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Na temelju članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 

10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 16. Statuta Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj 

09/13., 02/18. i 24/20.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2020. godine,  

donijelo je 

P R O G R A M  

javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja  

za Općinu Karojba u 2021. godini 

 

Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u području 

predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Karojba te obim, način i dinamika financiranja tih potreba u 2021. 

godini iz Proračuna Općine Karojba. 

 Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka zadovoljavat će se ostvarivanjem: 

• primarnih programa za dvije dječje skupine u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin, Područnom vrtiću 

Karojba, uzrasta od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu, sukladno članku 15. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te  

• minimalnog programa za djecu predškolskog uzrasta za skupinu djece koja prije polaska u osnovnu 

školu nisu bila obuhvaćena primarnim programima u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin, Područnom 

vrtiću Karojba. 

 
Članak 2. 

 U smislu članka 1. ovog Programa, u Proračunu Općine Karojba za 2021. godinu osiguravaju se sredstva 

za: 

Redni  

broj 

NAZIV PROGRAMA PLANIRANI  

IZNOS 2021. 

1. Redoviti program Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u PV Karojba 890.000,00 

2. Financiranje dodatnog programa - higijensko-epidemiološki nadzor kuhinje i 

financiranje osobnog asistenta 

40.800,00 

3.  Obilježavanje dana „Dan dječje radosti“ 10.000,00 

 UKUPNO  940.800,00 

 

Članak 3. 

 Potrebe iz članka 2. stavka 1. ovog Programa financirat će Općina Karojba sukladno Sporazumu o 

izmjeni Sporazuma o financiranju djelatnosti Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin, a ostale potrebe iz članka 2. 

financirat će se sukladno priljevu sredstava u Proračun Općine Karojba. 

 

Članak 4. 

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 

Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2021. godine. 

 

KLASA: 400-08/20-01/12 

URBROJ: 2163/08-02-02-20-4 

Karojba, 21. prosinca 2020.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 

        Predsjednica  

    Općinskog vijeća 

                  Sanja Mališa, v.r. 
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Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 61/11., 150/11., 44/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), 

članaka 142. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 

86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 

16. Statuta Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj 09/13., 02/18. i 24/20.), Općinsko vijeće 

Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2020. godine, donijelo je 

 

 

P R O G R A M 

javnih potreba u području školstva i obrazovanja 

za Općinu Karojba u 2021. godini 

 

 

Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u području školstva i obrazovanja djece i mladeži, pored 

onih što se financiraju iz državnog proračuna ili iz drugih izvora te obim, način i dinamika financiranja tih 

potreba na području Općine Karojba u 2021. godini. 

 

Članak 2. 

 U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Općine Karojba za 2021. godinu osiguravaju se 

sredstva za: 

Redni  

broj 

NAZIV PROGRAMA PLANIRANI   

IZNOS 2021. 

1. Stipendije studentima 45.000,00 

2. Potpore školi za programe i natjecanja 10.000,00 

3. Produženi boravak u PŠ Karojba 63.400,00 

4. Sufinanciranje nabave radnih bilježnica 33.500,00 

5. Naknade voditeljima osnovnih škola 8.500,00 

 UKUPNO 160.300,00 

   

Članak 3. 

 Sredstva iz članka 2. točke 1. ovog Programa isplaćivat će se mjesečno, u skladu s Pravilnikom o 

stipendiranju, a ostala sredstva iz članka 2. isplaćivat će sukladno priljevu sredstava u Proračun Općine Karojba. 

 

Članak 4. 

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 

Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2021. godine. 

 

 

KLASA: 400-08/20-01/12 

URBROJ: 2163/08-02-02-20-5 

Karojba, 21. prosinca 2020.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 

 

        Predsjednica  

    Općinskog vijeća 

                  Sanja Mališa, v.r. 
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Na temelju članaka 1. i 9/a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 

47/90., 27/93. i 38/09.), članka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(„Narodne novine“ broj 127/17.) i članka 16. Statuta Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj 

09/13., 02/18. i 24/20.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2020. godine, 

donijelo je 

 

P R O G R A M 

javnih potreba u kulturi  

za Općinu Karojba u 2021. godini 

 

 

Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuju se oblici i način poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti i programa u 

području kulture, oblici, opseg, kvaliteta i način ostvarivanja i zadovoljavanja javnih potreba u kulturi za Općinu 

Karojba te obim, način i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2021. godini iz Proračuna Općine Karojba.  

 Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati: ostvarivanjem 

pojedinačnih programa udruga i organizacija u kulturi te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturno-

umjetničkog stvaralaštva; podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, 

obogaćivanju i promicanju kulturnog života te na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa 

zakonom, drugim propisima i ovim Programom. 

 

Članak 2. 

 U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Općine Karojba za 2021. godinu osigurat će se dio 

sredstava za ostvarivanje programa pojedinih udruga i organizacija, za pojedine akcije i manifestacije u kulturi 

te za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara, kao i za druge kulturne potrebe, i to za: 

 

Redni 

broj 
NAZIV PROGRAMA 

PLANIRANI 

IZNOS 2021. 

1. Sufinanciranje Gradske knjižnice Pazin 33.000,00 

2. Sufinanciranje članarine Gradske knjižnice 2.250,00 

3. Donacije organizacijama civilnog društva u području kulture 6.000,00 

 UKUPNO 41.250,00 

   

Članak 3. 

 Sredstva iz članka 2. točke 1. i 2. ovoga Programa namijenjena su kao potpora ustanovi odnosno 

projektu, a doznačiti će se u skladu s ostvarivanjem Proračuna Općine Karojba. 

 Sredstva iz članka 2. točke 3. dodijeliti će se po provedenom Javnom natječaju za financiranje programa, 

projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Karojba za 2021. godinu. 

 

Članak 4. 

 Korisnici sredstava iz ovoga Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa te o realizaciji sredstava 

iz Proračuna Općine Karojba pisano izvijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba nakon isteka 

zakonskog roka za predaju završnog financijskog izvješća. 

 

Članak 5. 

 Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 

Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.  
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KLASA: 400-08/20-01/12 

URBROJ: 2163/08-02-02-20-6 

Karojba, 21. prosinca 2020.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 

        Predsjednica  

    Općinskog vijeća 

                  Sanja Mališa, v.r. 
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Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 

broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17. i 

98/19.), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 

130/17., 98/19. i 64/20.) i članka 16. Statuta Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj 09/13., 

02/18. i 24/20.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2020. godine, donijelo 

je 
 

P R O G R A M 

socijalno-zdravstvenih potreba 

za Općinu Karojba u 2021. godini 
 

 

Članak 1. 

 Ovim programom utvrđuju se sadržaj, oblici, opseg i način zadovoljavanja socijalno-zdravstvenih 

potreba u Općini Karojba u 2021. godini te obim i način sufinanciranja tih potreba iz Proračuna Općine Karojba 

u 2021. godini. 

Članak 2. 

 Iz Proračuna Općine Karojba sufinancirat će se tijekom 2021. godine ove socijalno-zdravstvene potrebe: 

PROGRAM 
PLANIRANI  

IZNOS 2021. 

a) Ustanove u području zdravstvene i socijalne skrbi 50.701,00 

1. Hitna medicinska pomoć Pazin (nadstandard) 12.801,00 

2. Gradsko društvo Crvenog križa Pazin 17.870,00 

3. Savjetovalište za brak i obitelj 5.000,00 

4. Hitna medicinska pomoć Pazin (sufinanciranje vozila) 14.400,00 

b) Socijalne pomoći stanovništvu 68.850,00 

1. Naknade obiteljima za troškove vrtića 17.550,00 

2. Naknade obiteljima za troškove školske marende 11.000,00 

3. Naknade obiteljima za rođeno dijete            28.000,00 

4. Naknade za pomoć osobama s invaliditetom 2.300,00 

5. Sufinanciranje studenata lošijeg imovinskog stanja 5.000,00 

6. Jednokratne novčane pomoći 3.000,00 

c) Ostali socijalno-zdravstveni programi 84.400,00 

1. Sufinanciranje socijalne usluge pomoć u kući 43.000,00 

2. Poklon paketi umirovljenicima 16.000,00 

3. Donacije organizacijama civilnog društva u području socijalne skrbi i zdravstva 10.000,00 

4. Dezinsekcija i deratizacija 15.000,00 

5. Veterinarske usluge 5.100,00 

6. Sufinanciranje izgradnje i opremanja nove Opće bolnice u Puli 10.300,00 

UKUPNO (a+b+c) 203.951,00 



 

Utorak, 22. prosinca 2020.                        SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                        Strana 2211 – Broj 58 

 

 

 

Članak 3. 

 Sredstva iz članka 2. točke a) ovog Programa namijenjena su kao potpora i udio Općine Karojba za 

sufinanciranje programa ustanova, a dostavljat će se tim ustanovama u skladu s ostvarivanjem Proračuna Općine 

Karojba. 

 Sredstva iz članka 2. točke b) ovog Programa namjenski se odobravaju za pomoć socijalno ugroženim 

osobama i obiteljima, u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Karojba i drugim propisima. 

 Sredstva iz članka 2. točke c) ovog Programa namijenjena kao potpora za rad ustanovama i udrugama 

dostavljat će se ustanovama u skladu sa ostvarenjem Proračuna Općine Karojba, udrugama po provedenom 

Javnom natječaju za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna 

Općine Karojba za 2021. godinu, a dio se namjenski odobrava radi zdravstvene zaštite stanovništva.  

 

Članak 4. 

 Korisnici sredstava iz članka 2. točke a)(1., 3., i 4.) i točke c) (1. i 3.) ovoga Programa obvezni su o 

ostvarenju svojih programa te o namjenskoj realizaciji sredstava iz Proračuna Općine Karojba pisano izvijestiti 

Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba nakon isteka zakonskog roka za predaju završnog financijskog 

izvješća. 

 

Članak 5. 

 Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 

Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.  

 

 

KLASA: 400-08/20-01/12 

URBROJ: 2163/08-02-02-20-8 

Karojba, 21. prosinca 2020.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 

 

        Predsjednica  

    Općinskog vijeća 

                  Sanja Mališa, v.r. 
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Na osnovi članaka 74. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 

86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20. i 77/20.) i članka 16. Statuta Općine Karojba („Službene novine 

Grada Pazina“ broj 09/13., 02/18. i 24/20.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 21. 

prosinca 2020. godine, donijelo je 

 

 

P R O G R A M 

javnih potreba u sportu i rekreaciji za Općinu Karojba u 2021. godini 

 

 

Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuju se sportske djelatnosti, programi, aktivnosti i potrebe Općine Karojba za 

čije se sufinanciranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Karojba za 2021. godinu.  

Potrebe, djelatnosti, programi i aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju se poticanjem i 

promicanjem sporta, djelovanjem sportskih klubova i udruga, organiziranjem sportskih natjecanja te 

osiguravanjem prostornih uvjeta za ostvarivanje tih programa. 

 

Članak 2. 

 U smislu članka 1. ovoga Programa, iz Proračuna Općine Karojba u 2021. godini sufinancirat će se 

sportski klubovi i udruge odnosno programi, potrebe i aktivnosti u sportu sa sljedećim iznosima: 

 

Redni  

broj 
NAZIV PROGRAMA 

PLANIRANI    

IZNOS  2021. 

1. Donacije organizacijama civilnog društva u području sporta  26.000,00 

2. Održavanje sportskih terena 10.000,00 

3. Rekreacijska trasa Parenzana 10.000,00 

4. Opremanje sportskih terena 40.000,00 

 UKUPNO 86.000,00 

 

Članak 3. 

 Sredstva iz članka 2. točke 1. ovog Programa dodjeljuju se razmjerno potrebama klubova i udruga a 

temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće 

dobro na području Općine Karojba za 2021. godinu. 

 

Članak 4. 

 Korisnici proračunskih sredstava iz članka 2. točke 1. ovog Programa obvezni su Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Karojba dostaviti izvješća o ostvarenju svojih programa i o namjenskom utrošku 

proračunskih sredstava. 

