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Temeljem članka 18., stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 

118/18. i 31/20.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina broj 17/09., 4/13.,  23/14., 

1/18. i 5/20.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici dana 15. travnja 2020. godine donosi  

 

O D L U K U 

o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite 

na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun,  

Sveti Petar u Šumi i Tinjan 

 

Članak 1. 

 Osniva se zajednička Koordinacija Stožera civilne zaštite koja objedinjava postojeće Stožere civilne 

zaštite Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. 

Jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovog članka  prostorno su povezane u jedinstvenu  cjelinu i 

pripadaju istom geografskom području, te dijele zajedničke rizike, pa je osnivanje zajedničke Koordinacije 

Stožera civilne zaštite nužno radi provedbe poslova i aktivnosti te koordiniranog djelovanja. 

 

Članak 2. 

Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan 

zajednički koordiniraju poslove i aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i 

aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-19). 

 

Članak 3. 

 Koordinaciju Stožera civilne zaštite sačinjavaju načelnici i zamjenici načelnika postojećih Stožera 

civilne zaštite na području djelovanja. 

 

Članak 4. 

 Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane na području djelovanja Koordinacije odnose se 

jedinstveno na sve građane, uključivši i mogućnost slobodnog kretanja unutar granica područja Koordinacije 

bez izdavanja propusnica.  

Članak 5. 

 Odlukom se potvrđuje Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne 

zaštite na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u 

Šumi i Tinjan: KLASA: 022-01/20-01/12; URBROJ: 2163/01-01-01-20-30 od 06. travnja 2020. godine  koji 

se nalazi u prilogu Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Članak 6. 
Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina 

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi i na snazi je do prestanka poslova i aktivnosti 

djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-

19). 

 

KLASA: 810-01/20-01/04 

URBROJ: 2163/01-03-02-20-12 

Pazin, 15. travnja 2020. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

      Predsjednik 

   Gradskog vijeća 

             Davor Sloković, v.r. 
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Temeljem članka 18., stavka 4.  Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 

118/18. i 31/20.) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“, broj 11/09., 7/13., 

19/14. i 4/18.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj dana 20. travnja 2020. godine donosi  

 

O D L U  KU 

o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite 

na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun,  

Sveti Petar u Šumi i Tinjan 

 

Članak 1. 

Osniva se zajednička Koordinacija Stožera civilne zaštite koja objedinjava postojeće Stožere civilne 

zaštite Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. 

 Jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovog članka  prostorno su povezane u jedinstvenu  cjelinu i 

pripadaju istom geografskom području, te dijele zajedničke rizike, pa je osnivanje zajedničke Koordinacije 

Stožera civilne zaštite nužno radi provedbe poslova i aktivnosti te koordiniranog djelovanja. 

 

Članak 2. 

Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan 

zajednički koordiniraju poslove i aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i 

aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-19). 

 

Članak 3. 

 Koordinaciju Stožera civilne zaštite sačinjavaju načelnici i zamjenici načelnika postojećih Stožera 

civilne zaštite na području djelovanja. 

 

Članak 4. 

 Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane na području djelovanja Koordinacije odnose se 

jedinstveno na sve građane, uključivši i mogućnost slobodnog kretanja unutar granica područja Koordinacije 

bez izdavanja propusnica.  

 

Članak 5. 

 Odlukom se potvrđuje Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne 

zaštite na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u 

Šumi i Tinjan: KLASA: 022-01/20-01/12; URBROJ: 2163/01-01-01-20-30 od 06. travnja 2020. godine  koji 

se nalazi u prilogu Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Članak 6. 
 Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i na snazi je 

do prestanka poslova i aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i 

aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-19). 

 

KLASA: 810-01/20-01/12 

URBROJ: 2163/06-02-02-20-1 

Cerovlje, 20. travnja 2020.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 

           Predsjednik 

                            Općinskog vijeća 

                             Ivan Jurada, v.r. 
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Temeljem članka 18., stavka 4.  Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 

118/18. i 31/20.) i članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/18.), 

Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj dana 16. travnja 2020. godine donosi  

 

O D L U K U 

o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite 

na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun,  

Sveti Petar u Šumi i Tinjan 

 

Članak 1. 

 Osniva se zajednička Koordinacija Stožera civilne zaštite koja objedinjava postojeće Stožere civilne 

zaštite Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. 

 Jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovog članka  prostorno su povezane u jedinstvenu  cjelinu i 

pripadaju istom geografskom području, te dijele zajedničke rizike, pa je osnivanje zajedničke Koordinacije 

Stožera civilne zaštite nužno radi provedbe poslova i aktivnosti te koordiniranog djelovanja. 

 

Članak 2. 

Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan 

zajednički koordiniraju poslove i aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i 

aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-19). 

 

Članak 3. 

 Koordinaciju Stožera civilne zaštite sačinjavaju načelnici i zamjenici načelnika postojećih Stožera 

civilne zaštite na području djelovanja. 

 

Članak 4. 

 Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane na području djelovanja Koordinacije odnose se 

jedinstveno na sve građane, uključivši i mogućnost slobodnog kretanja unutar granica područja Koordinacije 

bez izdavanja propusnica.  

 

Članak 5. 

 Odlukom se potvrđuje Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne 

zaštite na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u 

Šumi i Tinjan: KLASA: 022-01/20-01/12; URBROJ: 2163/01-01-01-20-30 od 06. travnja 2020. godine  koji 

se nalazi u prilogu Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Članak 6. 

Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Pazina“ i na snazi 

je do prestanka poslova i aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i 

aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-19). 

 

KLASA: 810-01/20-01/04 

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

Gračišće, 16. travanj 2020. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

     Predsjednik  

 Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, 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 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. 
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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. 

 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 

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
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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.  

 
Također na stranicama Općine Gračišće nalaze se upute o načinu odlaganja otpada. 

 

Općinski načelnik 

Ivan Mijandrušić, v.r. 

 

 

 

 

http://www.gracisce.hr/
http://www.usluga-pazin.hr/
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Na temelju članka 37. Društvenog ugovora trgovačkog društva IVS – Istarski vodozaštitni sustav 

d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, u svojstvu isporučitelja vodnih usluga javne odvodnje (u daljnjem tekstu: IVS 

d.o.o.), a sukladno članku 42. i 43. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19), kojeg zastupa 

direktor Daniel Maurović, dipl. ing., kao jedini član Uprave Društva, dana 20. veljače 2020. donosi  

 

 

O D L U K U 

o cijeni vodnih usluga javne odvodnje 

 

 

I. Opće odredbe 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom IVS d.o.o. u svojstvu isporučitelja vodnih usluga određuje područje pružanja vodnih 

usluga te vrste vodnih usluga koje se pružaju na tom području, visinu cijene, način obračuna i plaćanja usluge, 

te iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodne usluge. 

 

II. Područje pružanja vodnih usluga 

 

 Članak 2. 

Područje pružanja vodnih usluga čini aglomeracija Mandalenčići, Bazgalji, Jakačići, Batlug i Milotski 

Brig (u daljnjem tekstu: aglomeracija), za koja naselja je IVS-u d.o.o. sukladno čl. 43 i čl. 44. Odluke o 

zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji („Službene novine Istarske županije“ broj 

12/2005), povjerena izgradnja i održavanje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u obuhvatu 

vodozaštitnih područja u Istarskoj županiji.  

 

III. Vrsta vodne usluge 

 

Članak 3. 

Na području aglomeracija, u skladu sa programom IVS-a d.o.o., pružaju se vodne usluge javne 

odvodnje sa uslugom pročišćavanja otpadnih voda. 

 

Pod uslugom javne odvodnje podrazumijeva se: 

 

1) skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, („odvodnja“), te 

2) pročišćavanje otpadnih voda na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda malih naselja na 

području Općine Gračišće. 

 

IV. Kategorije korisnika, elementi obračuna i visina cijene vodnih usluga javne odvodnje 

 

Članak 4. 

Utvrđuju se sljedeće kategorije korisnika usluge javne odvodnje, tj. korisnika priključenih na sustav 

javne odvodnje aglomeracije: 

 

1. Korisnici u stambenim prostorima – kućanstva 

1.1. Kućanstva koja koriste samo vodu iz sustava javne vodoopskrbe s mjernim uređajem za mjerenje 

potrošnje vode (u daljnjem tekstu: „korisnici s mjerenjem potrošnje vode“), 

1.2. Kućanstva koja koriste dio ili u cijelosti vodu izvan sustava javne vodoopskrbe, te se mjernim 

uređajem javnog isporučitelja ne evidentira ukupna količina korištene vode (u daljnjem tekstu: „korisnici bez 

potpunog mjerenja potrošnje“), 

2. Korisnici u poslovnim prostorima – ostali korisnici. 
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Članak 5. 

Utvrđuju se sljedeći elementi obračuna za vodnu uslugu javne odvodnje:  

1) Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga koji se obračunava mjesečno po korisniku vodne usluge 

(stambenom prostoru-kućanstvu, odnosno poslovnom prostoru),  

2) Osnovna cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda (varijabilni dio) koja se obračunava po 

isporučenoj količini vode očitanoj na vodomjeru ili ispravnom mjeraču protoka ispuštene vode, odnosno 

prema količini ispuštene otpadne vode koja se mjeri na način kojim se uređuje financiranje vodnog 

gospodarstva u smislu obračuna naknade za zaštitu voda, odnosno prema članu kućanstva, 

3) Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilni dio) koja se obračunava po 

isporučenoj količini vode očitanoj na vodomjeru ili ispravnom mjeraču protoka ispuštene vode, odnosno 

prema količini ispuštene otpadne vode koja se mjeri na način kojim se uređuje financiranje vodnog 

gospodarstva u smislu obračuna naknade za zaštitu voda, odnosno prema članu kućanstva domaćinstva. 

 

Članak 6. 

Utvrđuju se slijedeći iznosi cijene (tarife) vodnih usluga javne odvodnje: 

 

1) Stambeni prostori-kućanstva: 

 

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - mjesečni iznos za kategoriju korisnika s mjerenjem 

potrošnje vode mjernim uređajem samostalnim ili zajedničkim, po 

domaćinstvu......................................................................................................................................5,00 kn/mj 

(od čega 2,70 kn/mj za odvodnju, te 2,30 kn/mj za pročišćavanje otpadnih voda) 

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - mjesečni iznos za kategoriju korisnika bez potpunog 

mjerenja potrošnje vode, po domaćinstvu............................................................................................5,00 kn/mj  

(od čega 2,70 kn/mj za odvodnju, te 2,30 kn/mj za pročišćavanje otpadnih voda) 

- osnovna cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda (varijabilna) za korisnike s mjerenjem 

potrošnje vode evidentirana mjernim uređajem ...................................................................................2,15 kn/m3 

