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Na temelju članka 26., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. 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., 24/20. i 16/21.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 
19. prosinca 2022. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o komunalnim djelatnostima  

 
 
 I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Karojba (u daljnjem tekstu: Odluka) 

utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne 
djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području 
Općine Karojba, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za 
obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Karojba (u daljnjem tekstu: Općina). 

 
Članak 2. 

Na području Općine obavljaju se djelatnosti određene Zakonom o komunalnom gospodarstvu kao 
komunalne djelatnosti, a kojima se osigurava održavanje i/ili  građenje  komunalne infrastrukture: 
 

1. održavanje nerazvrstanih cesta, 
2. održavanje javnih zelenih površina, 
3. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 
4. održavanje groblja, 
5. održavanje čistoće javnih površina i 
6. održavanje javne rasvjete. 

 
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom 

cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja 
prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i 
mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i 
povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje 
cesta. 

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog 
otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih 
i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala 
za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. 

Pod održavanjem građevina, uređaja i predmeta javne namjene podrazumijeva se održavanje, 
popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. 

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa 
pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja. 
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Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim 
javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i 
postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu 
površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. 
 Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, 
uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene. 
  

Članak 3. 
Na području Općine obavljaju se sljedeće uslužne komunalne djelatnosti: 

 
1. usluge ukopa unutar groblja i 
2. obavljanje dimnjačarskih poslova. 
 
II. ORGANIZACIJSKI OBLICI OBAVLJANJA KOMUNALNIH  DJELATNOSTI  

 
Članak 4.  

 Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, odnosno uslužne 
komunalne djelatnosti iz ove Odluke mogu obavljati: 

1. trgovačko društvo u su/vlasništvu Općine, 
2. javna ustanova koju osniva Općina, 
3. služba - vlastiti pogon koji osniva Općina, 
4. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji, 
5. pravne ili fizičke osobe  na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti. 

 
 Općina može zajedno sa više jedinica lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje komunalne 

djelatnosti na jedan od načina iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka. 
 

Članak 5. 
  Trgovačko društvo u su/vlasništvu Općine obavlja komunalne djelatnosti na temelju Odluke o 

povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti koju donosi Općinsko vijeće Općine odnosno predstavnička 
tijela više jedinica lokalne samouprave u slučaju u kojem više jedinica lokalne samouprave obavljanje jedne ili 
više komunalnih djelatnosti organizira zajednički. 

 Odluka iz stavka 1. ovog članka sadrži:  
- tvrtku društva kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti, 
- komunalne djelatnosti čije se obavljanje povjerava, 
- rok na koji se povjerava obavljanje komunalnih djelatnosti, 
- obveze društva prema osnivaču. 

 Na postupak osnivanja, rad i druga pitanja vezana uz trgovačko društvo primjenjuju se propisi o 
trgovačkim društvima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije drukčije propisano.  

 
Članak 6. 

 Isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost u svrhu obavljanja te 
djelatnosti u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i propisima donesenim na temelju tog Zakona 
te u skladu s posebnim propisima donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapa s korisnikom 
komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge. 

 Opće uvjete iz stavka 1. ovog članka donosi isporučitelj komunalne usluge, uz prethodnu suglasnost 
Općinskog vijeća Općine. 

 Općim uvjetima iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se: 
 - uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge, 
 - međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge,  
 - način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge. 



 
Utorak, 20. prosinca 2022.                                SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                                  Strana 2499 – Broj 58 
 
 

 Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa se u skladu s općim uvjetima isporuke komunalne usluge. 
   

Članak 7. 
  Koncesijom se može steći pravo obavljanja dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti. 

        Davatelj koncesije  je Općinsko vijeće.  
        Koncesija se daje na rok od 5 (pet) godina. 
       Koncesionar ne može prenijeti koncesiju na drugu osobu. 
         Na sva pitanja u vezi s koncesijama primjenjuje se Zakon o komunalnom gospodarstvu te na pitanja u 
vezi sa tim koncesijama koja nisu uređena Zakonom o komunalnom gospodarstvu na odgovarajući se način 
primjenjuju propisi kojima se uređuju koncesije i javna nabava.  

 
Članak 8. 

 Općina može pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju pisanog ugovora povjeriti obavljanje sljedećih 
komunalnih djelatnosti:  
 - održavanje nerazvrstanih cesta i 
 - održavanje javne rasvjete. 

 Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti u ime Općine sklapa Općinski načelnik. 
 Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti može se zaključiti najduže na rok od 4 (četiri) 

godine.  
       Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 
iz članka 8. stavka 1. ove Odluke te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o 
javnoj nabavi. 
 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 9. 
 Pravna i fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost na temelju ugovora o koncesiji i ugovora o 
obavljanju komunalnih djelatnosti (poslova), sklopljenih prije stupanja na snagu ove Odluke, nastavlja s radom 
do isteka važenja tih ugovora. 
 

Članak 10. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima (,,Službene novine 
Grada Pazina“ broj: 4/19.). 

 
Članak 11. 

 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: 363-01/22-01/16 
URBROJ: 2163-20-02/02-22-1 
Karojba, 19. prosinca 2022. 
 
 

             OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
 

 Predsjednica  
            Općinskog vijeća  
            Sanja Mališa, v.r. 
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Na temelju članka 78. 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., 24/20. i 
16/21.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2022. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Karojba 

 
 

Članak 1. 
U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj: 52/21. - 

dalje u tekstu: Odluka) članak 5. mijenja se i glasi: 
„Članak 5. 

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m³ građevine izražena u EUR iznosi 12 EUR.“ 
 

Članak 2. 
Članak 13. Odluke mijenja se i glasi: 

,,Članak 13. 
Visina komunalnog doprinosa, utvrđena temeljem članka 5. ove Odluke, umanjuje se za:  
- 75% za gradnju stambene građevine do 400 m² bruto površine uz uvjet prijavljenog prebivališta 

obveznika u Općini Karojba najmanje 5 godina prije donošenja rješenja o komunalnom doprinosu te da isti 
nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema Općini Karojba, 

- 60% za gradnju pomoćnih građevina (garaža, spremište, skladište, bazen),  
- 70% za gradnju gospodarskih građevina poslovne namjene,  
- 80% za gradnju gospodarskih građevina proizvodne i poljoprivredne namjene, 
- 90% za gradnju građevina javne namjene, infrastrukturnih i otvorenih građevina (osim bazena).  
Pravo iz stavka 1. alineje 1. ovog članka može se koristiti samo jednokratno. 

   
Članak 3. 

 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, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 
 
 
KLASA: 363-02/22-01/12 
URBROJ: 2163-20-02/02-22-1 
Karojba, 19. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
 
 

   Predsjednica  
Općinskog vijeća 
Sanja Mališa, v.r. 
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Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 

114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 16. Statuta Općine Karojba (,,Službene novine Grada Pazina“ broj: 09/13., 
02/18., 24/20. i 16/21.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2022. godine, 
donosi  

 
 

O D L U K U 
o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba 

 
 

OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Donosi se Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba 
(,,Službene novine Grada Pazina“ broj: 10/03., 06/05., ispr. 03/06., 22/08., 36/15., 50/21., 06/22. - pročišćeni 
tekst) - (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana). 
Nositelj izrade Plana je Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel. 

 
PRAVNA OSNOVA 

 
Članak 2. 

 Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana je u člancima 86. do 113. Zakona o 
prostornom uređenju (,,Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), (u daljnjem tekst: 
Zakon). 
 Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s odredbama Zakona, Pravilnika o sadržaju, mjerilima 
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova 
(,,Narodne novine“ broj: 106/98., 39/04., 45/04. i 163/04.) te ostalih važećih propisa iz područja prostornog 
uređenja kao i posebnim propisima. 
 U skladu sa člankom 86. stavak 3. Zakona pribavljeno je prethodno mišljenje sukladno posebnim 
zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode. 

 
RAZLOZI ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA 

 
Članak 3. 

Izrada Izmjena i dopuna Plana je dio procesa kontinuiranog planiranja koji se temelji na praćenju i 
ocjenjivanju stanja na području Općine Karojba te reagiranju na prostorne pojave i procese koji nisu u skladu 
s razvojnim ciljevima utvrđenim u Prostornom planu uređenja Općine Karojba kao i na planska rješenja koja 
se ne potvrđuju u praksi provedbe plana ili nisu u skladu s izmjenama prostornih planova šireg područja i 
zakonske regulative. 

