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G R A D   P A Z I N 
 
 

127 
 
Na temelju članka 34. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazin“ broj 
17/09.) i točke II. podtočke 2.3. Mjera za 
poticanje gospodarstva i zapošljavanja u 2010. 
godini, KLASA: 301-01/10-01/01, URBROJ: 
2163/01-01-01-10-3 od 7. travnja 2010. 
godine, Gradonačelnik Grada Pazina 1. lipnja 
2010. godine donosi  
 
 

PRAVILNIK 
o uvjetima i postupku za oslobađanje od 

obveze plaćanja dijela naknade za 
priključenje građevine na sustav  

opskrbe pitkom vodom 
 
 

Članak 1. 
 Ovim se Pravilnikom u skladu s 
točkom II. podtočkom 2.3. Mjera za poticanje 
gospodarstva i zapošljavanja u 2010. godini, 
KLASA: 301-01/10-01/01, URBROJ: 
2163/01-01-01-10-3 od 7. travnja 2010. godine 
utvrđuju uvjeti i postupak za ostvarivanje 
prava za oslobađanje od obveze plaćanja dijela 
naknade za priključenje građevine na sustav 
opskrbe pitkom vodom. 
 

Članak 2. 
 Trgovačka društva i obrtnici, vlasnici 
građevne čestice, odnosno investitori izgradnje 
proizvodnih i uslužnih objekata (dalje: 
poduzetnik) koji imaju registrirano sjedište na 
području Grada Pazina, mogu biti oslobođeni 
od plaćanja dijela naknade za priključenje 
građevine na sustav opskrbe pitkom vodom 
ako ispunjavaju jedan od slijedećih uvjeta:  

- grade objekt na području poslovne 
zone, 

- grade objekt na zemljištu stečenim 
pravnim poslom od ranijeg vlasnika Grada 
Pazina, 

- grade objekt čije će stavljanje u 
funkciju povećati broj zaposlenih. 

 
Članak 3. 

 Oslobađanje u smislu članka 2. ovog 
Pravilnika može iznositi do 50%  iznosa 
naknade za priključenje građevine na sustav 

opskrbe pitkom vodom utvrđene rješenjem 
Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet, Poslovne 
jedinice Pazin i to: 

- za gradnju objekta u poslovnoj zoni - 
50 %, 

- za gradnju objekta na zemljištu 
stečenim pravnim poslom od ranijeg vlasnika 
Grada Pazina - 50%, 

- za gradnju objekta čije će stavljanje u 
funkciju osigurati do 5 novih radnih mjesta - 
30%, 

- za gradnju objekta  čije će stavljanje 
u funkciju osigurati od 6 do 10 novih radnih 
mjesta  - 40%, 

- za gradnju objekta čije će stavljanje u 
funkciju osigurati više od 10 novih radnih 
mjesta  - 50%. 
 Poduzetnik koji ispunjava dva ili više 
uvjeta iz stavka 1. ovog članka pravo na 
oslobađanje od plaćanja može ostvariti samo 
po jednom, za njega najpovoljnijem kriteriju. 
  

Članak 4. 
 Pisani zahtjev za ostvarivanje prava u 
skladu s ovim Pravilnikom podnosi se 
Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i 
proračun (dalje: Upravni odjel). 
 Uz zahtjev se prilaže: 

- Rješenje Istarskog vodovoda d.o.o. 
Buzet, Poslovne jedinice Pazin o visini 
naknade za priključenje građevine na sustav 
opskrbe pitkom vodom, 

- Preslika dokumenta iz kojeg je 
vidljivo da se objekt koji se priključuje na 
opskrbu pitkom vodom gradi u poslovnoj zoni 
Grada Pazina ili preslika dokumenta iz kojeg je 
vidljivo da je zemljište na kojem se gradi 
objekt stečeno pravnim poslom od Grada 
Pazina, 

- Specifikaciju plana zapošljavanja u 
novootvorenom objektu s izjavom poduzetnika 
da garantira realizaciju Plana, 

- OIB, 
- potvrda Upravnog odjela o 

podmirenju dugovanja prema Gradu Pazinu po 
svim osnovama. 
 

Članak 5. 
 O zahtjevu iz članka 4. ovoga 
Pravilnika, na prijedlog Upravnog odjela 
odlučuje Gradonačelnik svojim Zaključkom. 
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 U skladu sa Zaključkom iz stavka 1. 
ovoga članka Gradonačelnik i poduzetnik 
zaključit će ugovor o međusobnim pravima i 
obvezama. 
 Ako Upravni odjel ocjeni da nema 
uvjeta za ostvarivanje prava Zaključkom će 
odbaciti zahtjev i tu okolnost posebno 
obrazložiti.  
 Na Zaključak iz stavka 3. ovoga članka 
podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora 
Gradonačelniku Grada Pazina.  
 Odluka Gradonačelnika je konačna. 

 
Članak 6. 

 Ukoliko poduzetnik ostvari pravo, u 
skladu s ovim Pravilnikom na temelju 
neistinite,  dostavljene dokumentacije 
oslobođeni iznos naknade za priključenje 
građevine na sustav opskrbe pitkom vodom 
mora vratiti i uplatiti na žiro račun Istarskog 
vodovoda d.o.o. Buzet, Poslovne jedinice 
Pazin, a takav poduzetnik se isključuje iz svih 
programa sufinanciranja i subvencioniranja  
Grada Pazina u slijedećih 5 godina. 
 O okolnosti iz stavka 1. ovoga članka 
Upravni odjel donosi Zaključak. 

 
Članak 7.  

 Za provedbu ovog Pravilnika 
(zaprimanje i obrada zahtjeva, izrada 
zaključaka, praćenje provedbe ostvarenog 
prava i drugo)  zadužuje se Upravni odjel. 

 
Članak 8. 

 Ovaj se Pravilnik primjenjuje za 
razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2010. 
godine. 

 
Članak 9. 

Ovaj Pravilnik objavit će se u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 
KLASA:301-01/10-01/05 
URBROJ:2163/01-01-01-10-2 
Pazin, 1. lipanj 2010. 

 
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 

      
Gradonačelnik 
Grada   Pazina 

Renato Krulčić, v.r. 
 
 

 
128 
 
Na temelju članka 34. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazin“ broj 
17/09.) i točke II. podtočke 2.2. Mjera za 
poticanje gospodarstva i zapošljavanja u 2010. 
godini, KLASA: 301-01/10-01/01, URBROJ: 
2163/01-01-01-10-3 od 7. travnja 2010. 
godine, Gradonačelnik  Grada Pazina  1. lipnja 
2010. godine donosi  
 

PRAVILNIK 
o uvjetima i postupku za oslobađanje  

od obveze plaćanja dijela  
komunalnog doprinosa 

 
 

Članak 1. 
 Ovim se Pravilnikom u skladu s 
točkom II. podtočkom 2.2. Mjera za poticanje 
gospodarstva i zapošljavanja u 2010. godini, 
KLASA: 301-01/10-01/01, URBROJ: 
2163/01-01-01-10-3 od 7. travnja 2010. godine 
utvrđuju uvjeti i postupak za ostvarivanje 
prava za oslobađanje od obveze plaćanja dijela 
komunalnog doprinosa. 

 
Članak 2. 

 Trgovačka društva i obrtnici, vlasnici 
građevne čestice, odnosno investitori izgradnje 
proizvodnih i uslužnih objekata (dalje: 
poduzetnik) koji imaju registrirano sjedište na 
području Grada Pazina mogu biti oslobođeni 
od plaćanja dijela komunalnog doprinosa, ako 
ispunjavaju jedan od slijedećih uvjeta:  

- grade građevinu na području 
poslovne zone, 

- grade građevinu na zemljištu 
stečenim pravnim poslom od ranijeg vlasnika 
Grada Pazina, 

- grade građevinu čije će stavljanje u 
funkciju povećati broj zaposlenih. 

 
Članak 3. 

 Oslobađanje u smislu članka 2. ovog 
Pravilnika može iznositi najviše do 50% od 
iznosa komunalnog doprinosa utvrđenog 
rješenjem Upravnog odjela za komunalni 
sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, i to: 

- za gradnju objekta u poslovnoj zoni  - 
50 %, 

- za gradnju objekta na zemljištu 
stečenim pravnim poslom od Grada Pazina - 
50%, 



 
Srijeda, 2. lipnja 2010.                      SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                  Strana 534 – Broj 14 
 
 

- za gradnju objekta čije će stavljanje u 
funkciju  osigurati do 5 novih radnih mjesta - 
30%, 

- za gradnju objekta čije će stavljanje u 
funkciju  osigurati od 6 do 10 novih radnim 
mjesta - 40%, 

- za gradnju objekta čije će stavljanje u 
funkciju  osigurati više od 10 radnim mjesta - 
50%. 
 Poduzetnik koji ispunjava dva ili više 
uvjeta iz stavka 1. ovog članka pravo na 
oslobađanje od plaćanja može ostvariti samo 
po jednom, za njega najpovoljnijem kriteriju. 
 

Članak 4. 
 Pisani zahtjev za ostvarivanje prava u 
skladu s ovim Pravilnikom podnosi se 
Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i 
proračun (dalje: Upravni odjel). 
 Uz zahtjev se prilaže: 

- Rješenje o komunalnom doprinosu 
Upravnog odjela za komunalni sustav, 
prostorno uređenje i graditeljstvo, 

- Preslika dokumenta iz kojeg je 
vidljivo da se objekt gradi u poslovnoj zoni ili 
preslika dokumenta iz kojeg je vidljivo da je 
zemljište na kojem se objekt gradi stečeno 
pravnim poslom od Grada Pazina, 

- Specifikaciju plana zapošljavanja u 
novootvorenom objektu s izjavom poduzetnika 
da garantira realizaciju Plana, 

- OIB, 
 - potvrda Upravnog odjela o 
podmirenju dugovanja prema Gradu Pazinu po 
svim osnovama. 
 

Članak 5. 
 O zahtjevu iz članka 4. ovoga 
Pravilnika, na prijedlog Upravnog odjela 
odlučuje Gradonačelnik svojim Zaključkom. 
 U skladu sa Zaključkom iz stavka 1. 
ovoga članka Gradonačelnik i poduzetnik 
zaključit će ugovor o međusobnim pravima i 
obvezama. 
 Ako Upravni odjel ocjeni da nema 
uvjeta za ostvarivanje prava Zaključkom će 
odbaciti zahtjev i tu okolnost posebno 
obrazložiti.  
 Na Zaključak iz stavka 3. ovoga članka 
podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora 
Gradonačelniku Grada Pazina.  
 Odluka Gradonačelnika je konačna. 

 
 
 

Članak 6. 
 Ukoliko poduzetnik ostvari pravo u 
skladu s ovim Pravilnikom na temelju 
neistinite, dostavljene dokumentacije 
oslobođeni iznos komunalnog doprinosa mora 
vratiti i uplatiti u Proračun Grada Pazina, 
uvećan za zakonsku zateznu kamatu koja se 
obračunava od dana dospijeća obveze, a takav 
poduzetnik se isključuje iz svih programa 
sufinanciranja i subvencioniranja  Grada 
Pazina u slijedećih 5 godina. 
 O okolnosti iz stavka 1. ovoga članka 
Upravni odjel donosi Zaključak. 

 
Članak 7.  

 Za provedbu ovog Pravilnika 
(zaprimanje i obrada zahtjeva, izrada 
zaključaka, praćenje provedbe ostvarenog 
prava i drugo)  zadužuje se Upravni odjel.  
 

Članak 8. 
 Ovaj se Pravilnik primjenjuje za 
razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2010. 
godine. 
 

Članak 9. 
Ovaj Pravilnik objavit će se u 

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

 
 

KLASA:  301-01/10-01/06 
URBROJ: 2163/01-01-01-10-2 
Pazin, 1. lipanj 2010. 
 

 
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 

 
 

Gradonačelnik 
Grada   Pazina 

Renato Krulčić, v.r. 
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Na temelju članka 34. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazin“ broj 
17/09.) i točke II. podtočke 5.2. Mjera za 
poticanje gospodarstva i zapošljavanja u 2010. 
godini, KLASA: 301-01/10-01/01, URBROJ: 
2163/01-01-01-10-3 od 7. travnja 2010., 
Gradonačelnik Grada Pazina 1. lipnja 2010. 
godine donosi  
 
 

PRAVILNIK 
o uvjetima i postupku sufinanciranja 

troškova pokretanja poduzetničke 
aktivnosti 

 
 

Članak 1. 
 Ovim se Pravilnikom u skladu s 
točkom II. podtočkom 5.2. Mjera za poticanje 
gospodarstva i zapošljavanja u 2010. godini, 
KLASA: 301-01/10-01/01, URBROJ: 
2163/01-01-01-10-3 od 7. travnja 2010. godine 
utvrđuju uvjeti i postupak za ostvarivanje 
prava poduzetnika na naknadu troškova 
nastalih u vezi pokretanja poduzetničke 
aktivnosti. 
  

Članak 2. 
 Naknadu troškova u smislu ovog 
Pravilnika može ostvariti poduzetnik, početnik 
- za prvi obrt ili trgovačko društvo ako je taj 
obrt ili društvo registrirano na području Grada 
Pazina i ako ima zaposlene  osobe (dalje: 
poduzetnik). 

Članak 3. 
 Poduzetnik u skladu s ovim 
Pravilnikom može ostvariti sufinanciranje 
troškova  nastalih u ishodovanju 
dokumentacije potrebne za otvaranje obrta  ili 
trgovačkog  društva i to od troškova javnog  
bilježnika;  izrade projektno-tehnološke 
dokumentacije;  izrade studije utjecaja na 
okoliš; izrade poslovnih planova ili  
investicijskih programa;  nabave  informatičke  
opreme;  nabave  opreme  za  osnovnu 
djelatnost; raznih dozvola i drugo. 

 
Članak 4. 

 Naknada troškova isplaćuje se po 
odobrenom zahtjevu, jednokratno u visini do 
50% stvarnih troškova, maksimalno 5.000,00 
kuna po poduzetniku.  