- osnovna cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda (varijabilna) za korisnike bez potpunog 

mjerenja potrošnje vode (3m3 /mjesečno po članu) ........................................................................ 6,45 kn/čl 

- osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) za korisnike s mjerenjem 

potrošnje vode evidentirana mjernim uređajem………………………………………………………3,26 kn/m3 

- osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) za korisnike bez potpunog 

mjerenja potrošnje vode (3m3/po članu mjesečno)...............................................................................9,78 kn/čl 

 

2) Ostali potrošači - poslovni prostori: 

 

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga – mjesečni iznos...................................................9,00 kn/mj 

(od čega 4,15 kn/mj za odvodnju, te 4,85 kn/mj za pročišćavanje otpadnih voda) 

- osnovna cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda (varijabilna)....................................3,50 kn/m3 

- osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)............................4,00 kn/m3 

 

V. Način obračuna i plaćanja vodnih usluga javnog vodnog isporučitelja IVS d.o.o. 

 

Članak 7. 

 Utvrđuje se cijena vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih 

jama: 

 

1) Cijena crpljenja i zbrinjavanja ...............................................................................................65 kn/m3  

2) Cijena odvoza...................................................................1,20 x cijena diesel goriva x km udaljenosti 

 

Članak 8. 

Obračun utroška vodne usluge javne odvodnje vrši se mjesečno prema elementima obračuna i 

iznosima cijena (tarifa) vodnih usluga. 
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Za način plaćanja vodne usluge javne odvodnje korisnika s mjerenjem potrošnje vode putem javnog 

isporučitelja usluge vodoopskrbe (u daljnjem tekstu: Istarski vodovod d.o.o.), primjenjuju se akti Istarskog 

vodovoda d.o.o. koji provodi očitanja potrošnje i obračun usluge. 

Rokove plaćanja usluge određuje vršitelj obračuna i naplate usluge javne odvodnje, te se isti mogu i 

mijenjati, sukladno Odluci pravne osobe koja vrši obračun i naplatu usluge. 

 

Članak 9. 

Obračun fiksnog dijela osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje za kućanstva, korisnicima koji 

nemaju vlastiti mjerni uređaj, odnosno koriste zajednički za veći broj korisnika, vršit će IVS d.o.o. 

tromjesečno, prema cijeni iz čl. 6. ove Odluke.  

Obračun fiksnog dijela osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje za poslovne prostore, korisnicima 

koji nemaju vlastiti mjerni uređaj, odnosno koriste zajednički za veći broj korisnika, vršit će IVS d.o.o. 

mjesečno, prema cijeni iz čl. 6. ove Odluke.  

Obračun varijabilnog dijela vodne usluge javne odvodnje korisnicima bez potpunog mjerenja 

potrošnje iz čl. 3. toč. 1.2. ove Odluke vršit će IVS d.o.o. tromjesečno, na temelju utvrđene količine vode 

nužne za osnovne potrebe kućanstva.  

Utvrđuje se da količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva iznosi 3 m³ mjesečno po članu 

domaćinstva. 

U broj članova kućanstva/domaćinstva uključene su osobe s prebivalištem, te osobe s boravištem na 

pojedinoj adresi.  

 

VI. Javna i druga davanja na računu za vodu 

 

Članak 10. 

Uz cijenu vodne usluge javne odvodnje zasebno se iskazuju  

1. porez na dodanu vrijednost, 

2. naknadu za razvoj javne odvodnje, ako je uvedena odlukom nadležne jedinice lokalne samouprave, 

a sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva. 

 

VII. Završne odredbe 

 

Članak 11. 

Ova Odluka donesena je uz suglasnost načelnika općine Gračišće, i to istekom roka od 30 dana od 

dana podnošenja Odluke.  

Ova Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku do 5 dana od dana objave u službenom listu 

jedinice lokalne samouprave.  

 

Članak 12. 

Ova Odluka objavljuje se na internet stranici isporučitelja www. ivsustav.hr.  

 

Članak 13. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje od dana 

29.10.2019. godine, Broj: I-8/7-19. 

 

Broj: I-8/1-20 

Buzet, 20. veljače 2020. 

Direktor 

                       Daniel Maurović, dipl. ing.,v.r.  
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CIJENA ODVODNJE 

 

     

 OPIS 
GRAČIŠĆE 

 

 
Domaćinstvo Ostali potrošači 

 

 
  FIKSNI  DIO  CIJENE (kn/mj) 

2,70 4,15  

 
  1.  SKUPLJANJE OTPADNIH VODA 

 

 
  PDV - 13 % 0,35 0,54 

 

 
  skupljanje otpadnih  voda + pdv   3,05 4,69 

 

 
  2.  PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH  

VODA 
2,30 4,85 

 

 
  PDV - 13 % 0,30 0,63 

 

 
  pročišćavanje otpadnih  voda + pdv   2,60 5,48 

 

 
  UKUPNO  FIKSNI  DIO  CIJENE   5,00 9,00 

 

 
  PDV - 13 % 0,65 1,17 

 

 
  UKUPNO - fiksni dio +  pdv   5,65 10,17 

 

 
  VARIJABILNI  DIO  CIJENE (kn/m3) 

2,15 3,50  

 
  1.  SKUPLJANJE OTPADNIH VODA 

 

 
  PDV - 13 % 0,28 0,46 

 

 
  skupljanje otpadnih  voda + pdv   2,43 3,96 

 

 
  2.  PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH  

VODA 
3,26 4,00 

 

 
  PDV - 13 % 0,42 0,52 

 

 
  pročišćavanje otpadnih  voda + pdv   3,68 4,52 

 

 
UKUPNO VARIJAB. DIO CIJENE   5,41 7,50 

 

 
   PDV - 13 % 0,70 0,98 

 

 
  UKUPNO - varijab. dio + pdv     6,11 8,48 
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Temeljem članka 18., stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 

118/18. i 31/20.) i članka 16. Statuta Općine Karojba (,,Službene novine Grada Pazina” broj: 09/13. i 02/18.), 

Općinsko vijeće Općine Karojba na sjednici održanoj dana 17. travnja 2020. godine, donosi  

 

O D L U K U 

o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite 

na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun,  

Sveti Petar u Šumi i Tinjan 

 

Članak 1. 