Osnovni razlozi za izradu Izmjena i dopuna Plana su: 

• usklađenje sa Zakonom i propisima donesenim nakon donošenja III. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Karojba, 

• usklađenje sa Prostornim planom Istarske županije (,,Službene novine Istarske županije“ broj: 
2/02., 1/05., 4/05. i 14/05. - pročišćeni tekst, 10/08., 07/10., 16/11. - pročišćeni tekst, 13/12., 9/16. 
i 14/16. - pročišćeni tekst), 

• provjera planskih rješenja te preispitivanje i proširenje područja gospodarske namjene u skladu sa 
Zakonom i Prostornim planom Istarske županije, 
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• druge izmjene slijedom razmatranja inicijativa za Izmjene i dopune Plana pravnih i fizičkih osoba 
zaprimljenih temeljem članka 85. Zakona, 

• provjera i preispitivanje utvrđenih, planskih rješenja (kako u grafičkom dijelu tako i u odredbama 
za provedbu plana) temeljem prijedloga Općine Karojba te prema zahtjevima pravnih i fizičkih 
osoba, u dijelu: 

- utvrđenih granica građevinskih područja (brisanje neperspektivnih građevinskih područja i onih 
neprikladnih za gradnju, izmjene obuhvata građevinskih područja, planiranje novih građevinskih područja, 
prenamjena, planska realokacija i dr.),  

- provjere obuhvata neuređenih neizgrađenih dijelova građevinskih područja i obveze izrade planova 
niže razine,  

- redefiniranje Odredbi za provedbu. 

• usklađenje prometne, infrastrukturne mreže i dr. prema zahtjevima javnopravnih tijela koji 
neposredno utječu na uređenje, korištenje i zaštitu prostora. 

Ovim planiranim Izmjenama i dopunama Plana ne izlazi se iz okvira utvrđenih važećim Prostornim 
planom Istarske županije (,,Službene novine Istarske županije“ broj: 2/02., 1/05., 4/05. i 14/05. - pročišćeni 
tekst, 10/08., 07/10., 16/11. - pročišćeni tekst, 13/12., 9/16. i 14/16. - pročišćeni tekst), niti se planiraju zahvati 
u prostoru koji nisu obuhvaćeni Strateškom procjenom utjecaja na okoliš važećeg Prostornog plana Istarske 
županije. 
 

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 
 

Članak 4. 
Obuhvat Izmjena i dopuna Plana utvrđen je važećim Prostornim planom uređenja Općine Karojba. 

 
OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA 

 
Članak 5. 

Važeći Prostorni plan uređenja Općine Karojba izrađen je i donesen temeljem do sad važećih zakona 
koji definiraju područje prostornog uređenja. 

Budući su u međuvremenu na snagu stupili i drugi propisi vezani uz prostorno uređenje te strategije i 
projekti čija primjena neposredno utječe na svekoliki razvoj Općine, ocjenjuje se da kroz važeći Plan, tj. kroz 
neke njegove segmente nije moguće optimalno korištenje postojećih potencijala prostora, te da ga je potrebno 
revidirati. 
 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 
 

Članak 6. 
Temeljna zadaća Izmjena i dopuna Plana je dugoročno planiranje prostora u smislu organizacije 

prostora i optimalnog kapacitiranja za sve funkcije, posebno gospodarske namjene (pretežito proizvodne), uz 
istovremenu zaštitu prirodnih i kulturnih dobara i povijesnih vrijednosti. 
 

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA 
 

Članak 7. 
Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se 

u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna 
tijela te raspoloživa dokumentacija Općine Karojba. 
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NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH PODLOGA 
 

Članak 8. 
Stručna rješenja koja za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju 

tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 90. Zakona.  
Stručna rješenja izrađuje i koordinira stručni izrađivač Plana u suradnji s Nositeljem izrade Izmjena i 

dopuna Plana. 
 

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH  
GEODETSKIH PODLOGA 

 
Članak 9. 

Izmjene i dopune Plana izradit će se na postojećim podlogama na kojima je izrađen važeći Prostorni 
plan uređenja Općine Karojba (topografska podloga u mjerilu 1:25.000 i katastarska podloga u mjerili 1:5.000). 
 

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU  
PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI PLANA 

 
Članak 10. 

Tijela i osobe određene posebnim propisima: 
1. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, 

Grada Graza 2, 52100 Pula; 
2. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, 

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb; 
3. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstvo, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 

Zagreb; 
4. MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Republike 

Austrije 20, 10000 Zagreb; 
5. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA - Policijska uprava Istarska, Trg Republike 1, 52100 Pula; 
6. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA - Policijska uprava Istarska, Ravnateljstvo civilne zaštite, 

M.B. Rašana 7, 52000 Pazin; 
7. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, Ksaver 200a, 10 000 Zagreb; 
8. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE, Riva 8, 52100 Pula; 
9. ISTARSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu okoliša, Flanatička 29, 52100 

Pula; 
10. ISTARSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje 

i gradnju Pazin, M.B. Rašana 2, 52000 Pazin; 
11. JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA, Riva 8, 52100 Pula; 
12. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE, M.B. Rašana 2/4, 52000 Pazin; 
13. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 

10110 Zagreb; 
14. HRVATSKI TELEKOM d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb; 
15. HRVATSKI TELEKOM d.d., Harambašićeva 39, 10000 Zagreb; 
16. A1 HRVATSKA d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb; 
17. TELEMACH HRVATSKA d.o.o., Ulica Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb; 
18. OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Bani 75A, 10010 Zagreb; 
19. HOPS d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, Marinčićeva 3, 51211 Matulji;  
20. PLINACRO d.o.o. Savska cesta 88a, 10000 Zagreb; 
21. HEP D.P. "ELEKTROISTRA" PULA, pogon Pazin, Dinka Trinajstića 14, 52000 Pazin; 
22. HRVATSKE VODE, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka; 
23. ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Sv. Ivan Dol 8, 52420 Buzet; 
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24. HRVATSKE ŠUME d.o.o., UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet; 
25. USLUGA d.o.o., Šime Kurelića 22, 52000 Pazin; 
26. USLUGA ODVODNJA d.o.o., Šime Kurelića 22, 52000 Pazin i 
27. IVS d.o.o., Sv. Ivan 8, 52420 Buzet. 

 
 Ako se u tijeku izrade plana za to ukaže potreba, bit će pozvani i dodatni sudionici.  
 Nositelj će o izradi Izmjena i dopuna Plana obavijestiti javnost te susjedne gradove i općine, sukladno 
članku 88. Zakona o prostornom uređenju.  
 

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA,  
ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

 
Članak 11. 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se sljedeći rokovi: 
- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 

15 dana, 
- izrada Nacrta prijedloga Plana - u roku od najviše 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva, 
- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 30 dana, 
- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju definiranom Zakonom, 
- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku definiranom Zakonom, 
- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj 

raspravi, 
- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja 

tijela i osoba određenih posebnim propisima. 
 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 
 

Članak 12. 
Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz Proračuna Općine Karojba i dijelom sredstvima 

privatnih investitora što će se regulirati posebnim ugovorom o sufinanciranju uređenja građevinskog zemljišta 
u skladu s odredbama članka 167. Zakona. 
 

ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 13. 

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima navedenim člankom 10. ove 
Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani 
dokumenti) za izradu Plana. 

 
Članak 14. 

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: 350-02/22-01/12 
URBROJ: 2163-20-02/02-22-3 
Karojba, 19. prosinca 2022. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
 

      Predsjednica 
   Općinskog vijeća 
   Sanja Mališa, v.r. 
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____________________________ 
456 

 
Na temelju članaka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 

114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 16. Statuta Općine Karojba (,,Službene novine Grada Pazina“ broj: 09/13., 
02/18., 24/20. i 16/21.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2022. godine, 
donosi 
 

O D L U K U 
o izradi Urbanističkog plana uređenja sunčane elektrane Karojba i s tim u vezi  

IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba  
 
 

OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Donosi se zajednička Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sunčane elektrane Karojba (u 

daljnjem tekstu: UPU) i s tim u vezi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Karojba („Službene 
novine Grada Pazina“ broj: 10/03., 06/05., ispr. 03/06., 22/08., 36/15. i 50/21.),  (u daljnjem tekstu: Izmjena i 
dopuna PPUO), (u daljnjem tekstu: zajednička odluka). 

Nositelj izrade Plana je Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel. 
 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA 
 

Članak 2. 
UPU i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO-a izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon), 
Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu 
elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj: 106/98., 39/04., 45/04., 163/04. i 9/11.) i ostalim 
važećim propisima iz područja prostornog uređenja kao i posebnim propisima.  

Pravna osnova za donošenje zajedničke odluke sadržana je u člancima 86., 89., 113. i 198. Zakona. 
Izradi UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO-a pristupa se sukladno mogućnosti koja proizlazi iz odredbi 
stavka 3. članka 89. Zakona, u jedinstvenom postupku. 