Članak 5. 
 Pisani zahtjev za ostvarivanje prava u 
skladu s ovim Pravilnikom, podnosi se 
Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i 
proračun (dalje: Upravni odjel). 
 Uz zahtjev se prilaže: 
 - preslika registracije gospodarskog 
subjekta (obrtnica, rješenje o upisu u sudski 
registar), 
 - dokument kojim se dokazuje 
nastanak troška (račun, ugovor i sl.), 
 - dokaz o izvršenom plaćanju troška, 
izvod žiro-računa, 
 - preslika radne knjižice zaposlenih, 
 - specifikacija po osiguranicima o 
obračunatim i naplaćenim obveznim 
doprinosima i porezu na dohodak (obrazac R-
Sm- B strana Središnjeg registra osiguranika), 

- OIB, 
 - broj žiro-računa, s naznakom banke u 
kojoj se račun vodi, 
 - potvrda Upravnog odjela o 
podmirenju dugovanja prema Gradu Pazinu po 
svim osnovama. 
 

Članak 6. 
 O zahtjevu iz članka 5. ovoga 
Pravilnika, na prijedlog Upravnog odjela  
odlučuje Gradonačelnik  o čemu donosi 
Zaključak. 
 Ako Upravni odjel ocjeni da 
poduzetnik nema uvjeta za ostvarivanje prava 
u skladu s ovim Pravilnikom Zaključkom će 
odbaciti zahtjev i tu okolnost posebno 
obrazložiti.  
 Na Zaključak iz stavka 2. ovoga članka 
podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora 
Gradonačelniku Grada Pazina.  
 Odluka Gradonačelnika je konačna. 
 

Članak 7.  
 Ukoliko poduzetnik ostvari pravo, u 
skladu s ovim Pravilnikom na temelju 
neistinite, dostavljene dokumentacije dobivena 
sredstva mora vratiti i uplatiti u Proračun 
Grada Pazina, uvećana za zakonsku zateznu 
kamatu koja se obračunava od dana primitka 
iznosa, a takav poduzetnik se isključuje iz svih 
programa sufinanciranja i subvencioniranja 
Grada Pazina u slijedećih 5 godina. 
 O okolnosti iz stavka 1. ovoga članka 
Upravni odjel donosi Zaključak. 
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Članak 8. 
 Za provedbu ovog Pravilnika 
(zaprimanje i obrada zahtjeva, izrada 
zaključaka, isplata, praćenje provedbe 
ostvarenog prava i drugo) zadužuje se Upravni 
odjel. 

 
Članak 9. 

 Ovaj se Pravilnik primjenjuje za 
razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2010. 
godine. 
 

Članak 10. 
Ovaj Pravilnik objavit će se u 

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

 
KLASA:  301-01/10-01/02 
URBROJ: 2163/01-01-01-10-2 
Pazin, 1. lipanj 2010. 

 
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 

     
  Gradonačelnik 

Grada   Pazina 
Renato Krulčić, v.r. 
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Na temelju članka 34. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazin“ broj 
17/09.) i točke II. podtočke 2.1. Mjera za 
poticanje gospodarstva i zapošljavanja u 2010. 
godini, KLASA: 301-01/10-01/01, URBROJ: 
2163/01-01-01-10-3 od 7. travnja 2010., 
Gradonačelnik Grada Pazina 1. lipnja 2010. 
godine donosi  

 
PRAVILNIK 

o uvjetima i postupku sufinanciranja 
godišnjeg poreza na tvrtku ili naziv 

 
 

Članak 1. 
 Ovim se Pravilnikom u skladu s 
točkom II. podtočkom 2.1. Mjera za poticanje 
gospodarstva i zapošljavanja u 2010. godini, 
KLASA:301-01/10-01/01, URBROJ: 2163/01-
01-01-10-3 od 7. travnja 2010. godine utvrđuju 
uvjeti i postupak sufinanciranja godišnjeg 
poreza na tvrtku ili naziv (dalje: porez) u 2010. 
godini. 

 

Članak 2. 
 Sufinanciranje poreza, u smislu ovoga 
Pravilnika mogu ostvariti mala i srednja 
trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja 
čija je glavna djelatnost poljoprivredna ili 
prerađivačka (dalje: poduzetnik).   
  

Članak 3. 
 Sufinanciranje poreza se odobrava u 
visini 25% od obračunatog iznosa po Rješenju 
o porezu na tvrtku ili naziv Upravnog odjela za 
gospodarstvo, financije i proračun. 
 

Članak 4. 
 Pisani zahtjev za ostvarivanje prava u 
skladu s ovim Pravilnikom podnosi se 
Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i 
proračun (dalje: Upravni odjel). 
 Uz zahtjev se prilaže: 
 - preslika registracije gospodarskog 
subjekta (obrtnica,  rješenje o upisu u sudski 
registar), 
 - obavijest o razvrstavanju poslovnog 
subjekta prema NKD 2007. godini, 
 - financijski izvještaji za poslovnu 
2009. godinu, 
 - potvrda Upravnog odjela o 
podmirenju dugovanja prema Gradu Pazinu po 
svim osnovama. 
 

Članak 5. 
 O zahtjevu iz članka 4. ovoga 
Pravilnika odlučuje Upravni odjel svojim 
Zaključkom. 
 Ako Upravni odjel ocjeni da nema 
uvjeta za ostvarivanje prava Zaključkom će 
odbaciti zahtjev i tu okolnost posebno 
obrazložiti.  
 Na Zaključak iz stavka 2. ovoga članka 
podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora 
Gradonačelniku Grada Pazina.  
 Odluka Gradonačelnika je konačna. 

 
Članak 6.  

 Ukoliko poduzetnik ostvari pravo, u 
skladu s ovim Pravilnikom na temelju 
neistinite,  dostavljene dokumentacije 
oslobođeni dio poreza mora vratiti u Proračun 
Grada Pazina, uvećan za zakonsku zateznu 
kamatu koja se obračunava od dana dospijeća 
porezne obveze, a takav poduzetnik se 
isključuje iz svih programa sufinanciranja i 
subvencioniranja  Grada Pazina u slijedećih 5 
godina. 
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 O okolnosti iz stavka 1. ovoga članka 
Upravni odjel donosi Zaključak. 

 
Članak 7. 

 Za provedbu ovog Pravilnika 
(zaprimanje i obrada zahtjeva i drugo)  
zadužuje se Upravni odjel. 

 
Članak 8. 

 Ovaj Pravilnik primjenjuje se na 
obračun poreza na tvrtku za 2010. godinu. 

 
Članak 9. 

Ovaj Pravilnik objavit će se u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
KLASA:  301-01/10-01/03 
URBROJ: 2163/01-01-01-10-2 
Pazin, 1. lipanj 2010.    
 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 
 

Gradonačelnik 
Grada   Pazina 

Renato Krulčić, v.r. 
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Na temelju članka 34. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazin“ broj 
17/09.) i točke II. podtočke 5.3. Mjera za 
poticanje gospodarstva i zapošljavanja u 2010. 
godini, KLASA: 301-01/10-01/01, URBROJ: 
2163/01-01-01-10-3 od 7. travnja 2010. 
godine, Gradonačelnik  Grada Pazina 1. lipnja 
2010. godine donosi  
 
 

PRAVILNIK 
o uvjetima i postupku subvencioniranja 

troškova novog zapošljavanja 
 

 
Članak 1. 

 Ovim se Pravilnikom u skladu s 
točkom II. podtočkom 5.3. Mjera za poticanje 
gospodarstva i zapošljavanja u 2010. godini, 
KLASA: 301-01/10-01/01, URBROJ: 
2163/01-01-01-10-3 od 7. travnja 2010. godine 
utvrđuju uvjeti i postupak subvencioniranja 
troškova bruto plaća novozaposlenih osoba po 
osnovi uplaćenih obveznih doprinosa. 

Članak 2. 
 U skladu s ovim Pravilnikom 
poslodavci s registriranim obrtom ili 
trgovačkim društvom na području Grada 
Pazina (dalje: poduzetnik) ostvarit će pravo na 
isplatu sredstava u iznosu 50% od ukupno 
uplaćenih obveznih doprinosa na bruto plaću 
novozaposlene osobe pod uvjetom da ta osoba 
ima prebivalište na području Grada Pazina, da 
je bila prijavljena kod Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, Ispostave Pazin (dalje: HZZ 
Pazin) najmanje 60 dana prije zapošljavanja i 
da je zaposlena nakon 01. 01. 2010. godine 
kod istog poduzetnika najmanje 180 dana.
  

 
Članak 3. 

 Poduzetnik može, u skladu s člankom 
2. ovoga Pravilnika ostvariti pravo za najviše 5 
novozaposlenih osoba, pod uvjetom da ne 
smanjuje broj radnika, osim ako ugovor o radu 
otkazuje radnik ili je otkaz uvjetovan krivnjom 
radnika. 

 
Članak 4. 

 Pisani Zahtjev za ostvarivanje prava u 
skladu s ovim Pravilnikom podnosi se 
Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i 
proračun (dalje: Upravni odjel). 
 Uz zahtjev  se prilaže: 

- preslika ugovora o radu 
novozaposlene osobe, 

- preslika prijave M-1P radnika i 
Tiskanica 2, 

- preslika radne knjižice 
novozaposlene osobe, 

- potvrda HZZ Pazin da je 
novozaposlena osoba bila prijavljene kod HZZ 
Pazin najmanje 60 dana prije zapošljavanja, 

- preslika ID obrasca za prethodni i 
tekući mjesec za koji se traži subvencija, 

- specifikacija po osiguranicima o 
obračunatim i naplaćenim obveznim 
doprinosima i porezu na dohodak (obrazac R-
Sm – B strana –Središnjeg registra 
osiguranika), 

- izjava poduzetnika da ne ostvaruje 
subvenciju poticanja zapošljavanja po drugoj 
osnovi, 

- preslika osobne iskaznice 
novozaposlene osobe, 

- dokaz da je poduzetnik podnio 
prijavu potrebe za radnicima u HZZ Pazin, 

- OIB, 
- broj žiro – računa  poduzetnika, 
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- potvrda Upravnog odjela o 
podmirenju dugovanja prema Gradu Pazinu po 
svim osnovama. 

 
Članak 5. 

 O zahtjevu iz članka 4. ovoga 
Pravilnika odlučuje Upravni odjel svojim 
Zaključkom. 
 Ako Upravni odjel ocjeni da nema 
uvjeta za ostvarivanje prava Zaključkom će 
odbaciti zahtjev i tu okolnost posebno 
obrazložiti.  
 Na Zaključak iz stavka 2. ovoga članka 
podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora 
Gradonačelniku Grada Pazina.  
 Odluka Gradonačelnika je konačna. 

  
Članak 6. 

 Ukoliko poduzetnik ostvari pravo u 
skladu s ovim Pravilnikom na temelju 
neistinite, dostavljene dokumentacije dobivena 
sredstva mora vratiti u Proračun Grada Pazina, 
uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se 
obračunava od dana  primitka iznosa, a takav 
poduzetnik se isključuje iz svih programa 
sufinanciranja i subvencioniranja Grada Pazina 
u slijedećih 5 godina. 
 O okolnosti iz stavka 1. ovoga članka 
Upravni odjel donosi Zaključak. 

 
Članak 7. 

 Za provedbu ovog Pravilnika 
(zaprimanje i obrada zahtjeva, izrada 
zaključaka, isplata, praćenje provedbe 
ostvarenog prava i drugo)  zadužuje se Upravni 
odjel.  

 
Članak 8. 

 Ovaj se Pravilnik primjenjuje za 
razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2010. 
godine. 

Članak 9. 
Ovaj Pravilnik objavit će se u 

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

 
KLASA:  301-01/10-01/04 
URBROJ: 2163/01-01-01-10-2 
Pazin, 1. lipanj 2010. 

 
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 

 
Gradonačelnik 
Grada   Pazina 

Renato Krulčić, v.r. 
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Na temelju članka 34. Statuta Grada 
Pazina («Službene novine Grada Pazina», broj 
17/09. i točke II. podtočke 1.1. Mjera za 
poticanje gospodarstva i zapošljavanja u 2010. 
godini, KLASA: 301-01/10-01/01, URBROJ: 
2163/01-01-01-10-3 od 7. travnja 2010. 
godine, Gradonačelnik Grada Pazina 1. lipnja 
2010. godine donosi  
 

Z A K LJ U Č A K 
o kriterijima za raspisivanje Oglasa za 

dodjelu kredita za poticanje poduzetništva 
na području Grada Pazina 

 
Članak 1. 

Gradonačelnik Grada Pazina odobrava 
raspisivanje Oglasa za dodjelu kredita za 
poticanje poduzetništva na području Grada 
Pazina sa slijedećim kriterijima: 
 

1. Pravo podnošenja zahtjeva imaju 
mala i srednja trgovačka društva, obrti i 
slobodna zanimanja koja posluju i imaju 
registrirano sjedište na području Grada Pazina 
a bave se proizvodnom, uslužnom ili 
poljoprivrednom djelatnošću. 

 
2. Prioriteti za dodjelu kredita su: 

- inovativni program, 
- uvođenje novih tehnologija,  
- izvoz ili supstituciji uvoza, 
- zapošljavanje, samozapošljavanje i 

očuvanje radnih mjesta, 
- ekološka prihvatljivost, 
- ulaganje na području poduzetničkih 

zona. 
 

3. Namjena kredita:  
           Krediti će se odobravati za: 

   - kupnju zemljišta i uređenje 
infrastrukture, 

- kupnju, izgradnju, uređenje ili 
proširenje objekta, 

- nabavu opreme ili pojedinih 
dijelova opreme, 

- obrtna sredstva u funkciji 
investicije ili za unapređenje poslovanja (do 
20% iznosa odobrenog kredita). 

Kreditiranje se vrši u maksimalnom 
iznosu do 80% ukupne vrijednosti investicije. 
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4. Način korištenja kredita: 
 Kredit će se koristi preko poslovnih 

banaka s kojima će se sklopiti Ugovori o 
poslovnoj suradnji na ukupni kreditni fond od 
2.000.000,00 kuna. 
 