 Osniva se zajednička Koordinacija Stožera civilne zaštite koja objedinjava postojeće Stožere civilne 

zaštite Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. 

 Jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovog članka prostorno su povezane u jedinstvenu  cjelinu i 

pripadaju istom geografskom području, te dijele zajedničke rizike, pa je osnivanje zajedničke Koordinacije 

Stožera civilne zaštite nužno radi provedbe poslova i aktivnosti te koordiniranog djelovanja. 

 

Članak 2. 

Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan 

zajednički koordiniraju poslove i aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i 

aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-19). 

 

Članak 3. 

 Koordinaciju Stožera civilne zaštite sačinjavaju načelnici i zamjenici načelnika postojećih Stožera 

civilne zaštite na području djelovanja. 

 

Članak 4. 

 Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane na području djelovanja Koordinacije odnose se 

jedinstveno na sve građane, uključivši i mogućnost slobodnog kretanja unutar granica područja Koordinacije 

bez izdavanja propusnica.  

Članak 5. 

 Odlukom se potvrđuje Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne 

zaštite na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u 

Šumi i Tinjan: KLASA: 022-01/20-01/12; URBROJ: 2163/01-01-01-20-30 od 06. travnja 2020. godine, koji 

se nalazi u prilogu Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Članak 6. 

Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina 

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi i na snazi je do prestanka poslova i aktivnosti 

djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-

19). 

 

KLASA: 810-01/20-01/06 

URBROJ: 2163/08-02-02-20-3 

Karojba, 17. travnja 2020. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 

   Predsjednica  

Općinskog vijeća 

Sanja Mališa, v.r. 
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Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 68/18., 110/18. i 

32/20.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj 18/09., 3/13. i 14/18.), 

Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici održanoj dana 17. travnja 2020. godine, donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi  

na području Općine Lupoglav 
 

 

Članak 1. 
 U Odluci o komunalnoj naknadi na području Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina” broj 

3/19.) u članku 9. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase: 

 „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 ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće 

vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, 

Općinsko vijeće može posebnom odlukom utvrditi mjere, vrijeme na koje se iste odnose kao i način njihove 

provedbe. 

 Posebnom odlukom iz prethodnog stavka ovog članka Općinsko vijeće može odrediti i da se dio 

naplaćenih sredstava komunalne naknade koristi i za druge namjene različite od namjena za koje se koriste u 

uobičajenim okolnostima.” 

 

Članak 2. 
 Ova Odluka 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: 363-03/20-01/02 

URBROJ: 2163/07-02-02-20-1 

Lupoglav, 17. travnja 2020. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 

 

 

Predsjednica  

        Općinskog vijeća 

                  Nataša Fijamin, 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., 137/15., 123/17. i 98/19.), 

članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine”, broj 91/96., 68/98., 137/99., 

22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15. - pročišćeni 

tekst i 94/17. - ispr.), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11., 

64/15. i 112/18.) i  članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj 18/09., 3/13. i 

14/18.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici održanoj dana 17. travnja 2020. godine, donijelo je 
 

 

O D L U K U 

o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora 
 

 

Članak 1. 
 U Odluci o zakupu poslovnog prostora („Službene novine Grada Pazina”, broj 28/11.) u članku 4. iza 

stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji 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 ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće 

vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, 

Općinski načelnik može svojim Zaključkom utvrditi posebne mjere, vrijeme na koje se iste odnose kao i način 

njihove provedbe, u odnosu na obvezu plaćanja zakupnine. 

 Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.”. 

  

Članak 2. 
 Ova Odluka 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: 372-03/20-01/02 

URBROJ: 2163/07-02-02-20-1 

Lupoglav, 17. travnja 2020. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 

 

Predsjednica  

        Općinskog vijeća 

                  Nataša Fijamin, v.r. 
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Na temelju članka 9. stavaka 3. i 4. Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Lupoglav 

(„Službene novine Grada Pazina“, broj 3/19. i 13/20.) i članka 95. stavak 2. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. - Odluka USRH i 32/20.), a u vezi s Odlukom o 

nastupanju posebnih okolnosti ministra graditeljstva i prostornoga uređenja, KLASA: 804-08/20-01/1,  

URBROJ: 531-01-20-1 od 20. ožujka 2020. godine te članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine 

Grada Pazina“, broj 18/09., 3/13. i 14/18.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici održanoj dana 17. 

travnja 2020. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o privremenom oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade 

za poslovni prostor koji služi obavljanju poslovne djelatnosti 

u razdoblju od 1. ožujka 2020. do 30. travnja 2020. 
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Članak 1. 

 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. 