U skladu s člankom 86., stavkom 3. Zakona pribavljeno je Mišljenje Upravnog odjela za održivi razvoj 
KLASA: 351-03/22-01/164, URBROJ: 2163-08-02/6-22-02 od 16. prosinca 2022. godine. Navedenim Mišljenjem 
propisano je da je za izradu UPU-a i s time u vezi IV. Izmjena i dopuna PPUO-a potrebno provesti postupak 
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. 
 

RAZLOZI ZA IZRADU PLANA 
 

Članak 3. 
Pokretanje postupka izrade UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO-a inicirano je od strane vlasnika 

zemljišta. 
Razlog za izradu UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO-a je formiranje novog građevinskog 

područja  gospodarske namjene izvan naselja, u skladu  s Prostornim planom Istarske županije (,,Službene 
novine Istarske županije“ broj: 2/02., 1/05., 4/05., 14/05. - pročišćeni tekst, 10/08., 07/10., 16/11. - pročišćeni 
tekst, 13/12., 09/16., 14/16. - pročišćeni tekst) i mogućnostima koje proizlaze iz važećeg Prostornog plana 
uređenja Općine Karojba. 

UPU-om i s tim u vezi Izmjenama i dopunama PPUO-a omogućit će se privođenje namjeni i definirati 
smjernice za uređenje te odrediti uvjeti gradnje novoplaniranog građevinskog područja  gospodarske namjene 
izvan naselja. 
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OBUHVAT PLANA 
Članak 4. 

Površina obuhvata UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO-a obuhvaća važeći Prostorni plan 
uređenja Općine Karojba u dijelu koji na kartografskom prikazu 4.C. Građevinska područja u mjerilu 1: 5000 
prikazuje  područje rezervacije prostora – područja u istraživanju za namjenu I4 – solarna elektrana.  

Predmetno područje nalazi se unutar administrativne granice naselja Karojba i obuhvaća katastarske 
čestice 2015 i 2017/2, k.o. Karojba.  

Površina obuhvata utvrđuje se ovom zajedničkom odlukom, a grafički prilog s načelnim prikazom 
obuhvata sastavni je dio ove zajedničke odluke. Točna površina od 4 ha definirat će se prilikom izrade UPU-a, 
prema dostavljenoj topografsko – katastarskoj podlozi. 
 

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA  
 

Članak 5. 
Obuhvat koji predstavlja predmet izrade UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO-a važećim 

Prostornim planom uređenja Općine Karojba označen je kao rezervacija prostora – područja u istraživanju za 
namjenu I4 - solarna elektrana. 

Unutar obuhvata važećeg Prostornog plana uređenja Općine Karojba planirano je ukupno 17,11 ha 
površina za gospodarsku - proizvodnu namjenu, od čega je ukupno 8,97 ha postojećih (izgrađenih) površina, 
odnosno 52%. 

Time su zadovoljene Odredbe članka 43., stavaka 3. i 4.  Zakona po kojem se nova građevinska područja 
izvan naselja mogu planirati ukoliko su postojeća izgrađena više od 50% svoje površine te se ista mogu povećati 
do 30% svoje površine. Ta površina prema podacima iz važećeg Prostornog plana uređenja Općine Karojba 
iznosi 17,11 x 30% = 5,13 ha. 

Sukladno članku 63. Prostornog plana Istarske županije novo građevinsko područje izvan naselja 
gospodarske - proizvodne namjene može imati površinu do 4ha (u okviru maksimalno dozvoljenih 46 ha za 
cijelu Općinu). 

Unutar obuhvata koji predstavlja predmet izrade UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO-a planira 
se gradnja sunčane elektrane. Prostor je neizgrađen i komunalno neopremljen te ostvaruje pristup s javne 
prometne površine (uz sjeverozapadnu granicu obuhvata). 
 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA  
 

Članak 6. 
Ciljevi izrade UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO-a su omogućavanje racionalnog planiranja 

prostora. 
Zbog potrebe očuvanja krajobraznih vrijednosti područja,  plansko rješenje mora biti takvo da se u najmanjoj 
mogućoj mjeri negativno utječe na sastav tla, hidrološke i hidrogeološke prilike te osnovne krajobrazne 
elemente.  

UPU-om i s tim u vezi Izmjenama i dopunama PPUO-a utvrdit će se namjena za korisnike prostora, 
osigurati racionalno gospodarenje površinama te odrediti lokacijski uvjeti za gradnju unutar obuhvata Plana 
što se osobito odnosi na određivanje kapaciteta sunčane elektrane i tehničke mogućnosti priključenja na 
infrastrukturnu mrežu. 
 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH  
POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA  
IZRADU PLANA 

 
Članak 7. 

Izmjene i dopune PPUO-a izrađuju se na postojećim podlogama na kojima je izrađen važeći Prostorni 
plan (topografska podloga u mjerilu 1:25000 i katastarska podloga u mjerilu 1:5000). 
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Za potrebe izrade UPU-a izradit će se odgovarajuća topografsko katastarska podloga.  
Za potrebe izrade UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO-a koristit će se programska rješenja i 

stručne podloge koje posjeduje i na raspolaganju su Općini Karojba, te podatci, planske smjernice i propisani 
dokumenti koje će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.  

 
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA  

 
Članak 8. 

Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač, ovlašten za obavljanje stručnih poslova 
prostornog uređenja. 
 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU  
PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA  

 
Članak  9. 

U postupku izrade UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO-a tražit će se sudjelovanje i podaci, 
planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela: 

1. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, 52100 Pula; 
2. Javna ustanova Natura Histrica, Riva 8, 52100 Pula; 
3. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, Odsjek za prostorno uređenje i 

gradnju Pazin, M.B. Rašana 2, 52000 Pazin; 
4. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu okoliša, Flanatička 29, 52100 Pula; 
5. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 

10000 Zagreb; 
6. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb; 
7. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 

10000 Zagreb; 
8. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 

Zagreb; 
9. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Zaštita od požara, Trg Republike 1, 

52100 Pula; 
10. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Zaštita od požara, Područni ured 

civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin, M.B. Rašana 7, 52000 Pazin; 
11. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Zaštita od požara, Područni ured 

civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin, Odjel inspekcije, M.B.Rašana 7, 52000 Pazin; 
12. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, Ulica 

Grada Graza 2, 52100 Pula; 
13. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb; 
14. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb;   
15. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Pazin, M.B. Rašana 7, 52000 Pazin; 
16. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb; 
17. Županijska uprava za ceste Istarske županije, M.B. Rašana 2/4, 52000 Pazin; 
18. Hrvatske šume d.o.o., UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet; 
19. Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka; 
20. HEP ODS d.o.o., Elektroistra Pula, Vergerijeva 6, 52100 Pula; 
21. HEP D.P. Elektroistra Pula, pogon Pazin, Dinka Trinajstića 14, 52000 Pazin; 
22. HOPS d.o.o., Prijenosno područje Opatija, Marinčićeva 3, 51211 Matulji; 
23. Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb; 
24. Istarski vodovod d.o.o., Sv. Ivan 8, 52420 Buzet; 
25. Usluga odvodnja d.o.o., Šime Kurelića 22, 52000 Pazin; 
26. Usluga d.o.o., Šime Kurelića 22, 52000 Pazin i 
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27. Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Sv. Ivan 8, 52420 Buzet. 
Ako se tijekom izrade UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO-a ukaže potreba, u postupak izrade 

mogu se uključiti i drugi sudionici.  
 

Članak 10. 
Javnopravna tijela i drugi učesnici u izradi UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO-a pozvat će se 

sukladno odredbama Zakona da dostave svoje zahtjeve za izradu UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO-
a. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku, smatrati će se da zahtjeva nema. 

U zahtjevima za izradu UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO-a moraju se navesti odredbe 
propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima 
se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan 
posebno obrazložiti. 

Javnopravno tijelo ne može zahtjevima za izradu prostornog plana postavljati uvjete kojima bi se 
mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO-a određeni 
ovom zajedničkom odlukom. 
 

ROK ZA IZRADU PLANA 
Članak 11. 

Rok za izradu UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO-a, po pojedinim fazama je sljedeći: 
- izrada Nacrta prijedloga Plana: šezdeset (60) dana od izbora izrađivača sukladno posebnim propisima 

odnosno od dostave zahtjeva, podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata za izradu Plana, 
- utvrđivanje Prijedloga Plana i objava javne rasprave: osam (8) dana od dana dostave Nacrta prijedloga 

Plana, 
- izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta prijedloga Plana: dvadeset (20) dana od dana zaključenja 

javne rasprave, 
- utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: osam (8) dana od dana dostave Nacrta konačnog prijedloga 

Plana, 
- donošenje Plana: ovisno o terminskom planu sjednica Općinskog vijeća po ishođenju Mišljenja 

Zavoda za prostorno uređenje istarske županije. 
 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA  
 

Članak 12. 
Sredstva za izradu UPU-a i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPUO-a u cijelosti će osigurati Općina Karojba 

što ne isključuje mogućnost prikupljanja sredstava iz drugih izvora (privatni investitori) što će se regulirati 
posebnim ugovorom o sufinanciranju/financiranju uređenja građevinskog zemljišta u skladu s odredbama 
članka 167. Zakona.  