 

Članak 5. 

 Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 

Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2021. godine. 

 

KLASA: 400-08/20-01/12 

URBROJ: 2163/08-02-02-20-7 

Karojba, 21. prosinca 2020.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 

    Predsjednica  

 Općinskog vijeća 

              Sanja Mališa, v.r. 
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Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 

32/20.) i članka 16. Statuta Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj 09/13., 02/18. i 24/20.), 

Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2020. godine, donijelo je 

 

P R O G R A M 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

na području Općine Karojba u 2021. godini 

 

Članak 1. 

Uvodne odredbe 

 

Ovim se Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Karojba 

za 2021. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje gradnja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture:  

- groblja,  

- nerazvrstane ceste i javne prometne površine,  

- javne rasvjete,  

- odvodnja  

- gradnja građevina, uređaja i predmeta javne namjene. 

Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom 

izvora financiranja po djelatnostima.  

Ovim Programom određuju se:  

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova 

građevinskog područja,  

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, 

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja,  

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije,  

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.  

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, 

provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s 

naznakom izvora njihova financiranja, a sve kao procjenu troškova građenja.  

Troškovi se iskazuju u programu građenja infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se 

iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja. 

 

Članak 2. 

Sredstva za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja 

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2021. osigurat će se iz komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, ostalih 

prihoda Proračuna Općine Karojba te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom, kako slijedi:  

 

Izvor Iznos 

Prihodi od komunalnog doprinosa 213.250,00 kn 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu JLS 30.000,00 kn   

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (ESI fondovi) 140.000,00 kn 

LAG - igrala Uređenje doma Škropeti 100.000,00 kn 

Ministarstvo poljoprivrede - prostorni plan  27.000,00 kn 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak ESIF kredit 1.000.000,00 kn  

UKUPNO 1.510.250.00 kn 
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Planirana sredstva za financiranje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2021. u iznosu od 1.510.250,00 kuna rasporedit će se za financiranje gradnje objekata i uređaja po djelatnostima:  

- groblja, 

- nerazvrstane ceste i javne prometne površine, 

- javna rasvjeta,  

- odvodnja,  

- gradnja građevina, uređaja i predmeta javne namjene. 

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i 

rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom 

troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.  

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena 

gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog Programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi 

nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave. 

 

Članak 3. 

Gradnja, uređenje i opremanje objekata komunalne infrastrukture  

 

1. GROBLJA 

 

U smislu ovog Programa, pod gradnjom, uređenjem i opremanjem objekata komunalne infrastrukture 

podrazumijeva se gradnja i opremanje groblja. Troškovi predložene gradnje, uređenja i opremanja groblja u 

2021. godini procjenjuju se u iznosu od 14.000,00 kuna 

 

Redni 

broj 
Naziv objekta ili uređaja Vrsta radova 

Procjena troškova 

GRADNJA, UREĐENJE I OPREMANJE GROBLJA  

1. Dodatna ulaganja u groblja uređenje 30.000,00 30.000,00 

UKUPNO:  30.000,00 

Izvori financiranja: 

Točka 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu JLS 30.000,00 kn 

 

2. JAVNA RASVJETA 

 

Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina te javnih 

i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje. Troškovi planirani za izgradnju i 

modernizaciju javne rasvjete u 2020. godini procjenjuju se u iznosu od 1.180.250,00 kuna. 

 

Redni 

broj 
Naziv objekta ili uređaja Vrsta radova 

Procjena troškova 

JAVNA RASVJETA  

1. Proširenje javne rasvjete Škropeti - Vala  
Nabava 11.000,00 

15.000,00 
Gradnja 4.000,00 

2. Proširenje javne rasvjete  Škropeti Vala 2 
Nabava 11.000,00 

15.000,00 
Gradnja 4.000,00 

3. 
Modernizacija javne rasvjete - povećanje 

učinkovitosti javne rasvjete 
 1.000.000,00 

UKUPNO:  1.180.250,00 

Izvori financiranja: 

Točka 1. i 2. Prihodi od komunalnog doprinosa 30.000,00 kn   

Točka 3 . Hrvatska banka za obnovu i razvitak ESIF kredit - 1.000.000,00 kn 
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3. ODVODNJA 
 

Troškovi za projektiranje odvodnje u naselju Karojba i sufinanciranje studije kanalizacije u 2021. godini 

procjenjuje se u iznosu od 120.250,00 kuna. 

 

Redni 

broj 
Naziv objekta ili uređaja Vrsta radova 

Procjena troškova 

ODVODNJA  

1. 
Projektiranje dokumentacija kanalizacije 

Karojba I. Faza 
Projektiranje 72.750,00 72.750,0 

2. 
Projektiranje dokumentacija kanalizacije 

Karojba (Usluga Odvodnja) 
Projektiranje 17.500,00 17.500,00 

3. 
Poslovna suradnja u procesu sustava javne 

odvodnje  (Usluga Odvodnja)  
Projektiranje 30.000,00 30.000,00 

UKUPNO:  120.250,00 

Izvori financiranja: 

Točka 1. Prihodi  od MRRFEU  72.750,00, 

Točka 2. Prihodi od komunalnog doprinosa 17.500,00 kn,  

Točka 3. Prihod od komunalnog doprinosa 30.000,00 kn. 

 
 

4. GRADNJA - KAPITALNA ULAGANJA 
 

Troškovi za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu javne namjene u 2021. godini procjenjuju 

se u iznosu od 245.000,00 kuna. 

 

Redni 

broj 
Naziv objekta ili uređaja Vrsta radova 

Procjena troškova 

GRADNJA - KAPITALNA ULAGANJA  

1. Rekonstrukcija zgrade Doma Rakotule Uređenje 200.000,00 200.000,0 

2. Otkup zemljišta u naselju Levaki Uređenje 45.000,00 45.000,00 

UKUPNO:  245.000,00 

Izvori financiranja: 

Točka 1. Prihodi od komunalnog doprinosa 105.750,00 kn i Prihodi (Pomoći) 94.250,00kn 

Točka 2. Opći prihodi 20.000,00 kn i Prihodi komunalne naknade 25.000,00 

 

 

Članak 4. 