 

Članak 2. 
 Slijedom okolnosti navedenih u prethodnom članku ove Odluke, obveznici plaćanja komunalne 

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

obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci o ograničenju rada i mjerama ponašanja 

od 15. ožujka do 14. travnja 2020. godine Stožera civilne zaštite Istarske županije i Odluci o mjerama 

ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih 

događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 

od 19. ožujka 2020. djelomično se, i to u 50% iznosu, oslobađaju plaćanja komunalne naknade za mjesec 

ožujak 2020. godine, dok se u potpunosti oslobađaju plaćanja komunalne naknade za mjesec travanj 2020. 

godine. 

 Obveznicima plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ovog članka koji su eventualno  

platili komunalnu naknadu za mjesec ožujak i unaprijed za mjesec travanj 2020., neće se vršiti povrat 

sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za naredno razdoblje. 

 

Članak 3. 
 Dio naplaćenih sredstava komunalne naknade moguće je koristiti i za druge namjene različite od 

namjena za koje se koriste u uobičajenim okolnostima što je potrebno posebno iskazati u izvršenju proračuna 

Općine Lupoglav. 

 

Članak 4. 

 Općinski načelnik Općine Lupoglav može posebnim zaključkom propisati način postupanja 

Jedinstvenog upravnog odjela u provedbi ovih mjera za one situacije koje nisu detaljno propisane ovom 

Odlukom. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Lupoglav za provođenje ove Odluke. 

 

Članak 5. 
 Ova Odluka 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: 363-03/20-01/03 

URBROJ: 2163/07-02-02-20-1 

Lupoglav, 17. travnja 2020. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 

 

 

Predsjednica  

        Općinskog vijeća 

                  Nataša Fijamin, v.r. 
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Temeljem članka 18., stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 

118/18. i 31/20.)  i članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj 18/09., 3/13. i 

14/18.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici dana 17. travnja 2020. godine donosi  

 

O D L U K U 

o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite 

na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun,  

Sveti Petar u Šumi i Tinjan 

 

Članak 1. 

 Osniva se zajednička Koordinacija Stožera civilne zaštite koja objedinjava postojeće Stožere civilne 

zaštite Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. 

 Jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovog članka  prostorno su povezane u jedinstvenu  cjelinu i 

pripadaju istom geografskom području, te dijele zajedničke rizike, pa je osnivanje zajedničke Koordinacije 

Stožera civilne zaštite nužno radi provedbe poslova i aktivnosti te koordiniranog djelovanja. 

 

Članak 2. 

Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan 

zajednički koordiniraju poslove i aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i 

aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-19). 

 

Članak 3. 

 Koordinaciju Stožera civilne zaštite sačinjavaju načelnici i zamjenici načelnika postojećih Stožera 

civilne zaštite na području djelovanja. 

 

Članak 4. 

 Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane na području djelovanja Koordinacije odnose se 

jedinstveno na sve građane, uključivši i mogućnost slobodnog kretanja unutar granica područja Koordinacije 

bez izdavanja propusnica.  

 

Članak 5. 

 Odlukom se potvrđuje Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne 

zaštite na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u 

Šumi i Tinjan: KLASA: 022-01/20-01/12; URBROJ: 2163/01-01-01-20-30 od 6. travnja 2020. godine  koji se 

nalazi u prilogu Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Članak 6. 
Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina 

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi i na snazi je do prestanka poslova i aktivnosti 

djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-

19). 

 

KLASA: 810-01/20-01/11 

URBROJ: 2163/07-02-02-20-1 

Lupoglav, 17. travnja 2020.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 

 

Predsjednica  

        Općinskog vijeća 

                  Nataša Fijamin, v.r. 
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Na temelju članka 4. stavka 2. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službene novine Grada 

Pazina”,  broj 28/11. i 13/20.) i članka 30. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj 

18/09., 3/13. i 14/18.), Općinski načelnik Općine Lupoglav dana 17. travnja 2020. godine, donio je 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Članak 1. 

 Ovim se Zaključkom, 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 poduzetnike koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u 

vlasništvu Općine Lupoglav. 

 

Članak 2. 
 Slijedom  okolnosti navedenih u prethodnom članku ovog Zaključka, poduzetnici koji obavljaju 

djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Lupoglav, a koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja 

rada i ponašanja navedenih u Odluci o ograničenju rada i mjerama ponašanja od 15. ožujka do 14. travnja 

2020. godine Stožera civilne zaštite Istarske županije i Odluci o mjerama ograničenja društvenih okupljanja, 

rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite 

Republike Hrvatske, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020., oslobađaju se 

plaćanja ugovorene zakupnine u iznosu od 50% mjesečnog iznosa. 

 Mjera oslobađanja plaćanja ugovorene zakupnine u iznosu od 50% mjesečnog iznosa odnosi se na 

razdoblje od mjeseca ožujka 2020. godine pa do ukidanja mjera zabrane i ograničenja za one poduzetnike koji 

su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja u odlukama navedenim u prethodnom stavku ovog 

članka. 

 Poduzetnicima iz stavka 1. ovog članka koji su platili zakupninu za mjesec ožujak 2020. ili su 

zakupninu platili prema ugovoru unaprijed, neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s 

budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera. 

 

Članak 3. 
 Ovaj Zaključak predstavlja osnovu za smanjenje zakupnine u visini kako je to propisano prethodnim 

člankom, slijedom čega nije potrebno podnositi posebne zahtjeve niti zaključivati anekse postojećim 

ugovorima. 

Članak 4. 
 Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Jedinstveni upravni odjel. 