 
ZAVRŠNA ODREDBA  

Članak 13. 
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: 350-02/22-01/14 
URBROJ: 2163-20-02/02-22-4 
Karojba, 19. prosinca 2022. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
 Predsjednica 

            Općinskog vijeća 
           Sanja Mališa, v.r. 
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Prilog - grafički prikaz obuhvata Plana 
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Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 

114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 16. Statuta Općine Karojba (,,Službene novine Grada Pazina“ broj: 09/13., 
02/18., 24/20. i 16/21.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2022. godine, 
donosi  

 
O D L U K U 

o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Škropeti I“ 
 

 
OPĆE ODREDBE 

Članak 1.  
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Škropeti I“ (u nastavku 

teksta: Odluka). 
 Odlukom se određuje pravna osnova za izradu Plana, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, sažeta 
ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta; popis sektorskih strategija, planova, studija i 
drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za 
izradu Plana; način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja 
daju zahtjeve za izradu Plana, planirani rok za izradu Plana, izvori financiranja postupka izrade Plana te druga 
pitanja značajna za postupak izrade Plana.  
 Nositelj izrade Plana je Općina Karojba, Jedinstveni upravni odjel. 
 
 PRAVNA OSNOVA  

 
Članak 2.  

Odluka se donosi na temelju sljedeće pravne osnove: 
- Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) - 

u nastavku teksta: Zakon, 
- Prostornog plana uređenje Općine Karojba (,,Službene novine Grada Pazina“ broj: 10/03., 06/05., 

ispra. 03/06., 22/08., 36/15. i 50/21., 06/22. - pročišćeni tekst) - u nastavku teksta: PPUO.  
- Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 

standardu elaborata prostornih planova (,,Narodne novine“ broj: 106/98., 39/04., 45/04. - ispravak i 163/04.). 
 

U skladu sa člankom 86. stavak 3. Zakona pribavljeno je prethodno mišljenje sukladno posebnim 
zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode. 

 
RAZLOZI DONOŠENJA PLANA 

 
Članak 3. 

Izrada Plana je obvezna prema članku 103. stavku 2 točki a. Odredbi za provedbu PPUO-a unutar 
obuhvata prostornog plana užeg područja UPU-41 gospodarske zone Škropeti I, u dijelu obuhvata koji 
predstavlja funkcionalnu cjelinu jednog gospodarskog subjekta. 

Planom treba osigurati proširenja postojeće gospodarske namjene - proizvodne (I1) prema zapadu, 
planirati prometnu mrežu, svu potrebnu infrastrukturnu mrežu, propisati uvjete građenja, mjere zaštite 
okoliša i drugo u skladu sa Zakonom i propisima. 
 
 
 
 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18545
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18547
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35875
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39341
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40773
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OBUHVAT PLANA 
 

Članak 4. 
 Granica obuhvata Plana definirana je grafičkim prilogom koji se nalazi u prilogu ove Odluke. Ovako 
prikazana granica obuhvata je površine cca 2,3 ha. 
 Unutar granice obuhvata Plana sukladno grafičkom dijelu PPUO-a, kartografskom prikazu 4. 
Građevinska područja - 4.C. k.o. Karojba / k.o. Mot. Novaki nalazi se izgrađeni dio građevinskog područja izvan 
naselja gospodarske namjene - proizvodne (I1) i neizgrađeni dio gospodarske namjene - građevinskog područja 
izvan naselja gospodarske namjene - pretežito proizvodne (I). 
 
 SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA 

 
Članak 5. 

 Na području obuhvata Plana na dijelu postojeće gospodarske namjene - proizvodne (I1) površine od 
cca 1,3 ha izgrađene su gospodarske građevine. Na području obuhvata djeluje jedan gospodarski subjekt. Na 
preostalom području obuhvata Plana nije izgrađena osnovna prometna i druga infrastruktura te nisu izgrađene 
gospodarske građevine.  
 
 CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA 

 
Članak 6.  

Plan se izrađuje temeljem polazišta utvrđenih u Prostornom planu Istarske županije, PPUO i ovoj 
Odluci, s ciljem detaljnijeg određenja osnovnih prostornih i funkcionalnih rješenja, te uvjeta izgradnje i 
oblikovanja postojeće i planirane gospodarske namjene. 

Prema PPUO-u planira se razvitak gospodarske namjene sukladno člancima. 58. do 64. PPUO-a. 
Ciljevi i programska polazišta Plana su: 
- Proširenje postojeće gospodarske namjene sukladno uvjetima iz PPUO-a 
- odredit prostorne mogućnosti lokacije i utvrđivanje lokacijskih uvjeta za izgradnju, zaštitu i svrhovito 

korištenja prostora u skladu sa PPUO i planiranim potrebama, te uvjeta za izgradnju prometne i druge 
infrastrukturne mreže. 
 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA, I DRUGIH  
DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U  
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA 

 
Članak 7. 

Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti 
raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.  
 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 
 

Članak 8. 
Stručna rješenja osigurat će odabrani stručni izrađivač Plana.  
U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim 

pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (,,Narodne novine“ broj: 106/98., 39/04., 45/04. - 
ispravak i 163/04.) kartografski prikazi Plana izrađivati će se na digitalnom topografsko-katastarskom planu u 
mjerilu 1:1.000 položenim u službenu kartografsku projekciju RH (HTRS96/TM).  
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POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU 
PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA 

 
Tijela i osobe određene posebnim propisima: 
1. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, 

Grada Graza 2, 52100 Pula; 
2. MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Republike 

Austrije 20, 10000 Zagreb; 
3. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA - Policijska uprava Istarska, Trg Republike 1, 52100 Pula; 
4. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA - Policijska uprava Istarska, Ravnateljstvo civilne zaštite, 

M.B. Rašana 7, 52000 Pazin; 
5. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, Ksaver 200a, 10000 Zagreb; 
6. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE, Riva 8, 52100 Pula; 
7. ISTARSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu okoliša, Flanatička 29, 52100 

Pula; 
8. ISTARSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i 

gradnju Pazin, M.B. Rašana 2, 52000 Pazin; 
9. JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA, Riva 8, 52100 Pula; 
10. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE, M.B. Rašana 2/4, 52000 Pazin; 
11. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 

10110 Zagreb; 
12. HRVATSKI TELEKOM d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb; 
13. HRVATSKI TELEKOM d.d., Harambašićeva 39, 10000 Zagreb; 
14. A1 HRVATSKA d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb; 
15. TELEMACH HRVATSKA d.o.o., Ulica Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb; 
16. OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Bani 75A, 10010 Zagreb; 
17. HEP D.P. "ELEKTROISTRA" PULA, pogon Pazin, Dinka Trinajstića 14, 52000 Pazin; 
18. HRVATSKE VODE, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka; 
19. ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Sv. Ivan Dol 8, 52420 Buzet; 
20. USLUGA d.o.o., Šime Kurelića 22, 52000 Pazin; 
21. USLUGA ODVODNJA d.o.o., Šime Kurelića 22, 52000 Pazin i 
22. IVS d.o.o., Sv. Ivan 8, 52420 Buzet.  

 
Ako se u tijeku izrade plana za to ukaže potreba, bit će pozvani i dodatni sudionici.  

 
PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA 

 
Članak 9. 

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi: 
- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 

15 dana, 
- izrada Nacrta prijedloga Plana - u roku od najviše 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva, 
- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 30 dana, 
- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju definiranom Zakonom, 
- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku definiranom Zakonom, 
- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj 

raspravi, 
- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja 

tijela i osoba određenih posebnim propisima. 
 
 



 
Utorak, 20. prosinca 2022.                                SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                                  Strana 2513 – Broj 58 
 
 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA 
 

Članak 10. 
Sredstva za izradu Plana osigurava investitor.  

 
ZAVRŠNE  ODREDBE 

 
Članak 11. 

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima navedenim člankom 8. ove 
Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani 
dokumenti) za izradu Plana. 

Temeljem članka 88. Zakona nositelj izrade Plana treba obavijestiti javnost o izradi Plana na mrežnoj 
stranici Općine Karojba i kroz informacijski sustav prostornog uređenje Ministarstva prostornoga uređenja, 
graditeljstva i državne imovine.  

 
Članak 12.  