5. Uvjeti kreditiranja: 
- minimalni iznos: 5.000,00 EUR,  
- maksimalni iznos: 100.000,00 
EUR. 
- rok otplate kredita: 10-15 godina, 
- kamatna stopa: prema uvjetima 

poslovne banke, 
- Sufinanciranje kamatne stope: 

Grad Pazin sufinancira kamatu na 
poduzetničke kredite 2% godišnje pa se 
kamata za krajnjeg korisnika umanjuje za 
taj iznos, 

- naknada:  prema uvjetima poslovne 
banke, snosi krajnji korisnik kredita, 

- poček: do jedne (1) godine (u poček 
ulazi rok iskorištenja kredita), u razdoblju 
počeka plaća se kamata, 

- rok iskorištenja kredita: do 6 
mjeseci od dana zaključenja Ugovora o 
kreditu, 

- instrumenti osiguranja plaćanja: 
prema uvjetima poslovne banke, snosi krajnji 
korisnik kredita, 

- posebni uvjeti: 
a) podnositelj zahtjeva mora imati 

iskazan pozitivan financijski rezultat 
poslovanja po posljednjem godišnjem 
obračunu, i 

b) podmirene sve dospjele obveze 
prema Gradu Pazinu, 

zahtjev za dodjelu kredita može se 
podići u poslovnim bankama. 

- postupak realizacije kredita 
Zahtjev za dodjelu kredita (na tiskanici 

banke) podnosi se poslovnoj banci iz Oglasa, 
zajedno sa  traženom popratnom 
dokumentacijom. 

Poslovna banka je dužna popunjene 
obrasce i dokumentaciju kojom se utvrđuje 
pravna sposobnost tražitelja kredita sa 
pismenim obrazloženjem dostaviti 
Povjerenstvu za kreditiranje poduzetnika na 
području Grada Pazina (dalje: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo će zaprimljene zahtjeve 
razmotriti, a o pozitivno ocjenjenim zahtjevima 
obavijestiti poduzetnika i poslovnu banku koja 
će voditi daljnji postupak realizacije zahtjeva. 

Konačnu odluku o odobrenju kredita 
na prijedlog Povjerenstva donosi poslovna 
banaka. 

- Oglas je otvoren do utroška 
sredstava predviđenih za ovu namjenu. 

 
Članak 2. 

 Oglas za dodjelu kredita objavit će se 
na Internet stranici Grada Pazina 
(www.pazin.hr) i na oglasnoj ploči Grada 
Pazina te Mjesnih odbora. 

 
Članak 3. 

Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti 
Petar u Šumi. 
 
KLASA:  301-01/10-01/07 
URBROJ: 2163/01-01-01-10-2 
Pazin, 1. lipanj 2010. 

 
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 

 
Gradonačelnik 
Grada   Pazina 

Renato Krulčić, v.r. 
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Na temelju članka 34. Statuta Grada 
Pazina («Službene novine Grada Pazina», broj 
17/09. i točke II. podtočke 1.1. Mjera za 
poticanje gospodarstva i zapošljavanja u 2010. 
godini, KLASA: 301-01/10-01/01, URBROJ: 
2163/01-01-01-10-3 od 7. travnja 2010. 
godine, Gradonačelnik Grada Pazina 1. lipnja 
2010. godine donosi  
 

ZAKLJUČAK  
o sufinanciranju kamatne stope 

poduzetničkih kredita 
 

Članak 1. 
Grad Pazin potpisat će Ugovor o 

poslovnoj suradnji sa poslovnim bankama radi 
kreditiranja poduzetništva na području Grada 
Pazina. 

 
Članak 2. 

Ukupna kreditna sredstva iznose 
2.000.000,00 kuna, a rasporedit će se na 
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poslovne banke temeljem prikupljenih ponuda 
i utvrđenih kriterija za raspisivanje Oglasa za 
dodjelu kredita za poticanje poduzetništva na 
području Grada Pazina. 

 
Članak 3. 

Grad Pazin preuzima obvezu 
sufinanciranja kamatne stope u visini od dva 
(2) postotna poena na kredite koji će se 
realizirati po ugovorima o poslovnoj suradnji 
sa bankama.  

 
Članak 4. 

Sredstva za sufinanciranje kamata 
osigurat će se u Proračunu Grada Pazina, 
razdjel 2. Upravni odjel za gospodarstvo, 
financije i proračun, pozicija 18. 

 
Članak 5. 

Zadužuje se Upravni odjel za 
gospodarstvo, financije i proračun da pripremi 
Oglas za dodjelu kredita za poticanje 
poduzetništva na području Grada Pazina i 
obavi sve potrebne radnje radi njegove 
provedbe, te prati realizaciju ovog Zaključka. 

 
Članak 6. 

Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti 
Petar u Šumi. 
 
KLASA:  301-01/10-01/07 
URBROJ: 2163/01-01-01-10-3 
Pazin, 1. lipanj 2010. 

 
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 

     
  Gradonačelnik 

Grada   Pazina 
Renato Krulčić, v.r. 
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Na temelju članka 34. Statuta Grada 
Pazina («Službene novine Grada Pazina», broj 
17/09.) i točke II. podtočke 1.1. Mjera za 
poticanje gospodarstva i zapošljavanja u 2010. 
godini, KLASA: 301-01/10-01/01, URBROJ: 
2163/01-01-01-10-3 od 7. travnja 2010. 
godine, Gradonačelnik Grada Pazina 1. lipnja 
2010. godine donosi  

ZAKLJUČAK  
o osnivanju i imenovanju predsjednika  
i članova Povjerenstva za kreditiranje 

poduzetnika na području Grada Pazina 
 

Članak 1. 
Osniva se Povjerenstvo za kreditiranje 

poduzetnika na području Grada Pazina (dalje: 
Povjerenstvo). 

 
Članak 2. 

Povjerenstvo ima status povremenog 
radnog tijela Gradonačelnika Grada Pazina, a 
zadatak mu je da razmotri, analizira i ocijeni 
ponude poslovnih banaka za kreditiranje  
poduzetništva te da razmotri, analizira i ocijeni 
kreditne zahtjeve poduzetnika, predlaže 
namjenu kredita i potencijalnog korisnika 
kredita, te da sudjeluje u kontroli namjenskog 
korištenja kredita krajnjeg korisnika. 

 
Članak 3. 

Povjerenstvo ima predsjednika i dva 
člana. 

Mandat članova Povjerenstva traje do 
iskorištenja sredstava po Zaključku o 
sufinanciranju kamatne stope poduzetničkih 
kredita.  

Članak 4. 
U Povjerenstvo se imenuju: 
1.  Edi Ćus, za predsjednika, 
2.  Roberto Ladavac, za člana, 
3.  Marta Daus Brubnjak, za članicu. 

 
Članak 5. 

Stručne i administrativne poslove za 
Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za 
gospodarstvo, financije i proračun. 

 
Članak 6. 

Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti 
Petar u Šumi. 
 
KLASA:  301-01/10-01/07 
URBROJ: 2163/01-01-01-10-4 
Pazin, 1. lipanj 2010. 

 
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 

     
  Gradonačelnik 

Grada   Pazina 
Renato Krulčić, v.r. 
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O P Ć I N A   L U P O G L A V 
 
 

135 
 

Na temelju članka 11. st. 2. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' 
broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 
38/09. i 79/09.) i članka 17. Statuta Općine 
Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 18/09.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav 
na  sjednici održanoj dana 25. svibnja 2010. 
godine. donijelo je 
 

O D L U K U 
o komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju koncesije na području 

Općine Lupoglav 
 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 Odlukom o komunalnim djelatnostima 
koje se mogu obavljati na temelju koncesije na 
području Općine Lupoglav (u daljnjem tekstu: 
Odluka) određuju se komunalne djelatnosti 
koje se mogu obavljati na temelju koncesije, 
pripremne radnje, uvjeti i mjerila za provedbu 
postupka prikupljanja ponuda za davanje 
koncesije, kriterij za odabir najpovoljnije 
ponude, sklapanje ugovora o koncesiji i 
prestanak koncesije. 
 

II. ODREĐIVANJE KOMUNALNIH 
DJELATNOSTI 

 
Članak 2. 

 Komunalne djelatnosti koje se mogu 
obavljati na temelju koncesije su: 

- prijevoz pokojnika, 
- održavanje groblja 
- crpljenje i odvoz fekalija iz septičkih, 

sabirnih i crnih jama, 
- obavljanje dimnjačarskih poslova 
Komunalna djelatnost prijevoza 

pokojnika podrazumijeva preuzimanje i 
prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do 
mrtvačnice na groblju. 

Komunalna djelatnost održavanje 
groblja i krematorija podrazumijeva se 
održavanje prostora i zgrada za obavljanje  

 
 

ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop i 
kremiranje pokojnika. 

Komunalna djelatnost crpljenja i odvoz 
fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama 
podrazumijeva radnje crpljenja i odvoza 
fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama. 

Komunalna djelatnost obavljanja 
dimnjačarskih poslova podrazumijeva obvezu 
čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i 
uređaja za loženje. 

 
Članak 3. 

 Komunalnu djelatnost održavanje 
groblja, u djelu ukopa pokojnika, prijevoz 
pokojnika, kao i crpljenje i odvoz fekalija iz 
septičkih, sabirnih i crnih jama,  vršit će 
komunalno društvo „Usluga“ d.o.o. Pazin čiji 
je suvlasnik i Općina Lupoglav. Ostale 
komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke 
mogu obavljati i druge fizičke i pravne osobe 
registrirane za obavljanje navedene djelatnosti, 
temeljem ispunjenja uvjeta utvrđenih 
odredbama ove Odluke.  
 

III. ROK TRAJANJA KONCESIJE 
 

Članak 4. 
 Koncesije za komunalne djelatnosti iz 
članka 2. ove Odluke dodjeljuju se na rok ne 
dulji od 30 godina, u skladu sa Planom davanja 
koncesija, kojeg donosi Općinski načelnik 
Općine Lupoglav (u daljnjem tekstu: Općinski 
načelnik). 
 Trajanje koncesije se mora odrediti na 
način koji ne ograničava tržišno natjecanje više 
nego što je to nužno kako bi se osigurala 
amortizacija ulaganja koncesionara i razuman 
povrat uloženog kapitala, istovremeno 
uzimajući u obzir rizik koji je povezan s 
gospodarskim korištenjem koncesije. 

Rok na koji je koncesija dana računa 
se od dana potpisivanja ugovora o koncesiji. 

Rok na koji je koncesija dana ne može 
se produljiti, osim u slučaju kada je 
koncesionar, bez svoje krivnje, onemogućen u 
obavljanju djelatnosti koncesije. Obrazloženu 
odluku o produljenju trajanja koncesije, na 
prijedlog Općinskog načelnika donosi 
Općinsko vijeće Općine Lupoglav. 
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IV. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA 
 

Članak 5. 
 Postupak davanja koncesije započinje 
danom objave obavijesti o namjeri davanja 
koncesije u ''Narodnim novinama''.  

Prije početka postupka davanja 
koncesije odnosno objave obavijesti o namjeri 
davanja koncesije u ''Narodnim novinama'' 
provode se pripremne radnje: 

- procjena vrijednosti koncesije, 
- izrada studije opravdanosti davanja 

koncesije, 
- imenovanje Stručnog povjerenstva za 

koncesiju, 
- izrada dokumentacije za nadmetanje, 
- poduzimanje svih ostalih mjera koje 

prethode postupku davanja koncesije u skladu 
sa Zakonom o koncesijama i posebnih propisa 
kojima se pobliže uređuje pojedina vrsta 
koncesije. 

Pripremne radnje za davanje koncesije 
provodi Općinski načelnik. 
 

Članak 6. 
 Postupak prikupljanja ponuda provodi 
Stručno povjerenstvo za koncesiju (u daljnjem 
tekstu: Stručno povjerenstvo) koje imenuje 
Općinski načelnik posebno za svaki postupak 
davanja koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti. 
 Stručno povjerenstvo ima predsjednika 
i dva člana.  

Član Stručnog povjerenstva ne smije 
imati izravnih ili neizravnih osobnih interesa u 
bilo kojoj aktivnosti  koji bi doveli do sukoba 
interesa s njegovim dužnostima u radu 
Stručnog povjerenstva. 
  

Članak 7. 
Obavijest o namjeri davanja koncesije 

donosi Općinski načelnik, a mora sadržavati 
sljedeće podatke: 

- naziv, adresu, telefonski broj, broj 
faksa i adresu elektroničke pošte davatelja 
koncesije, 

- predmet koncesije, prirodu i opseg 
djelatnosti koncesije, mjesto obavljanja 
djelatnosti koncesije, predviđeni broj 
koncesija, rok trajanja koncesije, visinu 
naknade za koncesiju, 

- jamstvo za ozbiljnost ponude, u 
apsolutnom iznosu (ne više od 5% procijenjene 
vrijednosti koncesije),  

- rok za predaju ponuda, adresu na 
koju se moraju poslati ponude, jezik i pismo na 
kojima ponude moraju biti napisane, 

- osobne, stručne, tehničke i 
financijske uvjete koje moraju zadovoljiti 
ponuditelji te isprave kojima se dokazuje 
njihovo ispunjenje, 

- kriterije koji će se primijeniti za 
odabir najpovoljnijeg ponuditelja, 

- datum otpreme obavijesti, 
- naziv i adresu tijela nadležnog za 

rješavanje žalbe te podatke o rokovima za 
podnošenje žalbe. 

Nakon objave obavijesti o namjeri 
davanja koncesije u ''Narodnim novinama'', 
obavijest o namjeri davanja koncesije, 
neizmijenjenog sadržaja, može biti objavljena i 
u ostalim sredstvima javnog priopćavanja i na 
web-stranici davatelja koncesije, s navedenim 
datumom objave u ''Narodnim novinama''. 

 
Članak 8. 

Dokumentacija za nadmetanje sadrži 
oblik ponude, sadržaj ponude, rok valjanosti 
ponude, opis predmeta koncesije (tehničke 
specifikacije), nacrt ugovora o koncesiji, uvjete 
i dokaze koje su ponuditelji obvezni dostaviti 
uz ponudu u svrhu dokazivanja sposobnosti 
ponuditelja, rok za donošenje odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja te sve ostale 
zahtjeve koje ponuditelj mora ispuniti. 

Dokumentacija za nadmetanje mora 
biti izrađena na način koji omogućava 
usporedivost ponuda za davanje predmetne 
koncesije. 
 

V. DOSTAVA PONUDA 
 

Članak 9. 
Rok za dostavu ponuda iznosi 

najmanje 30 dana od dana objave obavijesti o 
namjeri davanja koncesije u ''Narodnim 
novinama''. 

Ponude se dostavljaju u pisanom 
obliku u zatvorenoj omotnici na adresu 
davatelja koncesije (putem pisarnice) 
neposredno ili putem pošte preporučeno s 
naznakom postupka za davanje koncesije na 
koji se odnosi te s naznakom ''NE OTVARAJ 
– PRIJAVA ZA KONCESIJU''. Na omotnici 
se mora naznačiti naziv i sjedište odnosno ime 
i adresa ponuditelja. 
 U ponudi su kandidati dužni naznačiti 
naziv odnosno ime, sjedište odnosno adresu, 
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broj telefona, telefaksa, OIB, žiro račun i ostale 
osnovne podatke. 
 