 Posebnim zaključkom propisat će se način postupanja Jedinstvenog upravnog odjela u provedbi mjere 

iz članka 2. za one situacije koje nisu detaljno propisane ovim Zaključkom. 

 

Članak 5. 

 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: 372-03/20-01/02 

URBROJ: 2163/07-01-01-20-2 

Lupoglav, 17. travnja 2020. 

 

OPĆINSKI  NAČELNIK OPĆINE LUPOGLAV 
 

  Općinski načelnik 

   Franko Baxa,v.r. 
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 Temeljem članka 18., stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15., 118/18. 

i 31/20.)  i članka 15. Statuta Općine Sveti Petar u Šumi („Službene novine Grada Pazina broj 20/09., 28/09.,  

11/10. i 23/17.), Općinsko vijeće Općine Sveti Petar u Šumi na sjednici dana 16. travnja 2020. godine donosi  

 

O D L U K U 

o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite 

na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun,  

Sveti Petar u Šumi i Tinjan 

 

Članak 1. 

 Osniva se zajednička Koordinacija Stožera civilne zaštite koja objedinjava postojeće Stožere civilne 

zaštite Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. 

 Jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovog članka  prostorno su povezane u jedinstvenu  cjelinu i 

pripadaju istom geografskom području, te dijele zajedničke rizike, pa je osnivanje zajedničke Koordinacije 

Stožera civilne zaštite nužno radi provedbe poslova i aktivnosti te koordiniranog djelovanja. 

 

Članak 2. 

Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan 

zajednički koordiniraju poslove i aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i 

aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-19). 

 

Članak 3. 

 Koordinaciju Stožera civilne zaštite sačinjavaju načelnici i zamjenici načelnika postojećih Stožera 

civilne zaštite na području djelovanja. 
 

Članak 4. 

 Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane na području djelovanja Koordinacije odnose se 

jedinstveno na sve građane, uključivši i mogućnost slobodnog kretanja unutar granica područja Koordinacije 

bez izdavanja propusnica.  

Članak 5. 

 Odlukom se potvrđuje Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne 

zaštite na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u 

Šumi i Tinjan: KLASA: 022-01/20-01/12; URBROJ: 2163/01-01-01-20-30 od 06. travnja 2020. godine  koji 

se nalazi u prilogu Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Članak 6. 
 Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Pazina“ i na snazi 

je do prestanka poslova i aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i 

aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-19). 

 

KLASA: 500-01/20-01/01 

URBROJ: 2163/03-02-02-20-10 

Sv. Petar u Šumi, 16. travnja 2020. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI 
 

      Predsjednik  

              Općinskog vijeća 

                      Neven Turčinović, 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 98/19.) i članka 20. Statuta Općine Sveti Petar u Šumi („Službene novine Grada Pazina“ broj 

20/09., 28/09., 11/10. i 23/17.), Načelnik Općine Sveti Petar u Šumi, dana 31. ožujka 2020. godine, donosi  

   

 

I Z V J E Š T A J 

o gospodarenju otpadom za Općinu Sveti Petar u Šumi u 2019. godini 

 

 

Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13.), 

a temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. („Narodne novine“ 

broj 03/17.)  Općinsko vijeće Općine Sveti Petar u Šumi na sjednici održanoj 15. prosinca 2017. godine, 

donijelo je Plan gospodarenja otpadom za Općinu Sveti Petar u Šumi za razdoblje 2017. – 2022. godine. 

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18.) i Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13. i 73/17.), Općina Sveti Petar u Šumi je u 

2019. godini glede gospodarenja otpadom provodila sljedeće aktivnosti: 

 

1. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM 

 

Komunalni otpad sa područja Općine Sveti Petar u Šumi odlaže se na ŽCGO „Kaštijun“ na način da 

otpad prikuplja i odvozi komunalno društvo Usluga d.o.o. Pazin koja isto odvozi na pretovarnu stanicu 

odlagališta „Jelenčići V“ odakle se isti prevozi do ŽCGO „Kaštijun“ na daljnju obradu. 

 Na području Općine Sveti Petar u Šumi ne postoji reciklažno dvorište ali stanovnicima općine je 

dostupno korištenje reciklažnog dvorišta na području Grada Pazina (Jelenčići) na kojem se odlažu slijedeće 

vrste otpada: papir i karton, plastiku, metal, staklo, ambalažu koja sadrži ostatke opasnih tvari, tekstil, baterije 

i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), otpadne gume, glomazni 

otpad, EE otpad, fluorescentne, štedne žarulje građevinski otpad nastao u kućanstvu i to do 400 kg u toku 

godine i ostalo sukladno dodatku IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom dok se na području Općina Sveti 

Petar u Šumi u suradnji s komunalnom tvrtkom Usluga d.o.o. pruža uslugu mobilnog reciklažnog dvorišta. 

Informacija o dolasku mobilnog reciklažnog dvorišta objavljuje se na mrežnoj stranici Općine neposredno 

prije dolaska na područje Općine te putem radija i oglasnih ploča.  

 

 2. IZVJEŠTAJ O LOKACIJAMA, KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA I  

                SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI PETAR  

                U ŠUMI  
 

Komunalni redar provodi redoviti obilazak terena o čemu vodi evidenciju/zapisnik te pismenim putem 

obavještava vlasnike prostora/nekretnine na kojima je zatečen odbačeni otpad, da površine u prikladnom roku  

očiste/saniraju, a građanima je omogućeno da putem obrazaca na mrežnoj stranici Općine Sveti Petar u Šumi 

prijave i označe lokacije nepropisno odloženog otpada. Komunalno društvo Usluga d.o.o. zbrinjava bez 

dodatne naknade glomazni otpad građana po pozivu, jednom godišnje do 2 m3, te vrši zbrinjavanje  otpada 

nepropisno odbačenog neposredno uz spremnike za otpad smještene na javnim površinama.      