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: 350-02/22-01/13 
URBROJ: 2163-20-02/02-22-3 
Karojba, 19. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
 

           Predsjednica  
            Općinskog vijeća 

                    Sanja Mališa, v.r.   
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PRILOG: GRANICA OBUHVATA PLANA 
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 Na temelju članka 16. Statuta Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj: 09/13., 02/18., 
24/20. i 16/21.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2022. godine, donijelo 
je 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za  

dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno 
 
 

Članak 1.  
Prihvaća se tekst Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za 

dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno. 
 

Članak 2.  
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Karojba da u ime Općine Karojba potpiše Sporazum iz članka 1. 

ove Odluke. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Karojba da u ime Općine Karojba izda zadužnicu ili zadužnice u 

obliku javnobilježničke potvrđene isprave u iznosu jednakom ili većem od ukupnog iznosa obveze 
sufinanciranja Općine Karojba. 

 
Članak 3.  

Tekst Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju 
rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju o rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno čini sastavni 
dio ove Odluke. 
 

Članak 4. 
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: 402-02/22-01/08 
URBROJ: 2163-20-02/02-22-2 
Karojba, 19. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
 
 

    Predsjednica  
               Općinskog vijeća 
              Sanja Mališa, v.r. 
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Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno, OIB: 06628576557, zastupana 
po ravnatelju Marinku Rade (u daljnjem tekstu: Specijalna bolnica Rovinj) s jedne strane, 
 
Istarska županija, OIB: 90017522601, zastupana po županu Borisu Miletiću, 
 
Grad Pula-Pola, OIB: 79517841355, zastupan po gradonačelniku Filipu Zoričiću, 
 
Grad Poreč-Parenzo, OIB: 41303906494, zastupan po gradonačelniku Lorisu Peršuriću, 
 
Grad Rovinj-Rovigno, OIB: 25677819890, zastupan po gradonačelniku Marku Paliagi, 
 
Grad Umag-Umago, OIB: 84097228497, zastupan po gradonačelniku Vili Bassanese, 
 
Grad Labin, OIB: 19041331726, zastupan po gradonačelniku Valteru Glavičiću, 
 
Grad Pazin, OIB: 07969842379 , zastupan po gradonačelnici Suzani Jašić 
 
Grad Novigrad-Cittanova, OIB: 53785741678, zastupan po gradonačelniku Anteu Milosu, 
 
Grad Buzet, OIB: 77489969256, zastupan po gradonačelniku Damiru Kajinu, 
 
Grad Buje-Buie, OIB: 19611257971, zastupan po gradonačelniku Fabriziu Vižintinu, 
 
Grad Vodnjan-Dignano, OIB: 64793790004, zastupana po gradonačelniku Edi Pastrovicchiu, 
 
Općina Medulin, OIB: 70537271639, zastupana po načelniku Ivanu Kircu, 
 
Općina Fažana-Fasana, OIB: 47321571460, zastupana po načelniku Radomiru Koraću, 
 
Općina Vrsar-Orsera, OIB: 03592077573, zastupana po načelniku Ivanu Geromettu, 
 
Općina Tar-Vabriga, OIB: 93923679060, zastupan po načelniku Niviu Stojniću, 
 
Općina Kršan, OIB: 84077929159, zastupana po načelniku Romanu Cariću, 
 
Općina Marčana, OIB: 34665962557, zastupana po načelniku Predragu Plišku, 
 
Općina Funtana, OIB: 65952269093, zastupana po načelniku Mladenu Grgeti, 
 
Općina Ližnjan-Lisignano, OIB: 06978590361, zastupana po načelniku Marku Ravniću, 
 
Općina Raša, OIB: 93479034213, zastupana po načelnici Gloriji Paliska, 
 
Općina Brtonigla-Verteneglio, OIB: 81025770849, zastupana po načelniku Nešu Sinožiću, 
 
Općina Bale-Valle, OIB: 05198666627, zastupana po načelniku Edi Pastrovicchiu, 
 
Općina Sveta Nedelja, OIB: 84615779206, zastupana po načelnici Ireni Franković, 
 
Općina Žminj, OIB: 55323221255, zastupana po načelniku Željku Plavčiću, 
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Općina Barban, OIB: 98875297738, zastupana po načelniku Daliboru Pausu, 
 
Općina Grožnjan-Grisignana, OIB: 68316699336, zastupana po načelniku Claudiu Stocovaz, 
 
Općina Svetvinčenat, OIB: 79825866723, zastupana po načelniku Deanu Perkoviću, 
 
Općina Višnjan-Visignano, OIB: 14361625563, zastupana po načelniku Angelu Mattichu, 
 
Općina Pićan, OIB: 30638625602, zastupana po načelniku Deanu Močiniću, 
 
Općina Kanfanar, OIB: 67683397343, zastupana po načelniku Sandru Jurmanu, 
 
Općina Lupoglav, OIB: 52610588846, zastupana po načelniku Franku Baxa, 
 
Općina Tinjan, OIB: 44827511522, zastupana po načelniku Gordanu Hrvatinu, 
 
Općina Kaštelir-Labinci – Castellier-Santa Domenica, OIB: 92974208191, zastupana po načelniku Đulijanu 
Petroviću, 
 
Općina Motovun-Montona, OIB: 40892183385, zastupana po načelniku Tomislavu Pahoviću, 
 
Općina Oprtalj-Portole, OIB: 27242457430, zastupana po načelniku Leu Bazjaku, 
 
Općina Gračišće, OIB: 54846336787, zastupana po načelniku Ivanu Jeromeli, 
 
Općina Vižinada-Visinada, OIB: 72858320824, zastupana po načelniku Marku Ferencu, 
 
Općina Cerovlje, OIB: 76990583198, zastupana po načelniku Elvisu Šterpinu, 
 
Općina Sveti Petar u Šumi, OIB: 95418771492, zastupana po načelniku Mariu Bratuliću, 
 
Općina Sveti Lovreč, OIB: 19903347497, zastupana po načelniku Marku Ljubešiću, 
 
Općina Karojba, OIB: 83507857596, zastupana po načelniku Marku Lakošeljcu, 
i 
Općina Lanišće, OIB: 15350077714, zastupana po načelnici Roberti Medica, svi s druge strane 
 

(u daljnjem tekstu: Obveznici plaćanja) 
 

imajući u vidu slijedeći temeljni dokument: 
 

- Pismo namjere o ostvarivanju suradnje na realizaciji Projekta rekonstrukcije i opremanja Odjela za dječju 
rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno od dana 20. 
svibnja 2022. godine 
 

zaključili su 
S P O R A Z U M  

o sufinanciranju  kreditne obveze za adaptaciju i opremanje 
Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju  

„Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno 
(u daljnjem tekstu: Sporazum) 
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Članak 1. 
Polazeći od uvodno navedenog Pisma namjere o ostvarivanju suradnje na realizaciji Projekta 

rekonstrukcije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju 
„Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno od dana 20. svibnja 2022. godine, sporazumne strane suglasno utvrđuju da je 
zajednički cilj osigurati adekvatne uvjete za pružanje zdravstvene zaštite pacijentima, prvenstveno djeci s 
neurorizicima i njihovim roditeljima s područja Istarske županije, adaptacijom i opremanjem Odjela za dječju 
rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno.  

Obveznici plaćanja se obvezuju zajednički sufinancirati otplatu kreditne obveze za adaptaciju i 
opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ 
Rovinj-Rovigno. 
 

Članak 2. 
Specijalna bolnica Rovinj se obvezuje za potrebe adaptacije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju 

u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno provesti postupak nabave i 
zaključiti ugovor o kreditu i ostalu potrebnu dokumentaciju u svrhu kreditnog zaduženja u iznosu od 
17.500.000,00 (sedamnaest milijuna petsto tisuća) kuna. 

Specijalna bolnica Rovinj se obvezuje izvršiti adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u 
Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno na nekretnini označenoj kao 
kat. čest. br. 10590 k.o. Rovinj (ranije: kat. čest. 3147/Z k.o. Rovinj) te na dijelu kat. čest. 2495/1 i 2995/Z, sve 
k.o. Rovinj na kojima se planira montaža protupožarnih stepenica i lifta. 

Obveznici plaćanja preuzimaju obvezu da će u razdoblju od 2023. do 2034. sufinancirati kreditnu 
obvezu iz stavka 1. ovog članka za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici 
za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno i isplatiti iznos obveze Specijalnoj bolnici Rovinj 
putem proračuna Istarske županije kao namjenska financijska sredstva. 

Obveza sufinanciranja kreditne obveze od strane Obveznika plaćanja iz stavka 3. ovog članka uključuje 
otplatu ukupne kreditne obveze za kreditno zaduženje iz stavka 1. ovog članka. 