Završne odredbe 
 

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 

Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2021. godine. 

 

KLASA: 400-08/20-01/12 

URBROJ: 2163/08-02-02-20-2 

Karojba 21. prosinca 2020. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 

        Predsjednica  

    Općinskog vijeća 

                  Sanja Mališa, v.r. 
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Temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 

110/18. i 32/20.), te članka 16. Statuta Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj 09/13., 02/18. i 

24/20.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2020. godine, donijelo je 

 

P R O G R A M 

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za Općinu Karojba u 2021. godini 

 

Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za Općinu Karojba u 2021. godini, s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i potrebnim 

financijskim sredstvima za ostvarivanje Programa.  

 Program iz stavka 1. ovog članka obuhvaća: 

     1. održavanje javne rasvjete i troškovi javne rasvjete 

     2. održavanje nerazvrstanih cesta 

     3. održavanje ostalih javnih površina  

 4. održavanje puteva 

     5. postavljanje horizontalne signalizacije  

 6. održavanje groblja 
 

Članak 2. 

 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje 

djelatnosti iz članka 1. ovog Programa utvrđuje se kako slijedi: 

Redni   

broj 
OPIS PLANIRANIH RADOVA PLANIRANI IZNOS 2021. 

1. Održavanje javne rasvjete i troškovi javne rasvjete 100.000,00 

1.1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000,00 

1.2. Energija 80.000,00 

2. Održavanje  nerazvrstanih cesta 100.000,00 

3. Održavanje ostalih javnih površina 39.300,00 

3.1. Rashodi za materijal i energiju 14.300,00 

3.2. Rashodi za usluge 25.000,00 

4. Održavanje puteva 50.000,00 

4.1. Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.000,00 

4.2. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 44.000,00 

5. Postavljanje horizontalne signalizacije 10.000,00 

6. Održavanje groblja 10.000,00 

 S V E U K U P N O 309.300,00 

Financijska sredstva u iznosu od 309.300,00 kuna osigurati će se iz prihoda komunalne naknade. 

 

Članak 3. 

 Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 

Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2021. godine. 

 

KLASA: 400-08/20-01/12 

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

Karojba, 21. prosinca 2020.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 

        Predsjednica  

    Općinskog vijeća 

                  Sanja Mališa, v.r. 
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Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 

(„Narodne novine“ broj 16/19.) i članka 16. Statuta Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj 

09/13., 02/18. i 24/20.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2020. godine, 

donosi 

 

 

PLAN  DJELOVANJA  

Općine Karojba u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu  

 

 

1. UVOD  

 

 Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj: 16/19.) (u 

daljnjem tekstu: Zakon) uređen je sustav reagiranja u izvanrednim okolnostima koje su uzrokovane prirodnim 

nepogodama na lokalnoj i regionalnoj razini. Navedenim Zakonom osobito se utvrđuje način pravovremenog 

poduzimanja preventivnih mjera te način ublažavanja i djelomičnog uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda.   

U smislu navedenog Zakona, prirodnom nepogodom smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane 

nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju 

normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak  te štetu na javnoj infrastrukturi 

i/ili u okolišu, a koje se člankom 3. taksativno navode kako slijedi:  

  1. Potres; 

  2. olujni i orkanski vjetar;  

  3. požar;  

  4. poplava;  

  5. suša;  

  6. tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom;  

  7. mraz;  

  8. izvanredno velika visina snijega;  

  9. snježni nanos i lavina; 

  10. nagomilavanje leda na vodotocima;  

  11. klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta;  

  12. druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne  

                    poremećaje u životu ljudi na određenom području. (Vidi: Prilog 6.1.) 

 U skladu s navedenim Zakonom, sve jedinice lokalne i regionalne samouprave dužne su izraditi Plan 

djelovanja u području prirodnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Plan djelovanja).  

  Ovaj Plan djelovanja utvrđuje popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode, 

procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija 

i stradanja stanovništva te sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz ovog Zakona i/ili 

drugih tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.  

 Svrha ovog Plana je određivanje postupanja nadležnih tijela te određivanje mjera i postupanja 

djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda koje su navedene Zakonom. 

 Nositelji provedbe mjera iz Plana djelovanja su:  

1. Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Karojba, kojeg imenuje Općinsko 

vijeće Općine Karojba (dalje u tekstu: Povjerenstvo Općine Karojba);  

2. Općinski načelnik Općine Karojba (dalje u tekstu: Općinski načelnik);  

3. Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba.   
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2. POJMOVI  

 

Pojmovi u smislu ovog Plana djelovanja jesu:  

 

GRAĐEVINA je sklop definiran propisom kojim se uređuje gradnja; 

IMOVINA obuhvaća građevine, infrastrukturu, opremu, zemljišta, višegodišnje nasade, šume, stoku, 

obrtna sredstva u poljoprivredi te ostala sredstva i dobra; 

POLJOPRIVREDNIK je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koja obavlja 

poljoprivrednu djelatnost na području Republike Hrvatske, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike: 

obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za 

obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadrugu registriranu za obavljanje poljoprivredne 

djelatnosti te druga pravna osoba;  

ŠTETE U POLJOPRIVREDI su štete koje je poljoprivrednik pretrpio na poljoprivrednom zemljištu i/ili 

primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;  

POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO čine sve proizvodne jedinice na kojima se obavlja 

poljoprivredna djelatnost i kojima upravlja poljoprivrednik, a koje se nalaze na području Republike Hrvatske;  

ŠTETE U ŠUMARSTVU su štete na šumskom zemljištu i šumama;  

OSIGURAVATELJ je društvo za osiguranje u smislu Zakona kojim je uređeno osiguranje;  

OŠTEĆENIK je fizička ili pravna osoba na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda 

sukladno kriterijima iz ovog zakona;  

KATASTROFA je stanje izazvano prirodnim i/ili tehničko-tehnološkim događajem koji opsegom, 

intenzitetom i neočekivanošću ugrožava zdravlja i živote većeg broja ljudi, imovinu veće vrijednosti i okoliš, a 

čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice otkloniti djelovanjem svih operativnih snaga sustava civilne 

zaštite;  

PODUZETNIK je svaka pravna ili fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u 

prometu robe i usluga bez obzira na to stječe li profit ili ne stječe;  

INFRASTRUKTURA su građevine definirane propisom kojim se uređuje prostorno uređenje;  

VAŽEĆE TRŽIŠNE CIJENE su cijene određene na odgovarajućem tržištu;  

JEDINSTVENE CIJENE su cijene koje donosi, objavljuje i unosi u Registar šteta Državno povjerenstvo 

za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na prijedlog nadležnog ministarstva;  

REALNA PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE je procjena imovine od strane nadležnih 

ministarstava 

REGISTAR ŠTETA je digitalna baza podataka svih šteta nastalih zbog prirodnih nepogoda na području 

Republike Hrvatske;  

ŽURNA POMOĆ je pomoć koja se dodjeljuje u slučajevima u kojima su posljedice na imovini 

stanovništva, pravnih osoba i javnoj infrastrukturi uzrokovane prirodnom nepogodom i/ili katastrofom takve da 

prijete ugrozom zdravlja i života stanovništva na područjima zahvaćenim prirodnom nepogodom. 

 

3. POPIS MJERA I NOSITELJA MJERA U SLUČAJU NASTANKA PRIRODNE  NEPOGODE 

 

 3.1. Mjere u slučaju nastanka prirodne nepogode  

 

 Nastankom prirodne nepogode Općina Karojba poduzet će mjere koje se tiču sanacije novonastalih šteta 

te posljedica istih na njezinom području, ovisno o naravi prirodne nepogode. Takve mjere mogu biti preventivne 

s ciljem umanjenja posljedica prirodne nepogode, te mjere s ciljem ublažavanja i otklanjanja izravnih posljedica 

prirodnih nepogoda.  

 Opće mjere za ublažavanje i uklanjanje izravnih posljedica prirodnih nepogoda jesu:  

- procjena štete i posljedica;  

- sanacija područja zahvaćenog prirodnom nepogodom;  

- prikupljanje i raspodjela pomoći oštećenicima;  

- provedba zdravstvenih i higijensko-epidemioloških mjera;  

- provedbe veterinarskih mjera;  

- organizacija prometa i komunalnih usluga radi uspostavljanja normalizacije života.  
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 Prilikom provedbi mjera radi djelomičnog ublažavanja šteta od prirodnih nepogoda nužno je uzeti u 

obzir opseg nastalih šteta i utjecaj prirodnih nepogoda na stradanja stanovništva, ugrozu života i zdravlja ljudi 

te onemogućavanje nesmetanog funkcioniranja gospodarstva. U svrhu pravovremenog i učinkovitog 

ublažavanja i uklanjanja izravnih posljedica i procjena šteta nastalih od prirodnih nepogoda obavit će se odmah 

ili u najkraćem mogućem roku.  

 

 3.2. Provedba mjera ublažavanja i uklanjanja izravnih posljedica prirodnih nepogoda na razini  

                    Općine Karojba 

 

Povjerenstvo Općine Karojba utvrđuje postoje li uvjeti za proglašenje određenih iznenadnih okolnosti 

prirodnom nepogodom koje su uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim 

prirodnim uzrocima koji prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štete na imovini i/ili njezin 

gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili okolišu.  

Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti 

izvornih prihoda Općine Karojba za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30% prethodnog 

trogodišnjeg prosjeka na području Općine Karojba ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području 

Općine Karojba najmanje 30%.  

Ako Općinsko povjerenstvo Općine Karojba nije u mogućnosti, zbog nedostatka specifičnih stručnih 

znanja, procijeniti štetu od prirodnih nepogoda, isto može zatražiti od Županijskog povjerenstva Istarske 

županije imenovanje stručnog povjerenstva za područje Općine Karojba.  

Novonastala šteta od prirodne nepogode procijenit će se u kunama sukladno Pravilniku o registru šteta 

od prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj: 65/19.) (dalje u tekstu: Pravilnik). 

Sukladno prethodno navedenim Pravilnikom šteta se procjenjuje na: građevinama, opremi, zemljištima, 

šumama, u poljoprivredi, na biljnoj proizvodnji, višegodišnjim nasadima, obrtnim sredstvima u poljoprivredi, u 

stočarstvu, ribarstvu i akvakulturi te na divljači.  

Na temelju tako utvrđene procjene, Povjerenstvo Općine Karojba predlaže Općinskom načelniku 

pokretanje postupka za proglašenje prirodne nepogode.  

 

3.2.1. Proglašenje prirodne nepogode 

 Odluku o proglašenju prirodne nepogode za područje Općine Karojba donosi Župan Istarske županije, 

na prijedlog Općinskog načelnika, u slučaju ispunjenja već navedenih uvjeta za proglašenje iste.  

 Sukladno Pravilniku, navedena Odluka o proglašenju prirodne nepogode unijet će se u Registar šteta po 

vrsti prirodne nepogode.  

 

 Prikupljanje prijava o šteti na području Općine Karojba  

 

 Nakon proglašenja prirodne nepogode za područje Općine Karojba, a na zahtjev Povjerenstva Općine 

Karojba, Jedinstveni upravni odjel će putem javnog poziva obavijestiti oštećenike (fizičke ili pravne osobe) na 

čijoj je imovini utvrđena šteta da prijave štetu na imovini. Oštećenici su dužni prijaviti štetu u pisanom obliku, 

na propisanom obrascu (Vidi: Prilog 6.2.). 

 Javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči Općine Karojba te na internetskim stranicama Općine 

Karojba, a koji mora najmanje sadržavati:  

- datum donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode;  

- rok i način dostave obrasca prijave štete od prirodne nepogode.  

Rok za prijavu na imovini je 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva, odnosno donošenja Odluke 

o proglašenju prirodne nepogode za područje Općine Karojba. Iznimno, u slučaju postojanja objektivnih 

razloga, rok za prijavu štete može biti 12 (dvanaest) dana.  