 

3. IZOBRAZNO INFORMATIVNE AKTIVNOSTI  
 

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 bio je zajedničko provođenje 

izobrazno-informativnih aktivnosti na području Grada Pazina, kao nositelja projekta, te na području Grada 

Buzeta i Općina Cerovlje, Lupoglav, Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Karojba, Motovun, Tinjan i Lanišće s 
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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 bili su stanovnici 

svih dobnih skupina, odgojno - obrazovne institucije, eduktori, 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 prijavljenih izobrazno – informativnih 

aktivnosti  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:  - Izrađene su četiri vrste 

letaka za sve građane i podijeljene s računima za javnu uslugu, - Izrađeni su i podijeljeni leci za poslovnu 

javnost, - Izrađeni su i podijeljeni leci za turiste,  

- Postavljeni su jumbo plakati 4 komada za sve građane i 4 komada za turiste, - Izrađene su i 

podijeljene slikovnice za djecu vrtićke dobi, - Održane su predstave za djecu u vrtićima i niže razrede u 

osnovnim školama, - Izrađene su i podijeljene brošure za edukatore,  

 - Održane su četiri edukacijske emisije na Radio Istri, - Emitirano je šestotinjak radijskih reklamnih 

spotova na Radio Istri, - Izrađeni su i podijeljeni plakati A2, - Održane su javne edukacijske tribine. 

Vrijednost projekta je 439.697,86 kn, od čega su EU sredstva iz Kohezijskog fonda u visini od 85% odnosno 

373.743,15 kn što je potvrđeno Odlukom o financiranju. Preostalih 15% se dijeli na sve sunositelje aktivnosti 

sa kojima je Grad Pazin sklopio Sporazum (Grad Buzet, općine: Lanišće, Motovun, Tinjan, Karojba, Cerovlje, 

Gračišće, Sv. Petar u Šumi i Lupoglav) ovisno o broju stanovnika.   

 

4. ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA   

 

1. Nabava kanti za selekcionirano sakupljanje otpada  

 

U srpnju 2018. godine Općina Sveti Petar u Šumi i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  

sklopili su Ugovor br. 2018/001494 te u ožujku 2019.g. dodatak ugovora br. 2019/000795 o nabavi spremnika 

za odvojeno prikupljanje otpada. Procijenjena vrijednost opreme je 204.973,24 kn od čega na Općinu Sveti 

Petar u Šumi otpada iznos od 30.745,99 kn odnosno sufinanciranje od 15%. Trenutno Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike provodi javnu nabavu za spremnike.  

 

2. „Zeleni otoci“  

 

Na području Općina Sveti Petar u Šumi postavljeno je 28 „zelenih otoka“ te se odvojeno sakuplja 

papir, staklo, PVC, ALU-ambalaža i tekstil. Prema podacima iz komunalnog poduzeća „Usluga“ d.o.o. Pazin, 

putem „zelenih otoka“ najviše sakupe papira i kartona. Sav odvojeno sakupljeni otpad odvozi se u Trgovačko 

društvo METIS d.o.o.. 

 

PREGLED ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA PUTEM „ZELENIH OTOKA U RAZDOBLJU OD 

01.01.-31.12.2019.GOD. NA PODRUČJU OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI 

 

ZAPREMINA 

POSUDA 

BROJ 

KONTEJNERA 
STAKLO PVC /LIM 

PAPIR I 

KARTON 
UKUPNO 

l kom tona tona tona tona 

1100 28 2,03 5,58 12,29 19,9 

 

Na području Općine Sveti Petar u Šumi u 2019. godini  sveukupno je odvojeno i sakupljeno putem 

„zelenih otoka“ 19,9 tona otpada. 

 

3. Mobilno reciklažno dvorište 
 

Mobilno reciklažno dvorište (oznaka REC-47-M-1) na području Općine Sveti Petar u Šumi bilo je 

postavljeno na dvije lokacije po tri dana 
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PREGLED ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA PUTEM „MOBILNOG RECIKLAŽNOG 

DVORIŠTA“ U RAZDOBLJU OD 01.01.-31.12.2019.GOD. NA PODRUČJU OPĆINE  

SVETI PETAR U ŠUMI 

 

VRSTA I KOLIČINA PRIKUPLJENOG OTPADA – MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE 

VRSTA OTPADA 
ŠIFRA 

OTPADA 
KOLIČINA (kg) 

AMBALAŽA KOJA SADRŽI OSTATKE OPASNIH TVARI 
15 01 10* 4,00 

ODJEĆA I TEKSTIL 20 01 10 45,00 

ULJA I MASTI 20 01 26 4,00 

BOJE, TINTE, LJEPILA I SMOLE 20 01 28 30,00 

LJEKOVI 20 01 31 1,00 

ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA 20 01 36* 288,50 

                                                                                            UKUPNO:                                  372,50 

Napomena: (*-opasan otpad) 

 

4. Reciklažno dvorište Jelenčići 
 

PREGLED ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA PUTEM „RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 