Iznos i dinamika plaćanja obveze za Obveznike plaćanja navedeni su u Tablici u prilogu, koji čini sastavni 
dio ovog Sporazuma (u daljnjem tekstu: Tablica). 

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da iznos od 17.500.000,00 (sedamnaest milijuna petsto tisuća) 
kuna predstavlja procijenjenu vrijednost, dok će se konačni iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka 
nabave te dovršetka adaptacije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i 
rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno što se potvrđuje Okončanim obračunom radova i opremanja. 

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da će u slučaju odstupanja na manji ili veći iznos po Okončanom 
obračunu radova i opremanja, zaključiti Aneks ovog Sporazuma, a sukladno utvrđenim omjerima obveze u 
Tablici. 

 
Članak 3. 

Gradovi i općine se obvezuju da će godišnji iznos sufinanciranja uplaćivati godišnje u više rata, sukladno 
rokovima otplate kredita Specijalne bolnice Rovinj, na račun Istarske županije IBAN: HR7924020061800018003 
model: HR68 poziv na broj 7404-OIB-4213. 

Gradovi i općine mogu godišnje iznose sufinanciranja isplatiti na navedeni račun Istarske županije i 
jednokratno, do dana dospijeća prve godišnje rate. 

Istarska županija se obvezuje da će uplaćene iznose od općina i gradova doznačiti na račun Specijalne 
bolnice Rovinj. 

Istarska županija se obvezuje svoj dio obveze za svaku godinu sufinanciranja uplaćivati na račun 
Specijalne bolnice Rovinj godišnje u više rata, sukladno rokovima otplate kredita Specijalne bolnice Rovinj. 

U svrhu osiguranja naplate dospjelih tražbina na temelju ovog Sporazuma, gradovi i općine se obvezuju 
dostaviti Istarskoj županiji zadužnicu ili zadužnice u obliku javnobilježničke potvrđene isprave. 

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da ukupni iznos dostavljene zadužnice ili zadužnica mora biti 
jednak ili veći od ukupnog iznosa obveze sufinanciranja navedenog u Tablici za sve godine otplate za svaki 
pojedini grad odnosno općinu. 
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Dinamika i rokovi otplate te obveza dostave zadužnica će se detaljnije urediti posebnim ugovorima 
koje će sklopiti Specijalna bolnica Rovinj i Istarska županija s gradovima i općinama. 

 
Članak 4. 

 Po završetku korištenja kredita od strane Specijalne bolnice Rovinj odredit će se konačan iznos obveze 
Specijalne bolnice Rovinj za otplatu kredita i po potrebi će se radi usklađenja sklopiti aneks ovog Sporazuma, 
zbog mogućih odstupanja u korištenju kredita i dr. 

 
Članak 5. 

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da u slučaju kada Obveznik plaćanja ne podmiri dospjelu 
tražbinu u navedenom roku i to za svaku godinu trajanja obveze, Specijalna bolnica Rovinj se obvezuje 
obračunati kamate u skladu s propisom o visini zatezne kamatne stope. 

 
Članak 6. 

 Danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, svi iznosi iz ovog Sporazuma i Tablice 
se preračunavaju u EUR po fiksnom tečaju konverzije, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje uvođenje 
eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 
 

Članak 7. 
Sporove koji mogu nastati u vezi provedbe predmetnog Sporazuma, sporazumne strane su suglasne 

rješavati mirnim putem, u protivnom ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu Specijalne bolnice Rovinj. 
 

Članak 8. 
Sporazumne strane suglasno utvrđuju da ovaj Sporazum stupa na snagu pod uvjetom da ga potpišu 

Specijalna bolnica Rovinj i Obveznici plaćanja čiji zajednički iznos sufinanciranja pokriva najmanje 90 % ukupne 
kreditne obveze iz Tablice i na dan ispunjenja tog uvjeta. 

U slučaju da Sporazum stupi na snagu, a isti ne potpišu svi Obveznici plaćanja, sporazumne strane 
suglasno utvrđuju da Sporazum proizvodi pravne učinke za svakog pojedinog Obveznika plaćanja koji je 
potpisao sporazum. 

U slučaju da Sporazum stupi na snagu, a isti ne potpišu svi Obveznici plaćanja, preostali nepokriveni 
dio iznosa sufinanciranja, a najviše do 10% ukupne kreditne obveze, snositi će svi Obveznici plaćanja koji su 
potpisali Sporazum, a razmjerno njihovim udjelima iz Tablice u sufinanciranju ukupne kreditne obveze. 

Sporazum je sastavljen u 43 (četrdeset i tri) istovjetna i jednako važeća primjerka, od kojih svaka strana 
zadržava po 1 (jedan) primjerak. 

 
U znak da je tekstom Sporazuma izražena njihova prava i ozbiljna volja, te prihvaćanja prava i obveza 

koje iz Sporazuma proizlaze, potvrđujući da su predmetni Sporazum pročitali i razumjeli, kao i pravne 
posljedice koje iz njega proistječu, te se odriču prava na pobijanje istog iz razloga nerazumijevanja ili bilo kojeg 
drugog razloga, sporazumne strane Sporazum potpisuju. 
 
 
Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju    Istarska županija -  
„Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno                                              Regione Istriana 
Ravnatelj                                                                                    Župan 
Marinko Rade         Boris Miletić 
 
Broj:         KLASA: 400-08/22-01/09 

URBROJ: 2163-02/1-22-02  
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Grad Pula-Pola    Grad Poreč-Parenzo  Grad Rovinj-Rovigno 
Gradonačelnik                        Gradonačelnik                       Gradonačelnik 
Filip Zoričić                               Loris Peršurić                        Marko Paliaga 
 
KLASA:     KLASA:    KLASA:  
URBROJ:    URBROJ:   URBROJ:  
 
 
Grad Umag-Umago   Grad Labin   Grad Pazin 
Gradonačelnik                              Gradonačelnik   Gradonačelnica 
Vili Bassanese      Valter Glavičić   Suzana Jašić 
 
KLASA:     KLASA:    KLASA:  
URBROJ:    URBROJ:   URBROJ:  
 
 
Grad Novigrad-Cittanova  Grad Buzet   Grad Buje-Buie 
Gradonačelnik    Gradonačelnik   Gradonačelnik 
Anteo Milos    Damir Kajin   Fabrizio Vižintin 
 
KLASA:     KLASA:    KLASA:  
URBROJ:    URBROJ:   URBROJ:  
 
 
Grad Vodnjan-Dignano   Općina Medulin  Općina Fažana-Fasana 
Gradonačelnik    Načelnik   Načelnik 
Edi Pastrovicchio   Ivan Kirac   Radomir Korać 
 
KLASA:     KLASA:    KLASA:  
URBROJ:    URBROJ:   URBROJ:  
 
 
 
Općina Vrsar-Orsera   Općina Tar-Vabriga-  Općina Kršan 
Načelnik    Torre-Abrega   Načelnik 
Ivan Gerometta    Načelnik    Roman Carić 
     Nivio Stojnić 
 
KLASA:     KLASA:    KLASA:  
URBROJ:    URBROJ:   URBROJ:  
 
 
Općina Marčana   Općina Funtana-Fontane Općina Ližnjan-Lisignano  
Načelnik    Načelnik   Načelnik 
Predrag Pliško    Mladen Grgeta   Marko Ravnić 
 
KLASA:     KLASA:    KLASA:  
URBROJ:    URBROJ:   URBROJ:  
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Općina Raša    Općina Brtonigla-  Općina Bale-Valle 
Načelnica    Verteneglio   Načelnik 
Glorija Paliska    Načelnik   Edi Pastrovicchio 
     Neš Sinožić 
 
KLASA:     KLASA:    KLASA:  
URBROJ:    URBROJ:   URBROJ:  
 
 
Općina Sveta Nedelja   Općina Žminj   Općina Barban 
Načelnica    Načelnik   Načelnik 
Irene Franković    Željko Plavčić   Dalibor Paus 
 
KLASA:     KLASA:    KLASA:  
URBROJ:    URBROJ:    URBROJ:  
 
 
Općina Grožnjan-Grisignana  Općina Svetvinčenat  Općina Višnjan-Visignano 
Načelnik    Načelnik   Načelnik 
Claudio Stocovaz   Dean Perković   Angelo Mattich 
 
KLASA:     KLASA:    KLASA: 
URBROJ:    URBROJ:   URBROJ: 
 
 
Općina Pićan    Općina Kanfanar  Općina Lupoglav 
Načelnik    Načelnik   Načelnik 
Dean Močinić    Sandro Jurman   Franko Baxa 
 
KLASA:     KLASA:    KLASA:  
URBROJ:    URBROJ:   URBROJ:  
 