VI. UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI 
PONUDITELJA 

 
Članak 10. 

Uz obvezu dostave ponude na način i u 
sadržaju utvrđenom u članku 9. ove Odluke, 
Ponuditelj mora dokazati svoju pravnu i 
poslovnu sposobnost, nekažnjavanost u svezi s 
kaznenim djelima te da je ispunio obvezu 
plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i 
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 
te drugih državnih i lokalnih davanja. 

 
1. Uvjeti i dokazi koje su ponuditelji 

obvezni dostaviti uz ponudu u svrhu 
dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti: 

a) Isprava o upisu u sudski (trgovački) 
ili obrtni registar kojom ponuditelj dokazuje: 

- da ima registriranu djelatnost u svezi 
s predmetom koncesije, 

- da protiv njega nije pokrenut stečajni 
postupak, 

- da se ne nalazi u postupku 
likvidacije, 

- da nije u postupku obustavljanja 
poslovne djelatnosti ili da je nije već 
obustavio. 

Izdavatelj ovog dokaza je nadležni 
Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo 
tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog 
ili poslovnog registra. Dokaz se dostavlja u 
izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti 
stariji od 3 mjeseca od dana objave obavijesti o 
namjeri davanja koncesije u ''Narodnim 
novinama''. 

b) Ovlaštenje, suglasnost i slično (ako 
su gospodarskom subjektu potrebni za 
obavljanje komunalne djelatnosti), 

c) Ispravu o članstvu u određenoj 
strukovnoj organizaciji (ako je gospodarskom 
subjektu potrebna za obavljanje komunalne 
djelatnosti). 

 
2. Dokaz da gospodarskom subjektu ili 

osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog 
subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća 
presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih 
djela: udruživanje za počinjenje kaznenih 
djela, primanje mita u gospodarskom 
poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, 
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, 
protuzakonito posredovanje, primanje mita, 

davanje mita, prijevara, računalna prijevara, 
prijevara u gospodarskom poslovanju ili 
prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, 
odnosno odgovarajuća kaznena djela prema 
propisima zemlje sjedišta gospodarskog 
subjekta sukladno posebnim propisima zemlje 
sjedišta gospodarskog subjekta.  

Dokaz je potrebno dostaviti u obliku 
izjave s ovjerenim potpisom kod javnog 
bilježnika, pri čemu izjavu daje osoba 
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta 
za sebe i za gospodarski subjekt.  

Dokaz (izjava) se dostavlja u izvorniku 
ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 
30 dana od dana objave obavijesti o namjeri 
davanja koncesije u ''Narodnim novinama''. 

 
3. Dokaz da je ponuditelj ispunio 

obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih 
obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje te drugih državnih davanja – 
potvrda porezne uprave o stanju duga. 

Dokaz se dostavlja u izvorniku ili 
ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 30 
dana od dana objave obavijesti o namjeri 
davanja koncesije u ''Narodnim novinama''. 
 

4. Dokaz da je ponuditelj ispunio 
obvezu plaćanja svih dospjelih obveza prema 
Općini Lupoglav po bilo kojoj osnovi – 
potvrda Općine Lupoglav o podmirenim svim 
obvezama prema Općini Lupoglav, po bilo 
kojoj osnovi. 

Dokaz se dostavlja u izvorniku ili 
ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 30 
dana od dana objave obavijesti o namjeri 
davanja koncesije u ''Narodnim novinama''. 
 

Članak 11. 
Osim dokaza iz članka 10. ove Odluke, 

davatelj koncesije, ovisno o vrsti komunalne 
djelatnosti koja je predmet koncesije, može 
tražiti dokaze tehničke i stručne sposobnosti 
koji obuhvaćaju: 

- ispravu kojom se dokazuje 
obrazovanje i potvrdu o strukovnoj 
sposobnosti osoba odgovornih za obavljanje 
komunalnih djelatnosti koja je predmet 
koncesije, 

- izjavu o raspoloživoj opremi, 
poslovnom prostoru te broju i strukturi 
zaposlenih, 

- referencu dosadašnjih poslova, tj. 
popis zaključenih ugovora o koncesiji u zadnje 
dvije godine, 
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- izjavu gospodarskog subjekta o 
mjerama upravljanja zaštitom okoliša i 
mjerama energetske učinkovitosti koje će 
gospodarski subjekt primjenjivati prilikom 
pružanja komunalne usluge, ako je riječ o 
komunalnoj usluzi čija vrsta opravdava 
odgovarajući zahtjev naručitelja za primjenom 
takvih mjera.  
 

VII. POSTUPAK OTVARANJA I 
RANGIRANJA PONUDA 

 
Članak 12. 

Stručno povjerenstvo za koncesije 
provest će otvaranje prispjelih ponuda na 
sjednici kojoj mogu prisustvovati ponuditelji 
odnosno njihovi ovlašteni predstavnici. 
 O tijeku postupka otvaranja ponuda 
vodi se zapisnik o otvaranju ponuda kojeg 
potpisuju svi članovi Stručnog povjerenstva i 
ponuditelji ukoliko prisustvuju otvaranju 
ponuda. Stručno povjerenstvo za koncesije 
vodi i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. 
 Ponude koje ne sadrže sve dokaze i 
isprave tražene u natječaju kao i ponude koje 
su pristigle izvan roka, smatrat će se 
nepotpunima odnosno nepravovaljanima te 
neće biti predmet daljnjeg razmatranja. 
  

Članak 13. 
Na osnovi pristiglih ponuda, Stručno 

povjerenstvo u zapisniku o pregledu i ocjeni 
ponuda rangirati će ponude prema kriteriju za 
odabir te istog prosljeđuje Općinskom 
načelniku, koji Općinskom vijeću Općine 
Lupoglav predlaže donošenje Odluke o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje 
koncesije i dodjelu koncesije odabranom 
ponuditelju. 

Rok za donošenje odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja mora biti primjeren, 
a počinje teći danom isteka roka za dostavu 
ponude. Ako u dokumentaciji za nadmetanje 
nije navedeno drugačije, rok za donošenje 
odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
iznosi 30 dana. 

Općinsko vijeće može donijeti Odluku 
o poništenju postupka davanja koncesije. 
Razloge i postupak poništenja određuje Zakon 
o koncesijama. 
 
 
 

VIII. KRITERIJ ZA ODABIR 
NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

 
Članak 14. 

Kriterij na kojem Općinsko vijeće 
Općine Lupoglav temelji odabir najpovoljnije 
ponude je kriterij najviše ponuđene naknade za 
koncesiju. 
 

IX. ODLUKA O ODABIRU 
 

Članak 15. 
Odluka o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja sadrži: 
1. naziv davatelja koncesije s brojem i 

datumom donošenja odluke, 
2. naziv ponuditelja, 
3. predmet koncesije, 
4. prirodu i opseg te mjesto obavljanja 

djelatnosti koncesije, 
5. rok trajanja koncesije, 
6. posebne uvjete kojima tijekom 

trajanja koncesije mora udovoljavati 
ponuditelj, 

7. iznos naknade  za koncesiju  ili 
osnovu za  utvrđivanje iznosa naknade za 
koncesiju koju će koncesionar plaćati, 

8. rok u kojem je najpovoljniji 
ponuditelj obvezan  potpisati  ugovor o 
koncesiji  s davateljem koncesije, 

9. obrazloženje razloga za odabir 
ponuditelja, 

10. uputu o pravnom lijeku, 
             11. potpis odgovorne osobe i pečat 
davatelja koncesije. 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja može sadržavati i druge 
odgovarajuće podatke u skladu s 
dokumentacijom za nadmetanje, podnesenom 
ponudom te odredbama posebnih propisa 
kojima se uređuju koncesije. 
 Odluka o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja upravni je akt.  
 

Članak 16. 
Odluku o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja, s preslikom zapisnika o pregledu i 
ocjeni ponuda, davatelj koncesije dužan je 
svakom ponuditelju bez odgode dostaviti 
preporučenom poštom s povratnicom ili na 
drugi način kojim će se dostava moći dokazati.            
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X. PRAVNA ZAŠTITA 
 

Članak 17. 
 Pravna zaštita u postupku  davanja 
koncesije provodi  se u skladu s propisima 
kojima se uređuje javna nabava. 

 
XI.  UGOVOR O KONCESIJI 

 
Članak 18. 

 Ugovor o koncesiji na temelju odluke 
o koncesiji sa najpovoljnijim ponuditeljem 
sklapa Općinski načelnik. 
 Ugovor o koncesiji obvezno sadrži: 

- djelatnost za koju se koncesija 
dodjeljuje, 

- rok na koji se koncesija dodjeljuje, 
- visinu i način plaćanja naknade za 

koncesiju, 
- cijenu i način naplate za pruženu 

uslugu, 
- prava i obveze davatelja koncesije, 
- prava i obveze koncesionara, 
- uvjete otkaza ugovora, 
- ugovorne kazne. 
Ugovor o koncesiji može sadržavati i 

druge odredbe kojima se pobliže uređuju prava 
i obveze davatelja koncesije i koncesionara 

 
Članak 19. 

Davatelj koncesije mora odabranom 
najpovoljnijem ponuditelju ponuditi 
potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 10 
dana od trenutka kada je odluka o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna. 

Davatelj koncesije dužan je ugovor o 
koncesiji dostaviti ministarstvu nadležnom za 
financije u roku od 10 dana od dana njegova 
potpisivanja. 
 
XII.  ZABRANA SKLAPANJA UGOVORA 
 

Članak 20. 
Davatelj koncesije ne smije potpisati 

ugovor o koncesiji prije isteka razdoblja 
mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave 
odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
svakom ponuditelju.  

Završetkom razdoblja mirovanja iz 
stavka 1. ovog članka smije se potpisati ugovor 
o koncesiji između davatelja koncesije i 
odabranog ponuditelja jedino ako žalbom nije 
pokrenut postupak pravne zaštite.           

Ako je žalbom pokrenut postupak 
pravne zaštite, ugovor o koncesiji smije se 

potpisati kada odluka o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja postane konačna, tj. ako je uložena 
žalba odbačena ili odbijena. 
 

XIII. NADZOR NAD  
OBAVLJANJEM KONCESIJE 

 
Članak 21. 

U skladu s odredbama ove Odluke, 
davatelj koncesije dužan je kontinuirano 
nadzirati rad koncesionara i izvršavanje 
njegovih obveza iz ugovora o koncesiji, te 
redovito pratiti izvršavanje svih uplata u skladu 
s ugovorom o koncesiji. 

Radi provođenja nadzora davatelj 
koncesije dužan je najmanje jedanput godišnje 
od koncesionara zatražiti posebne periodičke 
izvještaje o njegovom radu i korištenju 
koncesije, a u skladu s obvezama iz ugovora o 
koncesiji. 
           Davatelj koncesije dužan je obavijestiti 
ministarstvo nadležno za financije o 
zaprimljenim periodičkim izvještajima u 
skladu s odredbama stavka 2. ovog članka. 
 

XIV. PRESTANAK KONCESIJE 
 

Članak 22. 
 Koncesija prestaje: 

- ispunjenjem zakonskih uvjeta, 
- raskidom ugovora o koncesiji zbog 

javnog interesa, 
- sporazumnim raskidom ugovora o 

koncesiji, 
- jednostranim raskidom ugovora o 

koncesiji, 
- pravomoćnošću sudske odluke kojom 

se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se 
poništava. 
 

XV. PRIJELAZNE I  
ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 23. 

Za sva pitanja koja se odnose na 
postupak davanje koncesije kao i sva prava i 
obveze između davatelja koncesije i 
koncesionara koja nisu regulirana ovom 
Odlukom, odgovarajuće se primjenjuju 
odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu, 
Zakona o koncesijama i Zakona o javnoj 
nabavi. 
 

 
 



 
Srijeda, 2. lipnja 2010.                      SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                  Strana 546 – Broj 14 
 
 

Članak 24. 
Za tumačenje odredbi ove Odluke 

ovlašćuje se Općinsko vijeće Općine 
Lupoglav. 
 

Članak 25. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o obavljanju komunalne 
djelatnosti prijevoza pokojnika na području 
općine Lupoglav (''Službene novine grada 
Pazina“ broj 2/05.) 

 
Članak 26. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u 
Šumi. 
 
KLASA: 363-01/10-01-01/10 
URBROJ: 2163/07-02-02-10-2 
Lupoglav, 25. svibnja 2010. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE LUPOGLAV 

 
Predsjednica  

Općinskog vijeća 
 Nataša Fijamin, v.r. 

 
 

136 
 
Na temelju članka 15. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 
38/09. i 79/09.) te članka 17. Statuta Općine 
Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 18/09.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav 
je na sjednici održanoj dana 25. svibnja 2010. 
godine donijelo  
 

O D L U K U 
o komunalnim djelatnostima koje se 
na području Općine Lupoglav mogu 
obavljati na temelju pisanog ugovora 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju 
komunalne djelatnosti koje se na području 
Općine Lupoglav mogu obavljati na temelju 
pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti pravnoj ili fizičkoj 

osobi, kao i uvjeti i mjerila za provedbu 
prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za 
povjeravanje tih djelatnosti na temelju 
ugovora. 
 

II. UTVRĐIVANJE KOMUNALNIH 
DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU 

NA TEMELJU UGOVORA 
 

Članak 2. 
Komunalne djelatnosti koje se mogu 

obavljati na temelju pisanog ugovora o 
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti 
fizičkoj ili pravnoj osobi su: 

- javna rasvjeta, 
- održavanje nerazvrstanih cesta, 
Komunalna djelatnost javne rasvjete 

obuhvaća komunalne poslove upravljanja, 
održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za 
rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta 
koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, 
a naročito  tekuće održavanje objekata i 
uređaja javne rasvjete, zamjenu dotrajalih 
stupova, rasvjetnih armatura, bojanje rasvjetnih 
stupova. 

