
 

 

 

                                                                                                             Prijedlog 16. srpnja 2015. 

Na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 17/09., 

4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj dana _________ 2015. godine, 

donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Pisma namjere za sudjelovanje u svim aktivnostima realizacije projekta 

 „Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodoopskrbnog područja Istra“ 

 

 

1. Prihvaća se Pismo namjere za sudjelovanje u svim aktivnostima realizacije projekta 

„Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodoopskrbnog područja Istra“. 

 

2. Pismo namjere sastavni je dio ovog Zaključka i neće se objaviti u službenom glasilu 

„Službenim novinama Grada Pazina“. 

 

3. Ovlašćuje se Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina da u ime Grada Pazina potpiše 

Pismo namjere. 

 

4. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

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

 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin, 30. srpnja 2015. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

                                                                                                                  Predsjednik 

                                                                                                              Gradskog vijeća 

                                                                                                          Boris Demark, prof., v.r 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

 

 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE  

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13), te članka 22. 

Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.) Gradsko vijeće 

donosi odluke iz svoje nadležnosti. 

Osnova za potpisivanje ovog Pisma namjere je odredba  ograničenog natječaja - Poziva na 

dostavu prijedloga projekata „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje 

dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje“ – Br. EN.2.1.16, a u sklopu Operativnog programa 

„Zaštita okoliša“ 2007.-2013. – Prioritet 2 – Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava 

vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama. 

II. CILJ DONOŠENJA AKTA 

ISTARSKI VODOVOD d.o.o., za proizvodnju i distribuciju vode, Buzet, Sv. Ivan 8, je na 

navedeni ograničeni natječaj Ministarstva poljoprivrede kao provedbenog tijela broj 1 i Hrvatskih 

voda kao provedbenog tijela broj 2, 29.5.2015. godine podnio prijavu za projekt 

„REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DIJELA VODOOPSKRBNOG PODRUČJA ISTRA“. S 

područja Grada Pazina kandidirana je izgradnja vodovodnog ogranka ZAMASKI DOL - I i II FAZA. 

Na temelju izrađene tehničke, projektne dokumentacije i ishođene građevinske dozvole 

(Klasa: 361-03/13-03/05, Ur.br. 2163/01-07-07-14-9 od 5. veljače 2014. godine), u 2014. godini je 

proveden postupak javne nabave za I fazu, koja je realizirana u potpunosti do 12. siječnja 2015. 

godine. Po završetku ukupne investicije riješiti će se opskrba pitkom vodom za ukupno 80 stanovnika.  

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 4.995.079,16 kn, od čega 915.079,16 kn se 

odnosi na I fazu koja je izgrađena, 4.000.000,00 kn se odnosi na procijenjenu vrijednost izgradnje II 

faze, a 80.000,00 kn na procijenjenu vrijednost stručnog nadzora gradnje za II fazu.  

Donošenjem Zaključka ostvaruje se preduvjet potreban za nastavak procesa ocjenjivanja 

predmetne projektne prijave, u skladu s obavijesti Hrvatskih voda o izvršenom procesu 

administrativne provjere od 11. lipnja 2015. godine. 

Zbog navedenog predlaže se donošenje Zaključka kojim će se ovlastiti Gradonačelnik na 

potpisivanje predmetnog Pisma namjere. 

 

 

                                                                                                             Ured Grada 



    

 

 

 

Grad Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, OIB: 07969842379, zastupan po Gradonačelniku Renatu 

Krulčiću 

 

i 

 

ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet, OIB: 13269963589, zastupano po članu uprave Lauri 

Šuperina, dipl. iur., sklopili su  

 

 

PISMO NAMJERE  

za sudjelovanje u svim aktivnostima realizacije projekta 

 „Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodoopskrbnog područja Istra“ 

 

 

Članak 1.  

Ovim pismom namjere izražavamo spremnost da aktivno sudjelujemo u svim aktivnostima vezanim za 

realizaciju projekta „Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodoopskrbnog područja Istra“, u sklopu kojeg je na 

području Grada Pazina kandidirana izgradnja vodovodnog ogranka ZAMASKI DOL – I i II FAZA. 

 

Članak 2.  

Potpisnici pisma namjere suglasni su da je predmetni projekt od zajedničkog interesa potpisnika te predlažu 

provedbenim tijelima da se projekt uvrsti u prioritetne projekte za sufinanciranje sredstvima EU fondova na 

temelju Ograničenog poziva na dostavu prijedloga projekta Br. EN.2.1.16. 

  

Članak 3.  

U znak prihvaćanja i spremnosti sudjelovanja u predmetnom projektu, potpisuje se ovo Pismo namjere. 

 

 

U Pazinu, ______________. 

 

Klasa:         Broj: 

Urbroj: 

 

GRAD PAZIN                   ISTARSKI VODOVOD d.o.o. 

Gradonačelnik:       Član uprave: 

Renato Krulčić       Laura Šuperina, dipl.iur.  

 

 

 

 

 

 

 