 
Općina Tinjan    Općina Kaštelir-Labinci-  Općina Motovun-Montona 
Načelnik    Castelliere-St. Domenica Načelnik 
Goran Hrvatin    Načelnik   Tomislav Pahović 
     Đulijano Petrović  
 
KLASA:     KLASA:    KLASA:  
URBROJ:    URBROJ:   URBROJ:  
 
 
Općina Oprtalj-Portole   Općina Gračišće  Općina Vižinada-Visinada  
Načelnik    Načelnik   Načelnik 
Leo Bazjak    Ivan Jeromela   Marko Ferenac 
 
KLASA:     KLASA:    KLASA:  
URBROJ:    URBROJ:   URBROJ:  
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Općina Cerovlje    Općina Sveti Petar u Šumi Općina Sveti Lovreč 
Načelnik    Načelnik   Načelnik 
Elvis Šterpin    Mario Bratulić   Marko Ljubešić 
 
KLASA:     KLASA:    KLASA:  
URBROJ:    URBROJ:   URBROJ:  
 
 
Općina Karojba    Općina Lanišće 
Načelnik    Načelnica 
Marko Lakošeljac   Roberta Medica 
 
KLASA:     KLASA:  
URBROJ:    URBROJ:  
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 Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/15., 
123/17., 98/19. i 144/20.), članka 16. Statuta Općine Karojba (,,Službene novine Grada Pazina“ broj: 09/13., 
02/18., 24/20. i 16/21.) i članka 3. stavka 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama 
u vlasništvu Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj: 33/10.), Općinsko vijeće Općine Karojba, 
dana 19. prosinca 2022. godine, donosi  
 
 

O D L U K U 
o kupnji nekretnine 

 
 

Članak 1. 
  Općina Karojba kupuje nekretninu oznake k.č. 1926/1, upisane u zk.ul. 1422, k.o. Novaki Motovunski, 
površine 658 m2, u vlasništvu Ecia Lakošeljca iz Karojbe, Pilati 88, OIB: 40611316993, po cijeni od 113.800,00 
HRK / 15.103,85 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450), koja je utvrđena sukladno Procjembenom elaboratu, 
izrađenom od strane stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Denisa Lakošeljca, 
dipl.ing.građ., broj: 06-X/2022, od 14. listopada 2022. godine.  

 
Članak 2. 

 Nekretnina iz članka 1. ove Odluke kupuje se u svrhu daljnjeg razvitka sportskog centra u naselju Pilati. 
 

Članak 3.  
 Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Karojba, sklopit će, u ime Općine Karojba, kao kupca, 
ugovor o kupoprodaji nekretnine iz točke 1. ove Odluke. 
 

Članak 4.  
 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: 944-01/22-01/02 
URBROJ: 2163-20-02/02-22-1 
Karojba, 19. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
 
 

                 Predsjednica  
    Općinskog vijeća 

                            Sanja Mališa, v.r. 
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Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 
referenduma („Narodne novine“ broj 29/19. i 98/19.) i članka 16. Statuta Općine Karojba („Službene novine 
Grada Pazina“ broj: 09/13., 02/18., 24/20. i 16/21.), Općinsko vijeće Općine Karojba na sjednici održanoj dana 
19. prosinca 2022. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

   u Općinskom vijeću Općine Karojba za 2023. godinu 
 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Karojba (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2023. godinu, koja su 
osigurana u Proračunu Općine Karojba za 2023. 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 132,72 eura. 
 Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 13,27 eura. 

 
Članak 4. 

 Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se 
sredstva osigurana u Proračunu Općine Karojba za 2023. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u 
iznosima kako slijedi: 

      

Stranka/nezavisni 
Iznos po 

članu 
eura 

Broj 
članova 

Ukupni 
iznos 
eura 

Podzastupljeni 
spol broj čl. 

Iznos 
10% 
eura 

Sveukupni 
iznos  eura 

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

Hrvatska demokratska 
zajednica  (HDZ) 132,72 4 530,88 2 26,57 557,45 

Istarski demokratski 
sabor (IDS) 132,72 2 265,44 0 0 265,44 

Nezavisni vijećnici 132,72 3 398,16 0 0 398,16 

UKUPNO   9 1.194,48 2 26,57 1.221,05 



 
Utorak, 20. prosinca 2022.                                SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                                  Strana 2525 – Broj 58 
 
 

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: 
 

                       
 

Članak 6. 
 U pogledu korištenja sredstava, podnošenja financijskih izvještaja i drugih prava i obveza u vezi s 
provedbom ove Odluke političke stranke i nezavisni vijećnici dužni su postupati u skladu s odredbama Zakona 
o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. 
 

Članak 7. 
 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, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 
 
 
KLASA: 402-01/22-01/19 
URBROJ: 2163-20-02/02-22-1 
Karojba, 19. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
 
 

           Predsjednica  
           Općinskog vijeća 

                                                                                                                      Sanja Mališa, v.r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stranka/nezavisni vijećnik

Predviđeni iznosi u 

godini eura

1. Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) 557,45

2. Istarskom demokratskom saboru (IDS) 265,44

3. Alenu Rosiću, nezavisni vijećnik 132,72

4. Tihomiru Radoslavu, nezavisni vijećnik 132,72

5. Saši Ivančiću, nezavisni vijećnik 132,72

UKUPNO 1.221,05
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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., 24/20. i 16/21.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2022. 
godine, donosi 

 
P L A N   

djelovanja Općine Karojba u području prirodnih nepogoda za 2023. 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:  

• Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Karojba, kojeg imenuje Općinsko 
vijeće Općine Karojba (dalje u tekstu: Povjerenstvo Općine Karojba);  

• Općinski načelnik Općine Karojba (dalje u tekstu: Općinski načelnik);  

• 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 
 

• 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.  
 

• 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 navedenom Pravilniku 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.  
 

• 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.  

 

• 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.  
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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.  

 
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.  
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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.  

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 65. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21.) 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.  
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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.  
 

6. PRILOZI 
 
6.1. Vrste prirodnih nepogoda 
 

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 

 
 
6.2. Obrazac PN 
 

OBRAZAC PN 

ŽUPANIJA  

GRAD/OPĆINA  

 

VRSTA PRIRODNE NEPOGODE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Utorak, 20. prosinca 2022.                                SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                                  Strana 2533 – Broj 58 
 
 

 
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  

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* 

RB
R 

IME I 
PREZIME 

OI
B 

FIZIČKE OSOBE PRAVNE OSOBE UKUPNO 
Povrat 

sredstav
a u 

državni 
proraču

n 

Dodjela 
sredstav

a iz 
drugih 
izvora 

 
Broj 

osoba*
* 

Iznos 
isplaćen

e 
pomoći 

Broj 
osoba*

* 

Iznos 
isplaćen

e 
pomoći 

Broj 
osoba*

* 

Iznos 
isplaćen

e 
pomoći 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

 
UKUPN
O: 

         

NAPOMENA***: 

 
* 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: 240-01/22-01/06 
URBROJ: 2163-20-02/02-22-1 
Karojba, 19. prosinca 2022. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
 

         
                Predsjednica  

   Općinskog vijeća 
                                Sanja Mališa, v.r. 
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___________________________ 
462 
 
Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj: 143/21.) 

i članka 16. Statuta Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj: 09/13., 02/18., 24/20. i 16/21.) 
Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2022. godine, donosi 
 
 

KODEKS PONAŠANJA 
članova Općinskog vijeća Općine Karojba 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim se Kodeksom ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Karojba (u daljnjem tekstu: Kodeks) 

uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova 
Općinskog vijeća Općine Karojba (u daljnjem tekstu: vijećnici), način praćenja primjene Kodeksa, tijela koja 
odlučuju o povredama Kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa. 
 

Članak 2. 
Svrha ovog Kodeksa je jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju 

dužnosti vijećnika, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim 
vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj 
razini. 

Cilj je Kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture 
dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost 
i odgovornost u obavljanju dužnosti vijećnika. 
 