Komunalna djelatnost održavanja 
nerazvrstanih cesta obuhvaća komunalne 
poslove sanacije udarnih rupa na 
nerazvrstanim cestama, ravnanje i popravak 
nerazvrstanih cesta, održavanje i 
rekonstrukcija potpornih zidova, izradu 
propusta i kanala, osiguranje prohodnosti cesta 
u zimskim uvjetima ili uslijed drugih 
vremenskih nepogoda, čišćenje materijala s 
nerazvrstanih cesta. 

Komunalne djelatnosti iz stavka1. 
ovog članka, financiraju se iz proračuna 
Općine Lupoglav i to isključivo iz sredstava 
komunalne naknade. 
 
III. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA 
 

Članak 3. 
Obavljanje komunalnih poslova - 

djelatnosti iz članka 2. ove Odluke može se 
povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi koja 
ispunjava slijedeće uvjete: 

a) da je registrirana za obavljanje 
odnosne komunalne djelatnosti, 

b) da prijavom na natječaj, odnosno 
podnošenjem ponude iskaže interes za 
obavljanje odnosne komunalne djelatnosti, 

c) da nema nepodmirenih obveza, 
odnosno poreza i doprinosa, te da nema 
nepodmirenih obveza prema Općini Lupoglav, 
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d) da ima odgovarajući poslovni ugled 
i sposobnost za obavljanje komunalne 
djelatnosti, što se dokazuje odgovarajućim 
referencama, te dokazima o odgovarajućoj 
tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti, 

e) da prihvaća obvezu poduzimanja 
odgovarajućih mjera zaštite okoliša. 

 
IV. MJERILA ZA ODABIR PONUDE 

 
Članak 4. 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se 
prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja 
prema traženim uvjetima i zahtjevima 
nadmetanja s najnižom cijenom za obavljanje 
predmetne komunalne djelatnosti. 

Ukoliko se zbog jednakih cijena ne 
može odrediti koji je ponuđač povoljniji, 
najpovoljniji kandidat smatrat će se onaj za 
kojega se ocijeni da ima povoljniju kadrovsku i 
tehničku opremljenost u smislu članka 3. ove 
Odluke. 

Za donošenje odluke o odabiru 
dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda. 
 

V. PROVEDBA POSTUPKA 
 

Članak 5. 
Odluku o izboru osobe kojoj će se 

povjeriti obavljanje komunalnih poslova na 
temelju ugovora donosi Općinsko vijeće, a 
nakon provedenog postupka javnog natječaja 
ili prikupljanja ponuda. 

O izboru postupka u smislu stavka 1. 
ovog članka odlučuje Općinski načelnik, 
rukovodeći se ocjenom o tome kojim 
postupkom je u konkretnoj stvari i uvjetima 
izglednije da će se osigurati kvalitetnije 
obavljanje odnosne komunalne djelatnosti. 

 
Članak 6. 

Odluku o objavi javnog natječaja za 
obavljanje komunalnih poslova na temelju 
ugovora donosi Općinski načelnik, a natječaj 
se istodobno objavljuje u dnevnom tisku, na 
WEB stranici Općine Lupoglav kao i na 
oglasnoj ploči Općine Lupoglav. 

Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka 
mora sadržavati: 

- djelatnost za koju se sklapa ugovor, 
- vrijeme na koje se sklapa ugovor, 
- vrstu i opseg poslova, 
- način određivanja cijene za 

obavljanje poslova, te način i rok plaćanja, 

- jamstvo izvršitelja za ispunjenje 
ugovora, 

- način, mjesto i rok za podnošenje 
ponuda, 

- rok važenja ponude, 
- isprave koje su potrebne kao prilog 

ponudi, 
- mjesto i vrijeme održavanja sjednice 

tijela za provedbu natječaja, 
- uvjete za odabir najpovoljnije 

ponude. 
 

Članak 7. 
Na sadržaj akta o prikupljanju ponuda 

shodno se primjenjuje članak 6. ove Odluke, s 
time da akt mora sadržavati naznaku (naziv 
odnosno ime i adresu) svih osoba koje se 
pozivaju na podnošenje ponude.  

Poziv za podnošenje ponuda upućuje 
se najmanje trojici a najviše petorici fizičkih ili 
pravnih osoba. 

 
Članak 8.  

Postupak prikupljanja ponuda ili 
javnog natječaja, od objave javnog natječaja 
odnosno donošenja akta o prikupljanja ponuda 
do utvrđivanja prijedloga za izbor osobe kojoj 
će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova 
na temelju ugovora, provodi Povjerenstvo za 
provedbu natječaja - prikupljanje ponuda, koje 
se sastoji od predsjednika i dva člana (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Predsjednika 
Povjerenstva i članove imenuje Općinski 
načelnik. 

Predsjednik i članovi Povjerenstva ne 
smiju imati izravnih ili neizravnih osobnih 
interesa u bilo kojoj aktivnosti koji bi doveli do 
sukoba interesa s njihovim dužnostima u radu 
Povjerenstva. 

 
 

Članak 9. 
Ponude - prijave se podnose u 

zatvorenoj omotnici pisarnici Općine Lupoglav 
neposredno ili putem pošte preporučeno, sa 
naznakom "NE OTVARAJ - PONUDA ZA 
OBAVLJANJE KOMUNALNIH 
DJELATNOSTI". Na omotnici se mora 
naznačiti i naziv, odnosno ime i adresa 
kandidata. 

Prijave - ponude se podnose u roku 15 
dana od dana objave natječaja, odnosno u roku 
15 dana od dana primitka akta - poziva za 
podnošenje ponuda. 
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Članak 10. 
Uz ponudu su ponuditelji dužni 

priložiti slijedeće isprave: 
- dokaz o registraciji za obavljanje odnosne 
komunalne djelatnosti (izvod iz obrtnog 
registra nadležnog ureda za fizičke osobe  ili 
izvod iz registra trgovačkog suda za pravne 
osobe), 
- potvrdu nadležne Porezne uprave o stanju 
duga kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio 
obavezu plaćanja svih dospjelih poreznih 
obaveza i obaveza za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje (ne stariju od 30 dana objave 
natječaja, odnosno od dostave poziva za 
podnošenje ponude) 
- dokaz o uspješnosti poslovanja i financijskoj 
stabilnosti – BON 1, BON 2 (ne stariju od 30 
dana objave natječaja, odnosno od dostave 
poziva za podnošenje ponude), 
 - potvrda Općine Lupoglav da nema 
nepodmirenih obveza prema Općini Lupoglav, 
po bilo kojoj osnovi, 
- uvjerenje o nekažnjavanju za odgovornu 
osobu, 
- reference tvrtke za obavljanje komunalne 
djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema, 
poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, 
dosadašnji poslovi). 

Isprave navedene u stavka 1. ovog 
članka, osim onih navedenih pod al. 2. i 3. ne 
smiju biti starije od 6 mjeseci od dana objave 
natječaja - dostave poziva za podnošenje 
ponude.  

Sve isprave podnose se u izvorniku ili 
ovjerenoj preslici. 

 
Članak 11. 

Povjerenstvo otvaranje pristiglih 
ponuda provodi na sjednici, koja se može 
održati najranije 5 dana od dana isteka roka za 
podnošenje prijava - ponuda, a radi utvrđivanja 
prispjelosti ponuda podnesenih putem pošte. 

Radu Povjerenstva mogu prisustvovati 
ponuditelji, temeljem pisanog ovlaštenja 
odgovorne osobe ponuditelja, koje su dužni 
dostaviti Povjerenstvu. 

O tijeku postupka otvaranja prispjelih 
ponuda - prijava Povjerenstvo vodi zapisnik, a 
istog potpisuju predsjednik i članovi 
Povjerenstva, te jedan od prisutnih ponuditelja, 
kojeg ponuditelji zajednički odrede. 

Ostalim radnjama kandidati nemaju 
pravo prisustvovati. 

 
 

Članak 12. 
Nakon otvaranja ponuda – prijava iz 

članka 11. ove Odluke, Povjerenstvo vrši 
obradu pristiglih prijava - ponuda, utvrđuje 
njihovu pravodobnost i pravovaljanost. 
Nepotpune i nepravovremene prijave - ponude 
se izdvajaju, a u nastavku se razmatraju ostale 
prijave - ponude. Zatim se ocjenjuje koje 
prijave – ponude ispunjavaju uvjete iz članka 
3. i 10. ove Odluke, te se one koje te uvjete ne 
ispunjavaju izdvajaju i više nisu predmet 
daljnjeg razmatranja. Nakon toga se ocjenjuju i 
uspoređuju preostale prijave - ponude te se 
ocjenjuje koja se od njih ima smatrati 
najpovoljnijom.  

Temeljem provedenog u stavku 1. 
ovog članka, Povjerenstvo putem zapisnika 
utvrđuje prijedlog za izbor osobe kojoj će se 
povjeriti obavljanje komunalnih poslova na 
temelju ugovora te istog prosljeđuje 
Općinskom načelniku. 

Općinski načelnik donosi prijedlog 
odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih 
poslova na temelju ugovora te istog upućuje 
Općinskom vijeću Općine Lupoglav. 

 
Članak 13. 

Ukoliko na javni natječaj odnosno 
poziv pristigne makar i samo jedna ponuda, 
Općinski načelnik može predložiti Općinskom 
vijeću prihvaćanje iste, a ukoliko utvrdi da je 
ista prihvatljiva i pravovaljana, te podnijeta od 
sposobnog ponuđača. 

Općinsko vijeće Općine Lupoglav 
može donijeti odluku da se ne izabere niti 
jedna od ponuda pristiglih na natječaj. 

 
VI. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU 

OSOBE KOJOJ ĆE SE POVJERITI 
OBAVLJANJE KOMUNALNIH 

POSLOVA NA TEMELJU UGOVORA 
 

Članak 14. 
Po okončanju postupka u smislu 

članka 12. ove Odluke, Općinsko vijeće 
Općine Lupoglav razmatra prijedlog 
Općinskog načelnika, te donosi odluku o 
izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 
komunalnih poslova na temelju ugovora. 

Odluka o izboru osobe kojoj će se 
povjeriti obavljanje komunalnih poslova na 
temelju ugovora donosi se u formi upravnog 
akta, te se dostavlja svim strankama - 
kandidatima po pravilima općeg upravnog 
postupka. 
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Protiv odluke o izboru osobe kojoj će 
se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na 
temelju ugovora žalba nije dopuštena, ali se 
može pokrenuti upravni spor. 

Odluka iz st.2. ovog članka objavljuje 
se u („Službenim novinama Grada Pazina“), a 
na isti način objavljuje se i eventualna odluka 
Upravnog suda o poništenju rješenja u 
upravnom sporu. 

 
Članak 15. 

Temeljem odluke Općinskog vijeća 
Općine Lupoglav o izboru osobe kojoj će se 
povjeriti obavljanje komunalnih poslova na 
temelju ugovora, pristupa se sklapanju ugovora 
koji obvezatno sadrži: 

- djelatnost za koju se sklapa ugovor, 
- vrijeme na koje se sklapa ugovor, 
- vrstu i opseg poslova, 
- način određivanja cijene za 

obavljanje poslova, način i rok plaćanja, 
- jamstvo izvršitelja o ispunjenju 

ugovora. 
Ugovor za obavljanje komunalnih 

poslova na temelju ugovora može se sklopiti 
najdulje na vrijeme od 4 godine. 

 
Članak 16. 

Ugovor o povjeravanju obavljanja 
komunalnih poslova u ime Općine Lupoglav 
zaključuje Općinski načelnik. 
 

VII. PRIJELAZNE I  
ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 17. 

Općina Lupoglav ima pravo uvida u 
način obavljanja povjerene komunalne 
djelatnosti na temelju ugovora, te u tom 
svojstvu tražiti i dobiti odgovarajuća izvješća, 
a vršitelj komunalnih djelatnosti ima pravo 
neometano obavljati komunalnu djelatnost, te 
ju je dužan obavljati po pravilima struke. 

Ugovor o povjeravanju obavljanja 
komunalnih poslova može se otkazati u slučaju 
izmjene bitnih okolnosti, a u slučaju 
neopravdanog prestanka obavljanja djelatnosti 
vršitelj komunalne djelatnosti je dužan Općini 
Lupoglav platiti ugovornu kaznu čiji iznos 
utvrđuje Općinski Načelnik, a shodno šteti 
koju trpi Općina Lupoglav. 
 

Članak 18. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik da 

odlučuje o svim pitanjima koja nisu regulirana 

ovom Odlukom, ako se u postupku primjene i 
provođenja ove Odluke utvrdi da je to 
potrebno. 

 
Članak 19. 

Dosadašnji ugovori za obavljanje 
komunalne djelatnosti temeljem ranije važećih 
zakonskih odredbi ostaju na snazi do njihovog 
isteka. 

 
Članak 20. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga 
dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, i Sv. Petar u 
Šumi. 

 
 

KLASA: 363-01/10-01/11 
URBROJ: 2163/07-02-02-10-2 
Lupoglav, 25. svibnja 2010. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE LUPOGLAV 

 
 

Predsjednica 
Općinskog vijeća 

Nataša Fijamin, v.r. 
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Na temelju članka 83. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 
(«Narodne novine» broj 27/05. i 127/07.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav («Službene novine 
Grada Pazina» broj 18/09.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici održanoj dana 25. svibnja 
2010. godine donosi 
 
 

ODLUKU  
o raspodjeli rezultata za 2009. godinu 

 
 

Članak 1. 
 Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima za 
proračunsku godinu 2009. s danom 31. prosinac 2009. godine, utvrđena su kako slijedi: 
 
 
Broj računa Naziv računa 

 
Stanje na 31.12.2009. 

92211 Višak prihoda poslovanja 19.375.220,55
92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine 19.635.844,03
922 Rezultat poslovanja - manjak prihoda za prijenos 

u sljedeće razdoblje -260.623,48
 
 

Članak 2. 
 Viškom prihoda poslovanja u iznosu od 19.375.220,55 kuna pokriva se dio manjka prihoda od 
nefinancijske imovine, dok će se preostali manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 
260.623,48 kn pokriti iz prihoda sljedeće proračunske godine. 
 
 

Članak 3. 
 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 400-06/10-01/07 
URBROJ: 2163/07-02-02-10-1 
Lupoglav, 25. svibnja 2010. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 

 
 

Predsjednica  
Općinskog vijeća 

 Nataša Fijamin, v.r. 
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Na temelju članka 8. i 12. stavka 3. i 
članka 13. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti 
("Narodne novine" broj 138/06. i 43/09.) te 
članka 17. Statuta Općine Lupoglav 
(„Službene novine Grada Pazina" broj 18/09.), 
Općinsko vijeće Općine Lupoglav je na 
sjednici održanoj dana 25. svibnja 2010. 
godine donijelo  
 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
 

 
Članak 1. 