JELENČIĆI“ U RAZDOBLJU OD 01.01.-31.12.2019.GOD. SA PODRUČJA  

OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI 

 

VRSTA I KOLIČINA PRIKUPLJENOG OTPADA – MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE 

VRSTA OTPADA 
ŠIFRA 

OTPADA 
KOLIČINA (kg) 

PLASTIČNA AMBALAŽA 15 01 02 420,00 

AMBALAŽA KOJA SADRŽI OSTATKE OPASNIH TVARI 
15 01 10* 10,00 

OTPADNE GUME 16 01 03 100,00 

PAPIR I KARTON 20 01 01 450,00 

STAKLO 20 01 02 100,00 

ODJEĆA  20 01 10 168,00 

TEKSTIL 20 01 11 109,20 

JESTIVA ULJA 20 01 25 12,00 

BOJE, TINTE, SMOLE 20 01 27* 36,00 

ELEKTRONIKAI 20 01 35* 609,00 

GLOMAZNI OTPAD 20 03 07 1.130,00 

                                                                                           UKUPNO:                               3.144,20 

Napomena: (*-opasan otpad) 

 

Na području Općine Sveti Petar u Šumi u 2019. godini  sveukupno je putem „zelenih otoka“, 

mobilnog reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta Jelenčići odvojeno i sakupljeno 23,42 tone otpada što sa 

343,47 tona miješanog komunalnog otpada, 7,46 tona biorazgradivog otpada i 4,08 tona bionerazgradivog 

otpada daje količinu od 378,43 tone skupljenog otpada navedenih vrsta. 
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5. ZAKLJUČNO 
 

Nakon opisanih aktivnosti u 2019. godini, glavne aktivnosti koje se predviđaju u 2020. godini su 

nastavak provođenje mjera na uspostavi sustava odvojenog sakupljanja komunalnog otpada - podjela 

kontejnera za odvojeno sakupljanje plastične i metalne ambalaže (žuti kontejner) i papira (plavi kontejner) na 

kućnom pragu za cca 390 korisnika usluge na području Općine Sveti Petar u Šumi te nastavak što je i dužnost 

JLS-a, održavanje edukacija o održivom gospodarenju otpadom na svom području. 

 

 

KLASA: 351-04/20-01/01 

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

Sv. Petar u Šumi, 31. ožujka 2020.              

 

 

NAČELNIK OPĆINE SVETI PEATAR U ŠUMI 

          

 

Općinski načelnik 

                                 Mario Bratulić, v.r. 
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 Temeljem članka 18. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15., 118/18. i 31/20.) 

jedinice lokalne samouprave prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu koje pripadaju istom geografskom 

području te dijele zajedničke rizike: GRAD PAZIN, zastupan po gradonačelniku Renatu Krulčiću, OPĆINA 

CEROVLJE, zastupana po općinskom načelniku Emilu Dausu, OPĆINA GRAČIŠĆE, zastupana po 

općinskom načelniku Ivanu Mijandrušiću, OPĆINA KAROJBA, zastupana po općinskom načelniku Alenu 

Rosiću, OPĆINA LUPOGLAV, zastupana po općinskom načelniku Franku Baxi, OPĆINA MOTOVUN, 

zastupana po općinskom načelniku Tomislavu Pahoviću, OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI, zastupana po 

općinskom načelniku Mariu Bratuliću i OPĆINA TINJAN, zastupana po  općinskom načelniku Goranu 

Hrvatinu (u daljnjem tekstu Grad i Općine) 

 

sklapaju dana 06. travnja 2020. godine slijedeći 

 

 

S P O R A Z U M 

 o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan 

 

 

I. 

Potpisnici Sporazuma Grad i Općine, zajednički koordiniraju poslove i aktivnosti djelovanja sustava 

civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv koronavirusa (COVID – 19) 

 

II. 

Grad i Općine, za provedbu poslova i aktivnosti, i koordinirano djelovanje, osnivaju Koordinaciju 

Stožera civilne zaštite, koja objedinjava postojeće Stožere civilne zaštite Grada i Općina na tom području 

djelovanja.  

 

III. 

Koordinaciju Stožera civilne zaštite sačinjavaju načelnici i zamjenici načelnika postojećih Stožera 

civilne zaštite na području djelovanja. 

 

IV. 

Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane na području djelovanja Koordinacije odnose se 

jedinstveno na sve građane, uključivši i mogućnost slobodnog kretanja unutar granica područja Koordinacije, 

bez izdavanja propusnica. 

 

 

KLASA: 022-01/20-01/12 

URBROJ: 2163/01-01-01-20-30 

Pazin, 06. travnja 2020. 

 

 

                 GRAD PAZIN                                                                         OPĆINA CEROVLJE       

                 Gradonačelnik                                     Općinski načelnik   

               Renato Krulčić, v.r.                                                 Emil Daus, v.r. 
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       OPĆINA KAROJBA                                                                   OPĆINA GRAČIŠĆE 

          Općinski načelnik                                                                           Općinski načelnik   

           Alen Rosić, v.r.                                                                           Ivan Mijandrušić, v.r. 

 

 

       OPĆINA LUPOGLAV                                      OPĆINA MOTOVUN 
          Općinski načelnik                                                       Općinski načelnik  

          Franko Baxa, v.r.                                                                          Tomislav Pahović, v.r. 

                              
 

          OPĆINA TINJAN                     OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI 

          Općinski načelnik                                           Općinski načelnik                    

          Goran Hrvatin, v.r.                              Mario Bratulić, v.r.         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