 Istekom roka za podnošenje prijava o šteti na imovini, Povjerenstvo Općine Karojba utvrđuje i 

provjerava, odnosno procjenjuje visinu štete za područje Općine Karojba temeljem dostavljenih obrazaca 

prijave štete od strane oštećenika.  
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 Prva procjena štete i unos podataka u Registar šteta 

 

 Sukladno članku 25. Zakona, Povjerenstvo Općine Karojba dužno je sve zaprimljene prve procjene 

unijeti u Registar šteta, najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne 

nepogode.  

 Iznimno, rok za unošenje podataka u Registar šteta od strane Povjerenstva Općine Karojba može se, u 

slučaju postojanja objektivnih razloga na koje oštećenik nije mogao utjecati, a zbog kojih je onemogućen 

elektronički unos podataka u Registar šteta, produljiti za još 8 (osam) dana. O takvom produljenju roka odlučuje 

Županijsko povjerenstvo Istarske županije, na temelju zahtjeva Povjerenstva Općine Karojba.  

 Prijava prve procjene štete sadržava:  

- datum donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode i njezin broj;  

- podatke o vrsti nepogode;  

- podatke o trajanju prirodne nepogode;  

- podatke o području zahvaćenom prirodnom nepogodom;  

- podatke o vrsti, opisu te vrijednosti oštećene imovine;  

- podatke o ukupnom iznosu prijavljene štete iz članaka 25. i 26. Zakona te 

- podatke i informacije o potrebi žurnog djelovanja i dodijeli pomoći za sanaciju i djelomično uklanjanje  

  posljedica prirodne nepogode te ostale podatke o prijavi štete sukladno Zakonu.  

 

3.2.2. Konačna prijava štete u Registar šteta 

 

Sukladno članku 28. Zakona, konačna procjena štete predstavlja procijenjenu vrijednost nastale štete 

uzrokovane prirodnom nepogodom na imovini oštećenika izražene u novčanoj vrijednosti na temelju prijave i 

procjene štete te istu utvrđuje Povjerenstvo Općine Karojba.  

Tijekom procjene i utvrđivanja konačne procjene štete od prirodnih nepogoda posebno se utvrđuju:  

- stradanja stanovništva;  

- opseg štete na imovini;  

- opseg štete koja je nastala zbog prekida proizvodnje, prekida rada ili poremećaja u neproizvodnim  

  djelatnostima ili umanjenog prinosa u poljoprivredi, šumarstvu ili ribarstvu;  

- iznos troškova za ublažavanje i djelomično uklanjanje izravnih posljedica prirodnih nepogoda;  

- opseg osiguranja imovine i života kod osiguravatelja;  

- vlastite mogućnosti oštećenika glede uklanjanja posljedica štete.  

Konačnu procjenu štete po svakom pojedinom oštećeniku Povjerenstvo Općine Karojba prijavit će 

Povjerenstvu Istarske županije u roku od 50 (pedeset) dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne 

nepogode putem Registra šteta.  

Iznimno, ako se šteta na dugotrajnim nasadima utvrdi nakon isteka roka za prijavu konačne procjene 

štete, oštećenik ima pravo zatražiti nadopunu prikaza štete najkasnije 4 (četiri) mjeseca nakon isteka roka za 

prijavu štete.  

Povjerenstvo Istarske županije prijavljene konačne procjene dostavit će Državnom povjerenstvu i 

nadležnim ministarstvima u roku od 60 (šezdeset) dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne 

nepogode putem Registra šteta.  

Prilikom konačne procjene štete Povjerenstvo Istarske županije isključivo će prihvatiti procjenu koje je 

obavilo Povjerenstvo Općine Karojba.  

Prilikom konačne procjene štete procjenjuje se vrijednost imovine prema jedinstvenim cijenama, 

važećim tržišnim cijenama ili drugim pokazateljima primjenjivim za pojedinu vrstu imovine oštećene zbog 

prirodne nepogode.  

Potvrdu konačne procjene štete obavljaju nadležna ministarstva, a koja prilikom potvrde konačne 

procjene mogu angažirati i druge znanstvene ili stručne institucije sa svrhom utvrđivanja vrijednosti konačnih 

šteta.  

Nakon potvrde konačne procjene štete nadležna ministarstva sastavljaju izvješće s prikazom svih 

potvrđenih šteta iz svoje nadležnosti. Na temelju prethodno navedenog izvješća ministarstva izrađuju prijedlog 

o načinu dodjele pomoći za djelomičnu sanaciju šteta nastalih od prirodnih nepogoda koji se dostavlja 

Državnom povjerenstvu.  
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3.3. Način dodjele pomoći i raspodjele sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje  

       šteta od prirodnih nepogoda 

 

Državno povjerenstvo pristupa provjeri i obradi podataka o konačnim procjenama šteta na temelju 

podataka iz Registra šteta i ostale dokumentacije te utvrđuje iznos pomoći za pojedinu vrstu štete i oštećenike 

tako da određuje postupak isplate novčanih sredstava u odnosu na iznos konačne potvrđene štete na imovini 

oštećenika.  

Nakon gore navedenog postupka, Državno povjerenstvo podnosi Vladi Republike Hrvatske prijedlog 

za dodjelu pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, o čemu ista donosi 

odluku.  

 

3.4. Sredstva žurne pomoći 

 

Žurna pomoć dodjeljuje se u svrhu djelomične sanacije štete od prirodnih nepogoda u tekućoj 

kalendarskoj godini za pokriće sanacije šteta na javnoj infrastrukturi, troškova nabave opreme za saniranje 

posljedica prirodne nepogode, za pokriće drugih troškova koji su usmjereni saniranju šteta od prirodne nepogode 

za koje ne postoje dostatni financijski izvori usmjereni na sprječavanje daljnjih šteta koje mogu ugroziti 

gospodarsko funkcioniranje i štetno djelovati na život i zdravlje stanovništva te onečišćenje prirodnog okoliša i 

oštećenicima fizičkim osobama koje nisu poduzetnici, a koji su pretrpjeli štetu na imovini, posebice ugroženim 

skupinama, starijima i bolesnima i ostalima kojima prijeti ugroza zdravlja i života na području zahvaćenom 

prirodnom nepogodom. 