 U Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti 
(''Službene novine Grada Pazina" broj 8/07.) u 
tekstu, riječi ''Općinsko poglavarstvo Općine 
Lupoglav'' i ''Općinsko poglavarstvo'' mijenjaju 
se, u odgovarajućem padežu, riječima 
''Općinski načelnik Općine Lupoglav''.  
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u 
Šumi. 
 
 
KLASA: 335-01/10-01/07 
URBROJ: 2163/07-02-02-10-2 
Lupoglav, 25. svibnja 2010. 
 
 

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. i 36/09.), članka 3. i 
članka 19. stavak 1. alineja 1. i 2. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (''Narodne Novine'' broj 28/10.) te 
članka 17. Statuta Općine Lupoglav 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 18/09.), 
Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici 
održanoj  25. svibnja 2010. godine  donosi 

 
 

O D L U K U  
o izmjeni i dopuni Odluke 

o koeficijentima i naknadama troškova za 
rad osoba izabranih na određene dužnosti  

 
 

Članak 1. 
 U Odluci o koeficijentima i 
naknadama troškova za rad osoba izabranih na 
određene dužnosti („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 23/09.) (u daljnjem tekstu: 
''Odluka''), članak 3. mijenja se i glasi: 
 

''Članak 3. 
Koeficijenti za određivanje plaće 

odnosno koeficijenti za određivanje naknade 
troškova za rad osoba izabranih na određene 
dužnosti Općine Lupoglav određuju se zavisno 
o funkciji u vrijednostima za: 
 1. Općinskog načelnika, kada dužnost 
obavlja profesionalno,   3,10 
 2. Općinskog načelnika, kada dužnost 
obavlja volonterski,              1,60
 3. zamjenika Općinskog načelnika, 
kada dužnost obavljaju volonterski, 0,65 

4. predsjednika Vijeća, kada dužnost 
obavlja volonterski,                 0,65 

5. potpredsjednika Vijeća, kada 
dužnost obavlja volonterski   0,30'' 
  

Članak 2. 
Članak 4. mijenja se i glasi: 

 
''Članak 4. 

 Osnovica za obračun plaće odnosno 
naknade dužnosnika utvrđuje se u visini 
osnovice za izračun plaće državnih 
dužnosnika, prema propisima kojima se 
uređuju obveze i prava državnih dužnosnika. 
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Plaća odnosno naknada troškova za rad 
osoba izabranih na određene dužnosti Općine 
Lupoglav određuje se tako da se koeficijent za 
obračun plaće odnosno naknade iz članka 3. 
ove Odluke pomnoži s osnovicom iz stavka 1. 
ovoga članka. 

Sukladno posebnom Zakonu, ukoliko 
iznos tekućih pomoći Države prema Općini 
Lupoglav prelazi 10% prihoda poslovanja, 
plaća općinskog načelnika, kada dužnost 
obavlja profesionalno, može se isplatiti najviše 
u iznosu plaće utvrđenim umnoškom osnovice 
za obračun plaće odnosno naknade iz članka 3. 
ove Odluke i koeficijenta iz stavka 1. ovoga 
članka, umanjena za 20%.'' 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Lupoglav, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u 
Šumi), a primjenjuje se od 1. lipnja 2010. 
 
 
KLASA: 121-01/10-01/02 
URBROJ: 2163/07-02-02-10-2 
Lupoglav,  25. svibnja 2010. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE LUPOGLAV 

 
 

Predsjednica 
Općinskog Vijeća 

  Nataša Fijamin, v.r. 
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Na osnovi članka 27. Društvenog 

ugovora "Usluga" d.o.o. za obavljanje 
komunalnih djelatnosti Pazin i članka 17. 
Statuta Općine Lupoglav («Službene novine 
Grada Pazina» broj 18/09.), Općinsko vijeće 
Općine Lupoglav na sjednici održanoj 25. 
svibnja 2010. godine donijelo je 

 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 
1. Nataša Fijamin, predsjednica 

Općinskog vijeća Općine Lupoglav, predlaže 
se za člana Nadzornog odbora "Usluga" d.o.o 
Pazin , na rok od 2 (dvije) godine. 

2. Nataša Fijamin zastupati će interese 
Općine Lupoglav i Općine Cerovlje. 

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni 
odjel Općine Lupoglav za provedbu ovog 
Zaključka. 

4. Ovaj Zaključak objavit će se u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 363-01/10-01/08 
URBROJ: 2163/07-02-02-10-3 
Lupoglav, 25. svibnja 2010. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE LUPOGLAV 

 
 

Predsjednica 
Općinskog Vijeća 

  Nataša Fijamin, v.r. 
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Temeljem odredbi Zakona o arhivskom 

gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 
105/97,64/00. i 65/09.) dalje: Zakon, članka 
17. i 18. Pravilnika o zaštiti i čuvanju 
arhivskoga i registraturnoga gradiva izvan 
arhiva („Narodne novine“ broj 63/04., 106/07. 
i 65/09.), a sukladno članku 30. Statuta Općine 
Lupoglav («Službene novine Grada Pazina», 
broj 18/09.), Načelnik Općine Lupoglav 
donosi slijedeći  

 
 

PRAVILNIK  
O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I 

REGISTRATURNOG GRADIVA  
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom uređuju se: 
- način vođenja uredskog poslovanja,  
- način izrade, obrade i rukovanja 

predmetima i dokumentacijom u obradi, 
- rokovi i način za internu primopredaju 

arhivskoga i registraturnoga gradiva, 
- način vođenja uredskih evidencija i 

drugih evidencija o arhivskom i registraturnom 
gradivu,  

- tehničko opremanje, označavanje i 
odlaganje arhivskoga i registraturnoga gradiva, 

- mjesto, uvjeti i način čuvanja 
arhivskoga i registraturnoga gradiva,  

- način korištenja arhivskoga i 
registraturnoga gradiva, 

- vrednovanje, odabiranje i izlučivanje 
gradiva s postupkom uništavanja izlučenog 
gradiva,  

- migracija informacija, 
- predaja gradiva nadležnom arhivu,  
- zaduženja i dogovornosti u rukovanju, 

obradi i zaštiti gradiva.  
Sastavni dio ovog Pravilnika predstavlja 

Poseban popis gradiva Općine Lupoglav s 
rokovima čuvanja, koji obuhvaća cjelokupno 
arhivsko i registraturno gradivo koje nastaje u 
poslovanju Općine Lupoglav. 

 
 
 
 

Članak 2. 
Za cjelokupno arhivsko i registraturno 

gradivo Općine Lupoglav odgovoran je 
Načelnik Općine Lupoglav. 

Zaduženi radnik za cjelokupno arhivsko 
i registraturno gradivo je administrativni 
referent, a u njegovoj odsutnosti 
računovodstveni referent (dalje: zaduženi 
radnici). 

Spise s oznakama koje sadrže određene 
stupnjeve tajnosti prima i skrbi o njima 
odgovorna ili od nje ovlaštena osoba. 

Rukovoditelj svake ustrojstvene jedinice 
odgovoran je za arhivsko i registraturno 
gradivo koje nastaje u njegovom poslovnom 
području, od trenutka zaprimanja i obrade do 
predaje na daljnje čuvanje. 

Svaki radnik odgovoran je za gradivo za 
koje je zadužen u pogledu sadržaja podataka, 
pravodobne obrade, te ukupnog stanja svakog 
predmeta kojim raspolaže. 

Svaki radnik koji je zadužen za gradivo 
do predaje u pismohranu, dužan ga je tijekom 
godine odlagati po utvrđenom planu koji 
odgovara prirodi posla, te ga svrstavati u 
odgovarajuće arhivske jedinice. 
 

Članak 3. 
Definicije pojmova za potrebe ovoga 

Pravilnika: 
 

Arhivska jedinica gradiva jest 
najmanja logičko–sadržajna jedinica 
organizacije gradiva (predmet, dosje, spis, 
periodički definiran upisnik, zapisnik itd.). 

Knjiga pismohrane je evidencija ulaska 
gradiva u pismohranu, prema vrstama i 
količinama. 

Arhivskim gradivom smatraju se svi 
zapisi i dokumenti, službene i poslovne 
evidencije i dokumentacija koja nastaje, 
prikuplja se ili koristi u radu Općine Lupoglav, 
odnosno njegovih prednika u obavljanju 
njihove djelatnosti, a od trajnog je značenja za 
kulturu, povijest i druge znanosti bez obzira na 
oblik i vrstu tvarnog nosača na kojem je 
sačuvano. Zapisi i dokumenti poglavito su 
spisi, isprave, uredske i poslovne knjige, 
kartoteke, karte, nacrti, crteži, plakati, 
tiskovine, slikopisi, pokretne slike (filmovi i 
videozapisi), zvučni zapisi, mikrooblici, 
strojno čitljivi zapisi, datoteke, uključujući i 
programe i pomagala za njihovo korištenje. 
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Izlučivanje je postupak kojim se iz neke 
cjeline gradiva izdvajaju jedinice čiji je 
utvrđeni rok čuvanja istekao. 

Konvencionalno gradivo je gradivo za 
čije isčitavanje nisu potrebni posebni uređaji. 

Nekonvencionalno gradivo je ono za 
čije su isčitavanje potrebni posebni uređaji. 
Ono može biti na optičko-magnetskim 
medijima, na mikrofilmu ili na CD-u. 

Odabiranje arhivskoga gradiva je 
postupak kojim se iz registraturnoga gradiva 
temeljem utvrđenih propisa odabire arhivsko 
gradivo za trajno čuvanje. 

Odgovorna osoba za pismohranu je 
voditelj ustrojstvene jedinice u čijem je sastavu 
organizirana pismohrana, odnosno osoba na 
koju su takve ovlasti prenesene. 

Pisarnica je ustrojstvena jedinica 
Općine Lupoglav u kojoj se obavlja uredsko 
poslovanje (prijem i pregled akata, upisivanje 
akata, dostava akata u rad, administrativno-
tehnička obrada akata, otprema akata, 
razvođenje akata, stavljanje akata u arhivu i 
njihovo čuvanje). 

Pismohrana (arhiva) je ustrojstvena 
jedinica u kojoj se odlaže i čuva arhivsko, 
odnosno registraturno gradivo do predaje 
nadležnom arhivu. 

Poseban popis gradiva s rokovima 
čuvanja je popis jedinica gradiva organiziran 
prema sadržajnim cjelinama (poslovnim 
područjima), s označenim rokovima čuvanja za 
svaku jedinicu popisa i postupkom s gradivom 
nakon isteka roka čuvanja.  

Priručna pismohrana je prostor u 
kojem se čuva i odlaže operativni dio gradiva 
(zadnje 2 godine), ako je isto potrebno u 
poslovanju Općine Lupoglav. 

Registraturno gradivo smatra se 
arhivskim gradivom u nastajanju. 

Tehnička jedinica gradiva je jedinica 
fizičke organizacije gradiva (svežanj, kutija, 
knjiga, fascikl, mapa, mikrofilmska rola, 
magnetska traka, CD, itd.). 

Zadužena osoba za pismohranu je 
osoba koja neposredno obavlja poslove u 
pismohrani.  

Zbirna evidencija gradiva je popis 
jedinica cjelokupnoga gradiva u posjedu 
Općine Lupoglav.  

 
Članak 4. 

 Arhivsko gradivo nastaje iz 
registraturnoga nakon provedenog postupka 
odabiranja prema Popisu gradiva s rokovima 

čuvanja što ga utvrdi Općina Lupoglav i nakon 
što taj Popis odobri Državni arhiv u Pazinu. 
 Gradivo nastalo radom i djelovanjem 
Općine Lupoglav javno je arhivsko gradivo 
prema odredbama Zakona. 

 
Članak 5. 

 Arhivsko gradivo nastalo djelovanjem 
i radom Općine Lupoglav čini cjelinu (arhivski 
fond) i u načelu se ne može dijeliti. 
 Registraturno gradivo može se dijeliti 
ili spajati zbog promjene unutarnjeg ustrojstva 
Općine Lupoglav, prenošenja dijela ili svih 
njegovih poslova na drugog 
stvaratelja/imatelja, zbog preuzimanja dijela ili 
svih poslova drugog stvaratelja, a uz 
prethodno pribavljeno mišljenje Državnog 
arhiva u Pazinu. 
 Tijelo ili osoba koja donosi odluku o 
podjeli ili spajanju registraturnoga gradiva 
dužna je utvrditi imatelja za svaki dio ovako 
podijeljenoga ili spojenoga gradiva. 

 
Članak 6. 

Arhivsko gradivo trajne vrijednosti 
odlaže se odvojeno od registraturnoga gradiva 
ograničenih rokova čuvanja radi učinkovitog 
sustava pretraživanja, upravljanja i zaštite te 
radi lakšeg provođenja postupka odabiranja i 
izlučivanja. 

 
Članak 7. 

Općina Lupoglav kao stvaratelj/imatelj 
javnog arhivskoga i registraturnoga gradiva 
dužna je: 

- savjesno ga čuvati u sređenom stanju i 
osiguravati od oštećenja do predaje Državnom 
arhivu u Pazinu, 

- dostavljati popis gradiva i javljati sve 
promjene u svezi s njime Državnom arhivu u 
Pazinu, 

- pribavljati mišljenje Državnog arhiva u 
Pazinu prije poduzimanja mjera koje se odnose 
na gradivo, 

- redovito odabirati arhivsko iz 
registraturnoga gradiva, 

- redovito periodički izlučivati gradivo 
kojemu su istekli rokovi čuvanja, 

- omogućiti ovlaštenim djelatnicima 
Državnog arhiva u Pazinu obavljanje stručnog 
nadzora nad čuvanjem gradiva. 

Općina Lupoglav je također dužna 
izvijestiti Državni arhiv u Pazinu o svakoj 
promjeni statusa i ustrojstva radi davanja 
mišljenja o postupanju s gradivom. 
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Nadzor nad zaštitom cjelokupnog 
arhivskoga i registraturnoga gradiva Općine 
Lupoglav obavlja Državni arhiv u Pazinu, te se 
u tom smislu obvezuju na suradnju sve osobe 
Općine Lupoglav odgovorne i zadužene za 
gradivo.  
 

