinskog vijeća održanoj 6. prosinca 2019. 

godine, Općinsko vijeće Općine Lupoglav donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 

načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj: 55/19.) na temelju odredbi Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) i Uredbe o 

gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj: 50/17. i 84/19.). 

 

 VI. IZVJEŠTAJ O LOKACIJAMA, KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA I  

                  SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE LUPOGLAV  

 

 Provodi se redoviti obilazak terena.  

 Na saniranim divljim odlagalištima na kojima su postavljeni natpisi o zabrani odlaganja 

otpada nisu primijećena nova odlaganja otpada, a nova divlja odlagališta na području Općine 

Lupoglav nisu uočena. 

 

VII. ZAKLJUČAK 

 

 Općina Lupoglav u skladu sa svojim financijskim kapacitetima nastoji poduzimati sve moguće 

radnje i aktivnosti definirane Planom gospodarenja otpadom za Općinu Lupoglav za razdoblje 2017. – 

2022. godine. 

 

KLASA: 351-01/20-01/01 

URBROJ: 2163/07-01-01-20-1 

Lupoglav, 16. ožujka 2020. 

Općinski načelnik  

 Franko Baxa,v.r. 
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Na temelju članka 15. Statuta Općine Sveti Petar u Šumi („Službene novine Grada Pazina“ 

broj  20/09., 28/09., 11/10. i 23/17) te članka 12. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja 

imovinom u vlasništvu Općine Sveti Petar u Šumi („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/10.), 

Općinsko vijeće Općine Sveti Petar u Šumi na sjednici od 17. veljače 2020. godine donosi 
 

 

Z A K L J U Č A K 

o najpovoljnijem ponuđaču 
 

 

I. 

Temeljem izvješća Natječajne komisije o rezultatima provedenog Natječaja za prodaju 

nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Petar u Šumi Klasa: 943-01/20-01/01; Urbroj:2163/03-04-02-20-1 

od 14.01.2020. najpovoljnijim ponuđačem za kupnju nekretnina utvrđuju se: 

1. Zajednički obrt za cestovni prijevoz robai građevinarstvo “FLOMAR” vl. Banovac Florijan 

i Marinko Banovci 67, Sv. Petar u Šumi, za nekretninu iz natječaja pod brojem 2. evidentirane kao k.č. 

2874/3 sa ponuđenom cijenom od 151.000,00 kn i ostvarenim popustom od  7.550,00 kn te 

ostvarenom kupoprodajnom cijenom od 143.450,00 kn. 

2. “GIPSING” obrt za postavljanje gipsanih ploča Vl. Milan Maurić, Macukini 161, Sv. Petar 

u Šumi, za nekretninu iz natječaja pod brojem 1. evidentirane kao k.č. 2862/1 sa ponuđenom cijenom 

od 150.600,00 kn i ostvarenim popustom od  7.530,00 kn te ostvarenom kupoprodajnom cijenom od 

143.070,00 kn. 

 

II. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da sukladno Odluci o načinu, uvjetima i postupku 

raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Sv. Petar u Šumi, ovim Zaključkom i Odlukom o prodaji 

nekretnina Klasa: 943-01/19-01/01; Urbroj: 2163/03-02-02-19-1 od 03. prosinca 2019.g. u ime Općine 

Sveti Petar u Šumi, zaključi pravni akt o prodaji nekretnina. 

 

III. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Petar u Šumi da poduzme sve potrebne 

radnje i mjere radi provedbe ovog Zaključka. 

 

IV. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada 

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

 

KLASA: 943-01/20-01/01 

URBROJ: 2163/03-02-02-20-4 

Sv. Petar u Šumi, 17. veljače 2020. 
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI 
 

 

      Predsjednik  

               Općinskog vijeća 

                        Neven Turčinović, v.r. 
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Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 

82/15., 118/18 - pročišćeni tekst zakona) i članka 24. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi ("Službene 

novine Grada Pazina" broj 20/09., 28/09., 11/10. i 23/17.), Načelnik Općine Sv. Petar u Šumi, donosi 

 

 

O D L U K U 

o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite  

Općine Sveti Petar u Šumi 

 

 

Članak 1. 
Donosi se Plan djelovanja civilne zaštite Općine Sveti Petar u Šumi.  

 

Članak 2. 
Plan djelovanja civilne zaštite Općine Sveti Petar u Šumi sastavni je dio ove Odluke i neće se 

objaviti u „Službenim novinama Grada Pazina“, a bit će objavljen na web stranici Općine Sveti Petar u 

Šumi www.svpetarusumi.hr 

 

Članak 3. 
Plan djelovanja civilne zaštite Općine Sveti Petar u Šumi iz točke 1. ove Odluke izradio je 

DLS d.o.o., Spinčićeva 2. Rijeka. 

 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama Grada 

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

 

 

KLASA: 810-01/20-01/01  

URBROJ: 2163/03-04-02-20-1  

Sv. Petar u Šumi, 26. ožujka 2020.  

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI 
 

 

Općinski načelnik  

            Mario Bratulić, v.r. 
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Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine“ broj 

82/15. i 118/18.), članka 6. Stavak 1. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

37/16.) i članka 24. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi („Službene novine Grada Pazina“ broj 20/09., 

28/09., 11/10 i 23/17.), Načelnik Općine Sv. Petar u Šumi dana 25. ožujka 2020. godine, donosi  

 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite  

Općine Sv. Petar u Šumi 

 

 

Članak 1. 
U Odluci o imenovanju članova stožera civilne zaštite Općine Sveti Petar u Šumi („Službene 

novine Grada Pazina“, broj: 36/17, dalje u tekstu: Odluka) članak 3. mijenja se i glasi:  

 

„Za članove Stožera civilne zaštite Općine Sv. Petar u Šumi imenuju se:  

  3. NADIR BREŠČIĆ, zamjenik načelnika Općine Sv. Petar u Šumi,  

  4. ROBERT VEBER, pomoćnik načelnika-ce Policijske postaje Pazin,  

  5. MIRJANA MARAS, predstavnica Zavoda za hitnu medicinu IŽ, Ispostava Pazin,  

  6. BORIS PERKOVIĆ, MUP- Služba civilne zaštite Pazin,  

  7. NEVEN TURČINOVIĆ, predsjednik Općinskog vijeća Općine Sv. Petar u Šumi,  

  8. KLAUDIO ZGRABLIĆ, pročelnik JUO Općine Sv. Petar u Šumi,  

  9. LIVIO ŠVIĆ, ovlašteni predstavnik Veterinarske ambulante Pazin d.o.o.,  

10. MARIJANA KRBAVAC ŽULIĆ, ravnateljica GD crvenog križa Pazin.“  

 

Članak 2. 
Sve ostale odredbe ostaju neizmijenjene.  

 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama Grada 

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

 

 

KLASA: 810-01/20-01/02  

URBROJ: 2163/03-04-02-20-1  

Sv. Petar u Šumi, 25. ožujka 2020.  

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI 
 

 

         Općinski načelnik  

                    Mario Bratulić, v.r. 

 

 

 

 

 

 