Općina Karojba može isplatiti žurnu pomoć iz raspoloživih sredstava Proračuna Općine Karojba, 

sukladno Zakonu.  

Odluku o isplati žurne pomoći donosi Općinsko vijeće Općine Karojba na prijedlog Općinskog 

načelnika. Odlukom Općinskog vijeća određuje se vrijednost novčanih sredstava žurne pomoći, kriterij, način 

raspodjele i namjena korištenja žurne pomoći te drugi uvjeti i postupanja u raspodjeli žurne pomoći.   

 

3.5. Izvješće o utrošku sredstava za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih  

       nepogoda 

 

Općinsko povjerenstvo Općine Karojba putem registra šteta podnosi Povjerenstvu Istarske županije 

izvješće o utrošku sredstava za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda dodijeljenih 

iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od (20) dvadeset dana od dana donošenja Odluke Vlade 

Republike Hrvatske o dodjeli sredstava pomoći. (Vidi: Prilog 6.3.) 

  

4. PROCJENA OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I  

    SPRJEČAVANJE STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADANJA  

    STANOVNIŠTVA 

 

4.1. Osiguranje opreme za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i  

       stradanja stanovništva 

 

Nastankom izvanrednih događaja uzrokovanih ekstremnim vremenskim uvjetima, moguće je ublažiti i 

kontrolirati njihove posljedice u vidu planiranja, organizacije i provođenja odgovarajućih preventivnih mjera te 

provođenja pravovremenih priprema koje uključuju i informiranje pojedinaca i lokalnih zajednica o istome.  

Slijedom navedenog, Općina Karojba usvojila je, 30. svibnja 2019. godine, Procjenu rizika od velikih 

nesreća, koja je polazni dokument za donošenje planskih dokumenata na području civilne zaštite i provođenja 

zadaća definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite.  

Procjenom rizika od velikih nesreća, Općina Karojba je definirala rizike prema kojima će se provoditi 

preventivne mjere, odnosno eventualni odgovor na prirodnu nepogodu, katastrofu ili veliku nesreću. Na temelju 

Procjene rizika od velikih nesreća, Općina Karojba donijela je u srpnju 2020. godine, Plan djelovanja civilne 

zaštite.  
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Općina Karojba kontinuirano nastoji unaprjeđivati sustav civilne zaštite na području Općine Karojba u 

vidu osposobljavanja snaga civilne zaštite, educiranja stanovništva o mogućim opasnostima te pružanja 

financijske pomoć snagama civilne zaštite pri nabavci opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje 

stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva.  

U otklanjanju i ublažavanju posljedica prirodnih nepogoda Općina Karojba prvenstveno se oslanja na 

sljedeće snage sustava civilne zaštite:  

- Stožer civilne zaštite Općine Karojba;  

- Javna vatrogasna postrojba Pazin i Područna vatrogasna zajednica Pazin;  

- Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Pula;  

- Gradsko društvo crvenog križa Pazin; 

- pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Općine Karojba.  

Ukoliko navedene snage sustava civilne zaštite nisu dostatne za ublažavanje i otklanjanje posljedica 

prirodnih nepogoda, na zahtjev Stožera civilne zaštite uključuju se i sljedeće Operativne snage:  

- Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije – Ispostava Pazin;  

- Istarski domovi zdravlja – Ispostava Pazin;  

- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije;  

-  Županijska uprava za ceste Istarske županije;  

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska, Policijska postaja Pazin;  

- Centar za socijalnu skrb Pazin;  

- Hrvatske ceste d.o.o. – Tehnička ispostava Pula;  

- HEP ODS – Elektroistra Pula – terenska jedinica Pazin:  

- Hrvatske šume – UŠP Buzet – Šumarija Pazin:  

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite  

  Pazin,  

- Poljoprivredna savjetodavna služba.  

 

4.2. Osiguranje sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i  

       stradanja stanovništva 

 

Sukladno članku 56. i 57. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) sredstva 

proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu Općine Karojba nisu 

osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri 

planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju prirodnih 

nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge 

nepredviđene rashode tijekom godine. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.  

 

5. MJERE KOJE UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA  

 

Suradnja s nadležnim tijelima određena je Zakonom, sukladno kojemu je jasno definirano koje su 

obveze istih te koje poslove i mjere trebaju provoditi.  

Mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima u području prirodnih nepogoda tiču se provedbe 

postupka utvrđivanja i procjene štete uslijed prirodnih nepogoda te dodjeljivanja pomoći za ublažavanje i 

djelomično uklanjanje šteta i provedbe postupka dodjele žurne pomoći u svrhu sanacije nastalih šteta.  

Povjerenstvo Općine Karojba ostvaruje suradnju sa Povjerenstvo Istarske županije te s istim usklađuje 

sve potrebne mjere i postupke oko provođenja ovoga Plana.  

Ukoliko nadležna tijela, tijela stručnih i znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih 

nepogoda zatraže podatke i informacije koje se tiču provođenja mjera i saniranja posljedica nastalih uslijed 

prirodnih nepogoda, Općina Karojba ustupit će iste te će poduzeti sve potrebne mjere.  
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6. PRILOZI 

 

6.1. Vrste prirodnih nepogoda 

 

 

 

6.2. Obrazac PN 

 

OBRAZAC PN 

ŽUPANIJA  

GRAD/OPĆINA  

 

VRSTA PRIRODNE NEPOGODE  

 

PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE 

Prijavljujem štetu od prirodne nepogode u kojoj je oštećena/uništena niže navedena imovina. 