II. UREDSKO POSLOVANJE, NAČIN 
OBRADE I RUKOVANJA, EVIDENCIJE I 

ROKOVI INTERNE PRIMOPREDAJE 
 

Članak 8. 
Uredsko poslovanje vodi se u okviru 

pisarnice u skladu s Uredbom o uredskom 
poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09.), 
Pravilnikom o jedinstvenim klasifikacijskim 
oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i 
primatelja akata („Narodne novine“ broj 
38/88.) te Planom klasifikacijskih oznaka i 
brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata 
upravnih i drugih tijela Općine Lupoglav za 
tekuću godinu. 

 
Članak 9. 

U okviru pismohrane vodi se: 
 a) Knjiga pismohrane, kao knjiga 
evidencije ulaska arhivskoga i registraturnoga 
gradiva u pismohranu  
 b) Zbirna evidencija o gradivu, 
organizirana kao popis arhivskih jedinca 
gradiva unutar sadržajnih cjelina, kao opći 
inventarni pregled cjelokupnoga arhivskoga i 
registraturnoga gradiva koje je po bilo kakvoj 
osnovi u posjedu Općine Lupoglav. Zbirna 
evidencija sadržava sljedeće podatke: redni 
broj, oznaku, naziv, sadržaj, vrijeme nastanka, 
količinu, nosač, rok čuvanja i napomenu. 
 

Članak 10. 
 Prijepisi (preslici) Knjige pismorane i 
Zbirne evidencije gradiva iz prethodnoga 
članka, dostavljaju se Državnom arhivu u 
Pazinu redovito jednom godišnje. 

 
Članak 11. 

Zaduženi radnici za pisarnicu zadržavaju 
spise do njihovog rješavanja. Riješeni 
predmeti i dovršeni spisi stavljaju se u za to 
određene tehničke jedinice (omote, fascikle, 
registratore, arhivske kutije i sl.). Dovršeni 
predmeti mogu se držati u priručnoj 
pismohrani najdulje dvije godine. Za držanje 
dovršenih predmeta dulje od dvije godine 
potrebno je odobrenje odgovorne osobe. 

 

Članak 12. 
Po okončanju rada na spisima, odnosno, 

nakon proteka roka od dvije godine, gradivo se 
predaje zaduženom radniku za pismohranu 
Općine Lupoglav. 

Gradivo se predaje u pismohranu u 
izvorniku, sređeno, u formiranim tehničkim 
jedinicama (mape, kutije, svežnjevi, 
registratori i sl. ), popisano, cjelovito, 
označeno na propisan način, što znači da svaka 
tehnička jedinica ima sljedeće podatke: 

- naziv stvaratelja s nazivom 
ustrojstvene jedinice 

- godina nastanka 
- oznaka kategorije gradiva 
- granični brojevi predmeta 
- rok čuvanja. 
 

III. OPREMANJE, OZNAČAVANJE, 
ODLAGANJE, UVJETI ČUVANJA I 

NAČIN KORIŠTENJA 
 

Članak 13. 
Zaduženi radnik za pismohranu vrši 

prijem gradiva iz priručnih pismohrana 
organizacijskih odjela jednom godišnje, u 
pravilu tijekom travnja i svibnja. 

Prijem gradiva obavlja se uz 
primopredajni zapisnik zaduženog radnika koji 
predaje gradivo i zaduženog radnika koji prima 
gradivo. Primopredajni zapisnik sadrži naziv, 
odnosno sadržaj gradiva, vrijeme nastanka, 
količinu i eventualnu napomenu. Uz 
primopredajni zapisnik dostavlja se popis 
gradiva koje se preuzima. Primopredajni 
zapisnik izrađuje se u dva primjerka, od kojih 
jedan čuva ustrojstvena jedinica koja predaje 
gradivo, a drugi osoba zadužena za 
pismohranu. 

Zaduženi radnici dužni su pregledati 
cjelokupno preuzeto gradivo i provjeriti 
točnost upisanih podataka. 

Gradivo koje ne sadrži navedene 
elemente neće se preuzimati iz priručnih 
pismohrana u pismohranu. 

 
Članak 14. 

Gradivo izuzetnog značaja koje je 
klasificirano od odgovorne osobe kao takvo, ili 
gradivo koje ima oznaku poslovne ili službene 
tajne, čuva se odvojeno, i to na način koji 
osigurava čuvanje njihove povjerljivosti, u 
metalnim ormarima ili kasama. 

Pristup ovoj kategoriji gradiva ima samo 
odgovorna osoba ili od nje ovlaštena osoba. 
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Članak 15. 
Preuzeto gradivo iz priručnih 

pismohrana evidentira se u knjigu pismohrane 
prema kategorijama koje su sadržane u 
Posebnom popisu s rokovima čuvanja. 

Zaduženi radnik za pismohranu dužan je 
na arhivskoj i registraturnoj jedinici upisati 
arhivski broj iz knjige pismohrane u kojoj je 
evidentirana određena kategorija gradiva. 

Redni broj upisa u knjigu pismohrane 
nastavlja se neprekidno bez obzira na vrijeme 
nastanka i vrstu ili kategoriju gradiva.  

 
Članak 16. 

Gradivo se tehnički oprema u 
odgovarajuće tehničke jedinice i to na način da 
se trajno gradivo odlaže u zaštitne omote, 
očišćeno i s odstranjenim uzročnicima 
oštećenja papira (metalne spojnice, prašina, 
insekti i sl.), a nakon toga u arhivske kutije 
koji ne sadrže metalne dijelove. 

Na arhivske kutije stavlja se naziv 
stvaratelja, organizacijske jedinice, vrste 
gradiva, vremenskog razdoblja kad je gradivo 
nastalo, rok čuvanja i arhivski broj. 

Gradivo koje se čuva do 10 godina 
odlaže se u postojećim tehničkim jedinicama 
(registratori, mape i sl.). 
 

Članak 17. 
Gradivo se odlaže na metalne police 

koje su numerirane sustavom rimskih brojeva i 
abecedno. Arhivsko i registraturno gradivo u 
pismohrani razvrstava se prema sadržajnim 
cjelinama, vremenu nastanka, vrstama gradiva 
i rokovima čuvanja. 
 

Članak 18. 
Poželjno je odrediti jedinstveni prostor 

za odlaganje cjelokupnog gradiva nastalog 
radom stvaratelja. Ako se koristi više prostora, 
onda se u njima odlaže gradivo određene 
cjeline ili kategorije. 

Prostor za odlaganje gradiva mora 
odgovarati standardima propisanim 
Pravilnikom o zaštiti i čuvanju arhivskog i 
registraturnog gradiva izvan arhiv („Narodne 
novine“ broj 63/04. i 106/07.). 

Prostor treba biti zaključan i pristup 
njemu imaju zaduženi radnici i druge 
ovlaštene osobe.  

 
 
 
 

Članak 19. 
Općina Lupoglav je dužna osigurati 

primjeren prostor i opremu za smještaj i zaštitu 
arhivskoga i registraturnoga gradiva. 

Materijalna (fizičko-tehnička) zaštita 
arhivskoga i registraturnoga gradiva obuhvaća 
fizičko-tehničku zaštitu od oštećenja, uništenja 
ili nestanka. 

Materijalna zaštita osigurava se: 
- obaveznim zaključavanjem prostorija 

pismohrane, zatvaranjem prozora i 
isključivanjem strujnoga toka kada se u 
pismohrani ne radi, 

- redovitim čišćenjem i otprašivanjem 
pismohrane i odloženog gradiva, te 
prozračivanjem prostorija, 

- održavanjem odgovarajuće temperature 
(16-20 °C) i vlažnosti (45-55%), 

- redovitim otklanjanjem nedostataka koji bi 
mogli dovesti do oštećenja gradiva. 

 
Članak 20. 

Odgovarajućim prostorom za pohranu 
arhivskoga i registraturnoga gradiva smatraju 
se prostorije koje su suhe, prozračne, osigurane 
od požara i krađe, udaljene od mjesta 
otvorenog plamena i od prostorija u kojima se 
čuvaju lako zapaljive tvari, bez vodovodnih, 
kanalizacijskih, plinskih i električnih 
instalacija te razvodnih vodova i uređaja 
centralnog grijanja bez odgovarajuće zaštite, 
uključujući i zaštitu od nadolaska nadzemnih i 
podzemnih voda. 

Sve instalacije moraju uvijek biti 
ispravne i pod nadzorom. 

U prostorijama pismohrane strogo je 
zabranjeno pušenje. 
 

Članak 21. 
Dokumenti nastali ili zaprimljeni u 

elektroničkom obliku, baze podataka, 
elektroničke kopije dokumenata i drugi 
elektronički zapisi nastali u poslovanju čuvaju 
se na način koji ih osigurava od neovlaštenog 
pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka 
podataka, sukladno važećim standardima i 
dobroj praksi upravljanja i zaštite 
informacijskih sustava. 

Za svaki računalni sustav, odnosno 
aplikaciju koja se koristi za pohranu ili rad s 
elektroničkim zapisima obvezno je odrediti 
osobu koja je odgovorna za zaštitu podataka, 
redovitu izradu sigurnosnih preslika i postupak 
obnove podataka u slučaju pogreške ili gubitka 
podataka. 



 
Strana 557 – Broj 14                        SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                Srijeda, 2. lipnja 2010. 
 
 

Postupci izrade sigurnosnih preslika i 
obnove podataka trebaju biti takvi da 
omogućuju sigurnu i cjelovitu obnovu 
podataka u kratkom roku. 
 

Članak 22. 
Kod uvođenja ili izmjena aplikacije, 

baze podataka ili formata zapisa, obvezno je u 
pisanom obliku opisati: svrhu, opseg i način 
korištenja aplikacije; minimalne hardverske i 
softverske zahtjeve; mjere zaštite zapisa od 
neovlaštenog pristupa, mijenjanja i gubitka 
podataka; format i strukturu zapisa; predviđeni 
način trajne pohrane zapisa (npr. čuvanje u 
izvornom formatu, konverzija u drugi format, 
kopiranje na drugi medij i dr.); način 
(tehnologija) na koji će se osigurati pristup 
podacima ako je predviđeno čuvanje izvan 
izvornog hardverskog i softverskog okruženja; 
način predaje gradiva arhivu (format zapisa i 
medij, aplikacija/tehnologija za pristup 
podacima koja treba omogućiti iskoristivost 
podataka nakon predaje, dokumentacija o 
aplikaciji i strukturi zapisa, dokumentacija o 
postupku pripreme za predaju). 

 
Članak 23. 

Elektronički dokumenti i drugi 
elektronički zapisi arhiviraju se i čuvaju u 
najmanje tri primjerka. Barem jedan primjerak 
treba biti takav da je iz njega moguće obnoviti 
podatke iz mogućnost njihova pregledavanja i 
korištenja u slučaju gubitka ili oštećenja 
podataka u računalnom sustavu u kojem se 
obavlja pohrana i obrada zapisa. 

Pri izradi arhivske kopije obvezno se u 
pisanom obliku utvrđuje predmet arhiviranja, 
format i struktura zapisa, vrijeme i 
odgovornost za izradu kopije, te da li se zapisi 
i dalje čuvaju u izvorišnom informacijskom 
sustavu ili brišu iz njega.  

Prije predaje arhivskih kopija na 
mjesto čuvanja obvezno se provjerava njihova 
cjelovitost, čitljivost i ispravnost. 

Arhivske se kopije predaju na mjesto 
čuvanja s programima, odnosno aplikacijama 
koje su potrebne za njihovo pregledavanje i 
korištenje, ili s podrobnim uputama o 
hardverskim i softverskim zahtjevima za 
prikaz i korištenje i navodom o 
informacijskom sustavu koji trenutno to 
omogućuje. 

Cjelovitost, čitljivost i ispravnost 
arhivskih kopija elektroničkih zapisa redovito 
se provjerava najmanje jedanput godišnje.  

Presnimavanje na novi medij obavlja se 
najmanje svake pete godine, a obvezno ako su 
prilikom provjere uočene pogreške ili ako je 
primjerak arhivske kopije nečitljiv, oštećen ili 
izgubljen. 
 

Članak 24. 
Gradivo koje je prošlo postupak 

arhiviranja u cijelosti, može se koristiti po 
prethodno dobivenoj suglasnosti. 

Arhivsko i registraturno gradivo može se 
koristiti u prostorijama pismohrane samo i 
jedino uz nazočnost osobe odgovorne ili 
zadužene za rad pismohrane. 

Gradivo se koristi izdavanjem originala 
zapisa, davanjem preslika ili korištenjem na 
mjestu gdje je gradivo odloženo.  

U slučaju da se daje original na 
korištenje, korisnik je dužan potpisati revers 
na posuđeno gradivo. Posudba gradiva 
obavezno se upisuje u Knjigu posudbe, dok je 
za uvid i izdavanje preslika potreban samo 
upis u Evidenciju korištenog gradiva. 

Osoba koja je preuzela gradivo na 
korištenje, dužna je isto vratiti u roku 
naznačenom u reversu. 

Revers se izdaje u tri primjerka. Jedan 
primjerak reversa ostavlja se na mjestu gdje je 
gradivo izdvojeno, drugi primjerak uzima 
osoba zadužena za pismohranu, a treći 
primjerak dobiva radnik, odnosno korisnik 
gradiva. Poslije korištenja gradivo se obavezno 
vraća na mjesto odakle je i uzeto, a revers se 
poništava. 
 

Članak 25. 
Izdavanje arhivskoga i registraturnoga 

gradiva za vanjske korisnike, koji temeljem 
zakona i propisa imaju pravo uvida u 
informacije sadržane u gradivu, obavlja se 
temeljem pismene zamolbe tražitelja. 

Korištenje gradiva može se uskratiti u 
slučajevima koje propisuje članak 8. Zakona o 
pravu na pristup informacijama („Narodne 
novine“ broj 172/03.). 
 

Članak 26. 
Krajem svake godine, odnosno prije 

godišnjeg odlaganja novog gradiva u 
pismohranu, obavlja se provjera je li posuđeno 
gradivo vraćeno u pismohranu.  

Utvrdi li se da posuđeno gradivo nije 
vraćeno, osoba zadužena za pismohranu traži 
povrat gradiva. 
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Korisnik gradiva pismeno potvrđuje, uz 
supotpis odgovorne osobe ustrojstvene 
jedinice, ukoliko mu zaduženo gradivo treba i 
u sljedećoj godini. 
 