Članak 3. 
U ovom Kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 
- član obitelji vijećnika je bračni ili izvanbračni drug obveznika, životni partner i neformalni životni 

partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre vijećnika te posvojitelj, odnosno posvojenik 
vijećnika, 

- poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaju, zakup, najam, državne potpore i 
druge oblike izravnog stjecanja sredstava od tijela javne vlasti, na koncesije, koncesijska odobrenja i ugovore 
javno - privatnog partnerstva, osim državnih potpora u slučaju elementarnih nepogoda, 

- poslovni subjekti su trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih 
odnosa kao što su obrti, udruge građana, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nositelji 
samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona, 

- povezane osobe su osobe navedene u alineji 1. ovoga stavka te ostale osobe koje se prema drugim 
osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s obveznikom, 

- privatni interes obuhvaća imovinsku i neimovinsku korist vijećnika i povezanih osoba, 
- integritet podrazumijeva da se mišljenja, stavovi i ponašanje osobe temelje na njezinoj 

vjerodostojnosti, istini, ispravnosti i poštenju, 
- objektivnost podrazumijeva da je nečije mišljenje i ponašanje zasnovano na istinitim činjenicama, 

stvarno i potpuno neovisno o subjektu, njegovim opažanjima i vrednovanjima, 
- nepristranost podrazumijeva da osoba svoja mišljenja i ponašanja temelji na objektivnim odlukama 

na koje ne utječu predrasude ili interesi. 
Izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. 
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II. SUKOB INTERESA 
 

Članak 4. 
U obnašanju vijećničke dužnosti, vijećnici ne smiju svoj privatni interes stavljati ispred javnog interesa. 
Sukob interesa postoji kada su privatni interesi vijećnika u suprotnosti s javnim interesom, a posebice: 
- kada privatni interes vijećnika može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju vijećničke dužnosti 

(potencijalni sukob interesa), 
- kada je privatni interes vijećnika utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na njegovu 

nepristranost u obavljanju vijećničke dužnosti (stvarni sukob interesa). 
U slučaju dvojbe o postojanju sukoba interesa, vijećnik je dužan učiniti sve što je potrebno da odijeli 

privatni interes od javnog interesa i zaštiti javni interes. 
 
III. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA 

 
Članak 5. 

U obavljanju javnih dužnosti, vijećnici se moraju pridržavati sljedećih temeljnih načela: 
1. zakonitosti i zaštite javnog interesa, 
2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih 

dužnosti i institucije općinske vlasti u kojima djeluju, 
3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane 

uznemiravanja, 
4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa, 
5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane 

osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja 
darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti, 

6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja, 
7. javnosti rada i dostupnosti građanima, 
8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i 

nediskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela općinske vlasti, 
9. zabrane svjesnog iznošenja neistina, 
10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima, 
11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani, 
12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani, 
13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih 

izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine, 
14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu 

uvredljivog govora, 
15. odnosa prema službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba (u 

daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima 
obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima 
smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za protupropisno postupanje, najava smjena slijedom 
promjene vlasti i slično), 

16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih 
informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih te 

17. osobne odgovornosti za svoje postupke. 
Vijećnici u obnašanju vijećničke dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i 

nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana. 
Vijećnici su osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju vijećničke dužnosti na koju su izabrani 

prema građanima koji su ih izabrali. 
Vijećnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana. 
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Vijećnici ne smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu 
objektivnost. 

Vijećnici su dužni kontinuirano paziti na poštivanje etičkih načela, svojim primjerom postaviti 
standarde u predstavničkom tijelu u kojem obnašaju dužnost, kao i spriječiti potencijalni, odnosno stvarni 
sukob interesa te se ne mogu ispričati za nepoznavanje obaveza i odgovornosti koje proizlaze iz ovog Kodeksa. 
 

Članak 6. 
Vijećnik će pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti 

predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta. 
Vijećnik je dužan pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u 

poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s jedinicom 
lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s trgovačkim 
društvima i drugim pravnim osobama kojima je ta jedinica osnivač ili član. Članom obitelji, u smislu Zakona o 
sprječavanju sukoba interesa su: bračni ili izvanbračni drug obveznika, životni partner i neformalni životni 
partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre obveznika te posvojitelj, odnosno posvojenik 
obveznika. 

Od vijećnika se očekuje poštivanje pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih obveza kao članova 
predstavničkog tijela. 

Od vijećnika se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje proizlaze iz političke dužnosti 
koju obavljaju. 

Članak 7. 
Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem vijećnika koje je u vezi s obnašanjem javne dužnosti. 

 
IV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 

 
Članak 8. 

Vijećnicima je zabranjeno: 
- primiti ili zahtijevati korist ili obećanje koristi radi obavljanja vijećničke dužnosti - ostvariti ili dobiti 

pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom, 
- zloupotrijebiti posebna prava vijećnika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje vijećničke dužnosti, 
- primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja vijećničke dužnosti - tražiti, prihvatiti ili primiti 

vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari ili utjecati na odluku nekog tijela ili osobe radi osobnog 
probitka ili probitka povezane osobe, 

- obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za dar ili obećanje dara, 
- utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi, 
koristiti povlaštene informacije o djelovanju Jedinstvenog upravnog odjela radi osobnog probitka ili 

probitka povezane osobe, 
- na drugi način koristiti položaj vijećnika utjecanjem na odluku Jedinstvenog upravnog odjela ili osoba 

koje su u njima zaposlene, kako bi postigli osobni probitak ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili 
pravo, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi. 

 
V. ZABRANJENA DJELOVANJA VIJEĆNIKA 

 
Članak 9. 

Vijećnicima je zabranjeno tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi predlaganja donošenja 
odluke na sjednici Općinskog vijeća Općine Karojba (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) ili za glasovanje o 
odluci na sjednici Općinskog vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća. 

 
Članak 10. 

Vijećnicima je zabranjeno utjecati na donošenje odluke radnog tijela Općinskog vijeća ili odluke 
Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe. 
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VI. DEKLARIRANJE SUKOBA INTERESA I NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU 
 

Članak 11. 
Ako se pojave okolnosti koje se mogu definirati kao potencijalni sukob interesa, vijećnik je dužan 

deklarirati ga na odgovarajući način i razriješiti tako da zaštiti javni interes. 
Ako nije drukčije propisano zakonom, vijećnik će se izuzeti od donošenja odluka, odnosno sudjelovanja 

u donošenju odluka i sklapanju ugovora koji utječu na njegov vlastiti poslovni interes ili poslovni interes: 
- s njim povezanih osoba, 
- poslodavaca kod kojih je bio u radnom odnosu u posljednje dvije godine prije stupanja na dužnost. 
Vijećnici su dužni pravovremeno prepoznati okolnosti koje bi ih mogle dovesti u situaciju sukoba 

interesa, deklarirati ih prema javnosti i drugim dionicima u određenom postupku te se izuzeti od postupanja 
(odlučivanja, glasanja i sl.). 

Vijećnik može deklarirati svoj interes usmenom ili pisanom izjavom. 
 
VII. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA 

 
Članak 12. 

Primjenu Kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti. 
Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana. 
Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. 
Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Općinskog 

vijeća. 
 

Članak 13. 
Predsjednik Etičkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici. 
Predsjednik Etičkog odbora ne može biti vijećnik, niti član političke stranke, odnosno kandidat 

nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. 
Članovi Etičkog odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i jedan iz 

oporbe. 
 

Članak 14. 
Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj 

zajednici. 
Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti vijećnici, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati 

nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. 
 

Članak 15. 
Etički odbor pokreće postupak zbog kršenja odredbi Kodeksa na vlastitu inicijativu, po prijavi vijećnika, 

člana radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, službenika 
Jedinstvenog upravnog odjela ili po prijavi građana. 

Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime vijećnika koji se prijavljuje za povredu 
odredbi Kodeksa uz navođenje odredbe Kodeksa koja je povrijeđena. 

Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama. 
Etički odbor može od podnositelja prijave zatražiti dopunu prijave, odnosno dodatna pojašnjenja i 

očitovanja. 
Članak 16. 

Etički odbor obavještava vijećnika protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku od 15 dana 
od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanje o iznesenim činjenicama i okolnostima u 
prijavi. 

Ako vijećnik ne dostavi pisano očitovanje, Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka po prijavi. 
Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova. 
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Članak 17. 
Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke po 

zaprimljenoj prijavi. 
Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u 

odlučivanju. 
 

Članak 18. 
Za povredu odredbi Kodeksa, Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku 

vijećniku za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa, odnosno za usklađivanje načina djelovanja 
vijećnika s odredbama Kodeksa. 

Protiv odluke Općinskog vijeća, vijećnik može u roku od 8 dana od dana primitka odluke podnijeti 
prigovor Vijeću časti. 

 
Članak 19. 

Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana 
podnesenog prigovora. 

Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti ili 
poništiti odluku Općinskog vijeća. 
 

Članak 20. 
Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti primjenjuju se odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Karojba, koje se odnose na djelokrug, sastav i način rada radnih tijela Općinskog vijeća. 
 

Članak 21. 
Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenim novinama Grada Pazina i na službenoj 

mrežnoj stranici Općine Karojba. 
 
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 22. 

Stupanjem na snagu ovog Kodeksa stavlja se van snage Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u 
Općini Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/22.). 
 

Članak 23. 
Ovaj Kodeks 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: 024-03/22-01/01 
URBROJ: 2163-20-02/02-22-1 
Karojba, 19. prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
 
 

Predsjednica  
            Općinskog vijeća 
           Sanja Mališa, v.r. 
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