 

Prijavitelj štete  

OIB  

Adresa prijavitelja štete  

Adresa imovine na kojoj je nastala šteta  

Šifra Vrsta prirodne nepogode 

01 potres 

02 olujni i orkanski vjetar 

03 požar 

04 poplava 

05 suša 

06 tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom 

07 mraz 

08 izvanredno velika visina snijega 

09 snježni nanos i lavina 

10 nagomilavanje leda na vodotocima 

11 klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta 

12 
druge pojave koje ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na 

određenom području 
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Kontakt  

Za štete u poljoprivredi: 

MIBPG  

Broj ARKOD čestice za koju se prijavljuje šteta/broj katastarske čestice  

Za štete u graditeljstvu (zaokružiti): 

Doneseno rješenje o izvedenom stanju: DA NE U postupku 

 

Prijavljujem štetu na imovini 

(zaokružiti): 
Opis imovine na kojoj je nastala šteta: 

1. građevine 

 

2. oprema 

3. zemljište 

4. višegodišnji nasadi 

5. šume 

6. stoka 

7. ribe 

8. poljoprivredna proizvodnja – prirod 

9. ostala dobra 

10. troškovi 

11. Ukupni iznos prve procjene štete: kn 

Osiguranje imovine od rizika prirodne nepogode za koju se prijavljuje šteta (zaokružiti) DA NE 

 

Mjesto i datum: 

___________________________________________________________ 

 

Potpis prijavitelja štete (za pravne osobe: pečat i potpis odgovorne osobe): 

___________________________________________________________ 
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6.3. Izvješće o utrošku sredstava za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda 

 

GRADSKO/OPĆINSKO IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA POMOĆI 

NAZIV GRADA/OPĆINE: 

TEMELJEM ODLUKE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE* 

RBR 
IME I 

PREZIME 

OIB FIZIČKE OSOBE PRAVNE OSOBE UKUPNO 

Povrat sredstava 

u državni 

proračun 

Dodjela sredstava 

iz drugih izvora  Broj osoba** 

Iznos 

isplaćene 

pomoći 

Broj 

osoba** 

Iznos isplaćene 

pomoći 
Broj osoba** 

Iznos isplaćene 

pomoći 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

 UKUPNO:          

NAPOMENA***: 
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* navesti klasu i urudžbeni broj Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava pomoći 

** upisati u koloni »ukupno« 

*** navesti obrazloženje povrata sredstava u državni proračun; navesti druge izvore dodjele sredstava pomoći 

 

 

 

KLASA: 810-01/20-01/10 

URBROJ: 2163/08-02-02-20-1 

Karojba, 21. prosinca 2020.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 

         

 

                  Predsjednica 

Općinskog vijeća 

               Sanja Mališa, v.r.  
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_____________________________ 

 409 

  

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 

referenduma  („Narodne novine“ broj 29/19.)  i članka 16. Statuta Općine Karojba („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 09/13. i 02/18.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2020. 

godine, donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih  

s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Karojba za 2021. godinu 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste 

grupe birača (u daljnjem tekstu: nezavisni vijećnici) zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Karojba (u 

daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2021. godinu,  koja su osigurana  u Proračunu Općine Karojba za 2021. 

godinu. 

 Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način 

na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

 

Članak 2. 

 Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj 

stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća prema konačnim rezultatima izbora. 

 Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i  pravo 

na naknadu razmjerno broju članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola. 

 

Članak 3. 

 Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.000,00 kuna. 

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 100,00 kuna. 

 

Članak 4. 

 Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se 

sredstva osigurana u Proračunu Općine Karojba za 2021. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u 

iznosima kako slijedi: 

 

 

Stranka/nezavisni 

Iznos po 

članu 

Broj 

članova 

Ukupni 

iznos 

Podzastupljeni 

spol broj čl. 

Iznos 

10% 

Sveukupni 

iznos u kn 

1 2 3 4 (2x3) 5 6 7 (4+6) 

Hrvatska demokratska 

zajednica (HDZ) 
 

1.000,00 

 

3 

 

3.000,00 

 

1 

 

100,00 

 

3.100,00 

Istarski demokratski 

sabor (IDS) 
   1.000,00 4 4.000,00 1 100,00 

 

4.100,00 

 

 

Nezavisni vijećnici 

 
1.000,00 4 4.000,00 1 100,00 4.100,00 

UKUPNO  11 11.000,00 3 300,00 11.300,00 
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Članak 5. 

 Sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz članka 4. ove Odluke doznačuju se na žiro 

račun političke stranke,  odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima, i 

to: 

 Godišnji iznos Tromjesečni iznos 

1. Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) 3.100,00 kuna 775,00 kuna 

2. Istarskom demokratskom saboru (IDS)     4.100,00 kuna 1.025,00 kuna 

3. Sanji Lakošeljac, nezavisni vijećnik 1.100,00 kuna 275,00 kuna 

4. Endiju Eriku, nezavisni vijećnik 1.000,00 kuna 250,00 kuna 

5. Tihomiru Radoslavu, nezavisni vijećnik 1.000,00 kuna 250,00 kuna 

6. Saši Ivančiću, nezavisni vijećnik 1.000,00 kuna 250,00 kuna 

           

Članak 6.  

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

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

 

 

KLASA: 402-01/20-01/05 

URBROJ: 2163/08-02-02-20-1 

Karojba, 21. prosinca 2020.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 

 

        Predsjednica  

    Općinskog vijeća 

                  Sanja Mališa, v.r. 
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 Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine“ broj 82/15., 

118/18., 31/20.), članka 6. i članka 8. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19. i 17/20.) i 

članka 30. Statuta Općine Karojba (,,Službene novine Grada Pazina“ broj 09/13., 02/18. i 24/20.), Općinski 

načelnik Općine Karojba dana 18. prosinca 2020. godine, donio je 

 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite  

Općine Karojba 

 

 

Članak 1. 

 U Odluci o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Karojba (,,Službene novine Grada 

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

 

 ,,3. Lucijana Milković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba“. 

  

Članak 2. 

Sve ostale odredbe ostaju neizmijenjene. 

 

Članak 3. 

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

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

 

 

KLASA: 810-06/20-01/09 

URBROJ: 2163/08-01-01-20-1 

Karojba, 18. prosinca 2020.  

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KAROJBA 

  

 

Općinski načelnik 

               Alen Rosić, v.r.  

                          