IV. ODABIRANJE I  
IZLUČIVANJE GRADIVA 

 
Članak 27. 

Odabiranje i izlučivanje gradiva obavlja 
se kada je cjelokupno gradivo sređeno i 
popisano. 

Odabiranje i izlučivanje gradiva obavlja 
se na temelju Posebnog popisa s rokovima 
čuvanja i pozitivnih propisa koji reguliraju 
čuvanje određenih kategorija dokumenata. 

Postupak odabiranja i izlučivanja 
obavezno se provodi najmanje jedanput u pet 
godina. 

Odabiranje arhivskoga i izlučivanje 
registraturnoga gradiva obavlja se temeljem 
Pravilnika o vrednovanju te postupku 
odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva 
(„Narodne novine“ broj 90/02.) kao i 
Posebnog popisa koji je sastavni dio ovog 
Pravilnika, na kojeg odobrenje daje Državni 
arhiv u Pazinu. 

Rokovi čuvanja navedeni u Posebnom 
popisu počinju teći: 

- kod uredskih knjiga i evidencija – od 
kraja godine posljednjega upisa, 

- kod vođenja postupaka - od kraja 
godine u kojoj je postupak dovršen, 

- kod rješenja, dozvola, odobrenja, 
potvrda sa ograničenim trajanjem - od kraja 
godine u kojoj su rješenja, dozvole ili 
odobrenja prestali vrijediti ili su se prestali 
primjenjivati, 

- kod računovodstvene i knjigovodstvene 
dokumentacije - od dana prihvaćanja završnog 
računa za godinu na koju se ta dokumentacija 
odnosi, 

- kod personalnih listova - od godine 
osnutka personalnog lista, 

- kod ostalog gradiva - od kraja godine u 
kojoj je gradivo nastalo. 
 

Članak 28. 
Postupak odabiranja i izlučivanja 

priprema zaduženi radnik za pismohranu.  
Pripremljeno i popisano gradivo za 

izlučivanje s prijedlogom i obrazloženjem 
dostavlja se odgovornoj osobi. 

Odgovorna osoba pokreće postupak 
izlučivanja dostavljanjem prijedloga s popisom 

gradiva izdvojenog za izlučivanje Odjelu za 
zaštitu arhivskoga i registraturnoga gradiva 
izvan arhiva Državnog arhiva u Pazinu. 

 
Članak 29. 

Prijedlog gradiva sadrži, navode o 
načinu, vremenu i mjestu izlučivanja i 
uništenja gradiva te obrazloženje s pravnom 
osnovom postupka. 

Popis gradiva predloženog za izlučivanje 
sadrži slijedeće rubrike: 

- redni broj i redni broj gradiva iz 
posebnog popisa gradiva s rokovima čuvanja 
za koji je odobrenje dao nadležni arhiv , 

- vrsta/naziv gradiva koji se vrši 
izlučivati, 

- vrijeme nastanka gradiva ili raspon 
godina, 

- rok čuvanja gradiva i 
- količinu izraženu u dužnim metrima te 

tehničkim jedinicama. 
Prijedlog mora biti obrazložen, gradivo 

izdvojeno i popisano te pripremljeno za očevid 
od strane ovlaštenih djelatnika Odjela za 
zaštitu arhivskoga i registraturnoga gradiva 
izvan arhiva Državnog arhiva u Pazinu. 
 

Članak 30. 
Postupak provodi tročlano stručno 

povjerenstvo sastavljeno od radnika onih 
ustrojstvenih cjelina - službi iz kojih se vrši 
izlučivanje gradiva. 

Nakon izvršenog očevida u pripremljeno 
gradivo stručno povjerenstvo i ovlašteni 
djelatnik Odjela za zaštitu arhivskoga i 
registraturnoga gradiva izvan arhiva Državnog 
arhiva u Pazinu predlažu donošenje rješenja 
kojim se odobrava ili odbija izlučivanje 
gradiva. 

O svojem radu stručno povjerenstvo 
sastavlja zapisnik. 

 
Članak 31. 

Državni arhiv u Pazinu donosi rješenje 
kojim može predloženo gradivo za izlučivanje 
odobriti u cijelosti ili djelomično, ili ga u 
cijelosti odbiti.  
 

Članak 32. 
Po primitku rješenja o odobrenju 

izlučivanja iz prethodnog članka, odgovorna 
osoba donosi odluku o izlučivanju kojom se 
utvrđuje način uništavanja dotičnog gradiva. 

Ukoliko gradivo sadrži osobne podatke 
ili povjerljive podatke, uništavanje se 
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obavezno provodi na način da podaci ne budu 
dostupni osobama koje nemaju pravo uvida u 
njih.  

O postupku uništavanja gradiva vodi se 
zapisnik. Jedan primjerak zapisnika dostavlja 
se Državnom arhivu u Pazinu. 

 
Članak 33. 

Izlučivanje registraturnoga gradiva 
bilježi se u knjizi pismohrane, odnosno u 
Zbirnoj evidenciji gradiva u pismohrani, s 
naznakom broja i datuma rješenja Državnog 
arhiva u Pazinu o odobrenju izlučivanja.  
 

V. POSTUPAK S PRIJENOSOM 
INFORMACIJA NA 

NEKONVENCIONALNE MEDIJE 
 

Članak 34. 
Sukladno pozitivnim propisima 

određene kategorije dokumenata mogu se 
čuvati i na nekonvencionalnim nositeljima 
podataka. 

Prijenos informacija s konvencionalnih 
zapisa na nekonvencionalne obavlja se 
postupkom digitaliziranja ili 
mikrofilmiranjem. 

Prijenosom informacija na 
nekonvencionalne medije ostvaruje se bolja 
kontrola, brža dostupnost i sigurnost 
informacija. 

 
Članak 35. 

Pohranom arhivskih zapisa trajne 
vrijednosti na nekonvencionalne nositelje 
podataka izvorni oblik gradiva čuva se i 
nadalje u originalu trajno. 

Ovakav oblik pohrane obavlja se 
isključivo iz sigurnosnih razloga.  
 

Članak 36. 
Posebne kategorije dokumenata 

predviđene Pravilnikom o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o proračunskom 
računovodstvu i računskom planu („Narodne 
novine“ broj 127/07.) i Posebnim popisom 
mogu se čuvati u određenom roku čuvanja 
isključivo na nekonvencionalnim nositeljima 
podataka po postupku utvrđenom ovim 
Pravilnikom. 

 
Članak 37. 

Prijenos informacija na 
nekonvencionalne medije obavlja se na način 
da se određene kategorije dokumenata iste 

vrste snimaju na pojedinačnom 
nekonvencionalnom nositelju informacija 
(mikrofilm, CD). 

Prijenos informacija digitaliziranjem ili 
mikrofilmiranjem može se povjeriti 
specijaliziranoj tvrtki koja obavlja te poslove. 
 

Članak 38. 
Po dovršenom postupku prijenosa 

informacija na nekonvencionalne medije, 
tročlano povjerenstvo Općine Lupoglav 
utvrđuje identičnost originala i snimljenih 
dokumenata na nekonvencionalnom mediju. 

Provjera identičnosti obavlja se 
metodom slučajnog uzorka za svaki 
pojedinačni nekonvencionalni nositelj 
informacija. 

Provjera se vrši na najmanje 10 uzoraka 
uz zapisničko konstatiranje utvrđenih rezultata 
identičnosti. 
 

Članak 39. 
Postupak mikrofilmiranja ili 

digitaliziranja provodi se jednom godišnje.  
 

Članak 40. 
Pohranjeni dokumenti na 

nekonvencionalnim medijima čuvaju se na tri 
pojedinačna nositelja. 

Nekonvencionalni mediji čuvaju se na 
odvojenim mjestima i to: jedan primjerak ima 
načelnik, jedan primjerak ima ustrojstveni dio 
koji je stvarao tu kategoriju dokumenata, a 
treći je primjerak pohranjen kod radnika 
zaduženog za pismohranu. 
 

Članak 41. 
Dokumenti pohranjeni na 

nekonvencionalnim medijima zaštićeni su na 
način da je pristup njima omogućen isključivo 
ovlaštenim osobama koje su upoznate s 
pristupnim kodom na takvom mediju.  
 
VI. PREDAJA ARHIVSKOGA GRADIVA 

NADLEŽNOM ARHIVU 
 

Članak 42. 
Gradivo se čuva u pismohrani Općine 

Lupoglav do predaje Državnom arhivu u 
Pazinu. 
 

Članak 43. 
Gradivo se predaje Državnom arhivu u 

Pazinu sređeno, popisano, odloženo u tehničke 
jedinice na način predviđen Zakonom i 
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Pravilnikom o predaji arhivskoga gradiva 
arhivima („Narodne novine“ broj 90/02). 

Predaja se vrši uz zapisničko 
konstatiranje. 

U popisu se posebno označuje 
dokumentacija kojoj nije istekao rok 
dostupnosti ili koja sadrži osobne podatke. 

 
Članak 44. 

Gradivo koje je predano u Državni arhiv 
u Pazinu može se koristiti na način predviđen 
Zakonom i Pravilnikom o korištenju 
arhivskoga gradiva („Narodne novine“ broj 
67/99). 

Izuzetno, odgovorna osoba može 
ograničiti korištenje onog dijela gradiva kojem 
nije istekao rok dostupnosti ili koja sadrži 
osobne podatke, ako to nije u suprotnosti sa 
zakonom ili sadrži oznaku određenog stupnja 
tajnosti. 

 
VII. ZADUŽENJA I ODGOVORNOSTI U 

RUKOVANJU, OBRADI I  
ZAŠTITI GRADIVA 

 
Članak 45. 

Općina Lupoglav je dužna imati 
odgovornu osobu za rad pismohrane, te 
zaduženog radnika s punim ili djelomičnim 
radnim vremenom u pismohrani. 

 
 

Članak 46. 
O gradivu skrbi zaduženi radnik 

pismohrane. 
Zaduženi radnik provodi sve postupke 

zaštite gradiva, priprema gradivo za 
izlučivanje, vodi propisane evidencije, 
predlaže poboljšanje uvjeta čuvanja, izdaje 
gradivo na korištenje, prati propise i 
neposredno ih primjenjuje te informira 
pretpostavljene o stanju gradiva Općine 
Lupoglav. 

Zaduženi radnik mora ispunjavati uvjete 
za obavljanje poslova skrbi o arhivskom 
gradivu prema Zakonu odnosno Pravilniku o 
zaštiti i čuvanju arhivskoga i registraturnoga 
gradiva izvan arhiva („Narodne novine“ broj 
63/04. i 106/07.). 

 
Članak 47. 

Za zaduženog radnika imenuje se osoba 
koja dobro poznaje sustav poslovne 
dokumentacije, njegovu organizacijsku 
strukturu, način kolanja dokumentacije, 

arhivsko poslovanje i rad na računalu, te ima 
položen ispit predviđen Pravilnikom o 
stručnom usavršavanju i provjeri stručne 
osposobljenosti djelatnika u pismohranama 
(„Narodne novine“ broj 93/04.). 

Ukoliko radnik iz st. 1. ovoga članka 
nema položen stručni ispit, dužan ga je položiti 
u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na taj 
posao. 
 

Članak 48. 
Radnik u pismohrani dužan je u svome 

radu pridržavati se etičkog kodeksa arhivista, a 
posebice:  
- čuvati integritet gradiva i na taj način pružati 
jamstvo da ono predstavlja trajno i pouzdano 
svjedočanstvo prošlosti, 
- dokumentirati svoje postupke pri obradi 
gradiva i opravdati ih, 
- poštivati slobodu pristupa informacijama i 
propise u svezi s povjerljivošću podataka i 
zaštitom privatnosti te postupati unutar granica 
zakonskih propisa koji su na snazi, 
- osobito povjerenje koje mu je povjereno 
koristiti na dobro sviju i ne služiti se svojim 
položajem za vlastitu ili bilo čiju neopravdanu 
korist, 
- nastojati postići najbolju stručnu razinu 
sustavno i stalno obnavljajući svoje znanje s 
područja arhivistike i dijeliti s drugima 
rezultate svojih istraživanja i iskustava. 
 

Članak 49. 
Prilikom raspoređivanja na druge 

poslove ili raskida radnog odnosa odgovorna 
osoba i zadužena osoba za pismohranu, dužni 
su izvršiti primopredaju arhivskoga i 
registraturnoga gradiva s osobom koja 
preuzima pismohranu. 
 

Članak 50. 
U slučaju oštećenja, nestanka ili gubitka 

dijela arhivskoga gradiva prouzročenog 
neodgovornim ponašanjem zaduženog radnika 
ili radnika koji je koristio arhivsko gradivo, 
isto predstavlja osnovu za pokretanje 
disciplinskog postupka, nakon kojeg se može 
izreći i mjera prekida radnog odnosa. 

Pored disciplinske odgovornosti radnici 
mogu odgovarati prekršajno ili kazneno kada 
su za to ostvareni uvjeti iz Zakona. 
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VIII. PRIJELAZNE I  
ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 51. 

Sastavni dio ovog Pravilnika je i 
Poseban popis s rokovima čuvanja gradiva 
nastalog radom stvaratelja. 

Rokovi navedeni u Popisu su minimalni 
i osnova su za provođenje postupka odabiranja 
i izlučivanja. 

Popis sadrži i kategorije gradiva koje se 
čuvaju na mikrofilmu ili CD-u, pa rokovi 
čuvanja vrijede i za tako arhiviranu 
dokumentaciju. 
 

Članak 52. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog 

dana od njegove objave u Službenim 
novinama Grada Pazin i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 
Petar u Šumi. a objavljuje se nakon dobivene 
suglasnosti Državnog arhiva u Pazinu. 

Odobrenje na Posebni popis s rokovima 
čuvanja daje Državni arhiv u Pazinu i nakon 
dobivenog odobrenja isti se može 
primjenjivati. 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika i 
Posebnog popisa donose se na isti način i po 
postupku koji je određen za njihovo 
donošenje. 

 
Članak 53. 

Za sva pitanja koja nisu navedena ovim 
Pravilnikom primjenjuje se Zakon o 
arhivskom gradivu i arhivima („Narodne 
novine“ broj 105/97., 64/00. i 65/09.) njegovi 
podzakonski akti, kao i drugi propisi kojima se 
pobliže uređuje rukovanje i rokovi čuvanja 
arhivskoga gradiva. 
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