
 
 
 
 
   
 
 
 

 
S L U Ž B E N E  N O V I N E 

GRADA PAZINA  
I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE,  

 KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN 
I  SVETI  PETAR U ŠUMI 

 
                                                                                    ISSN 1847-6260 

 
PAZIN, 28. studeni 2013. 

 
GODINA: XXXIX 

 
CIJENA: 30,00 KN 

 
 BROJ: 30  

  
IZDAVAČ: GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA  
UREDNIŠTVO: DRUŽBE SV. ĆIRILA I METODA 10 
                             52000 PAZIN, TEL. (052) 624-208 
ODGOVORNI UREDNIK: LUCIJA PARO 
IZLAZI: DVOMJESEČNO I PO POTREBI 
NAKLADA: 100 PRIMJERAKA  
WEB ADRESA: www.pazin.hr 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

S  A  D  R  Ž  A  J  
OPĆINA GRAČIŠĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 

315. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne  
        vodne građevine za opskrbu pitkom vodom...................................................................... 856 
316. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine ..... 858 
317. Zaključak o podržavanju Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre ......... 862 
318. Zaključak o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu u zakup  
        poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske............................................. 863 
 

OPĆINA MOTOVUN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 

319. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne  
        vodne građevine za opskrbu pitkom vodom ..................................................................... 864 
320. Odluka o imenovanju člana u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju 
        poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne 
        proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednosti drvne mase .................... 866 
321. Odluka o imenovanju člana u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom  
        zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske ....................................................................... 866 
322. Rješenje o mirovanju mandata vijećnika Ivana Štefanića člana Općinskog vijeća  
        Općine Motovun................................................................................................................ 867 
323. Zaključak o podržavanju Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre ......... 867 
 

ZAJEDNIČKI AKT GRADA PAZINA, OPĆINA I OSNOVNE ŠKOLE  
VLADIMIRA NAZORA PAZIN 
 

324. Sporazum o načinu i uvjetima zajedničkog uređenja prostora i ostvarivanja  
        programa boravka djece u Odmaralištu Špadići u 2013. godini........................................ 868 



 
Četvrtak, 28. studeni 2013.                 SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                 Strana 856 – Broj 30 
 
 

O P Ć I N A   G R A Č I Š Ć E 
 
 
 315 
 
 Temeljem članka 209. stavka 2. i 3. 
Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 
153/09., 63/11., 130/11. i 56/13.) , a u skladu 
sa člankom 138. Prijelaznih i završnih odredbi 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
vodama („Narodne novine“ broj 56/13.), 
člankom 5. Zakona o financiranju vodnoga 
gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09., 
90/11. i 56/13.) i člankom 30. Statuta Općine 
Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 5/13. i 21/13.), Općinsko vijeće Općine 
Gračišće je na sjednici održanoj 14. studenog 
2013. godine donijelo 
 
 

O D L U K U  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE 
VODNE GRAĐEVINE ZA OPSKRBU 

PITKOM VODOM 
 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje 
Odluka o priključenju na komunalne vodne 
građevine za opskrbu pitkom vodom (u 
daljnjem tekstu: Odluka) koju je Općinsko 
vijeće Općine Gračišće donijelo na sjednici 
održanoj 30. travnja 2012. godine. 

 
Članak 2. 

 U članku 1. stavak 2. Odluke brišu se 
točke:  
 „6. način obračuna i visina naknade za 
priključenje“ 
 „7. način plaćanja naknade za 
priključenje“ 
 Točke 8., 9., i 10. postaju točke 6., 7., i 
8. 
 

Članak 3. 
 Članak 5. Odluke mijenja se i glasi: 
 „Vlasnik građevine podnosi zahtjev za 
priključenje na sustav opskrbe vodom za piće 
Istarskom vodovodu, PJ Pazin. 
 Vodovod utvrđuje dali su ispunjeni 
tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje.“ 

 

 
Članak 4. 

 Članak 6. Odluke mijenja se i glasi: 
 „Istarski vodovod će izvršiti 
priključenje građevine na sustav opskrbe 
vodom za piće nakon što utvrdi da su ispunjeni 
tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje. 
Jedan primjerak Ugovora o izvođenju 
priključka Istarski vodovod će dostaviti 
nadležnom Upravnom odjelu Općine Gračišće.  
 U roku od 15 dana od zaprimanja 
zahtjeva za priključenje, Istarski vodovod će 
podnositelja zahtjeva izvijestiti o tehničko-
tehnološkim uvjetima koje je potrebno ispuniti 
u svrhu priključenja. 
 Ukoliko u roku od 30 dana od dana 
podnošenja zahtjeva za priključenje nisu 
osigurani tehničko-tehnološki uvjeti 
priključenja, Istarski vodovod će donijeti 
Odluku o odbijanju priključenja na sustav 
opskrbe vodom za piće. Protiv iste Odluke 
podnositelj zahtjeva za priključenjem može u 
roku od 8 dana od dana njenog primitka 
podnijeti prigovor Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Gračišće. 
 U slučaju ispunjenja tehničko-
tehnoloških uvjeta priključenja unutar roka iz 
prethodnog stavka, Istarski vodovod će sa 
podnositeljem zahtjeva sklopiti Ugovor o 
izvođenju priključka.“ 

 
Članak 5. 

 U članku 8. stavku 3. dodaje se nova  
točka (4.) koja glasi: 
 „4. priključak za građevine bez 
pravomoćnog akta o gradnji, pod uvjetom da je 
za iste nadležnom tijelu podnijet Zahtjev za 
legalizaciju građevine. Isti priključak odobrava 
se na određeno vrijeme – do pravomoćnosti 
Rješenja o izvedenom stanju, odnosno do 
pravomoćnosti Rješenja kojim se Zahtjev za 
legalizaciju građevine odbija ili odbacuje.“ 
   

Članak 6. 
 Članak 16. stavak 1. točka 1. Odluke 
mijenja se i glasi: 
 „1. ako građevina nema pravomoćan 
akt o gradnji, osim u slučajevima i pod 
uvjetima iz članaka 8. stavka 3. točke 4. 
Odluke. “ 
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Članak 7. 
 Članak 20. Odluke mijenja se i glasi: 
 „Priključenje na sustav opskrbe vodom 
za piće Istarski vodovod je obvezan izvršiti u 
roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o 
izvođenju priključka i ispunjenja tehničko-
tehnoloških uvjeta priključenja od strane 
podnositelja Zahtjeva za priključenje.“ 

 
Članak 8. 

 Brišu se glave VII. i VIII. Odluke, 
odnosno članak 21., 22., 23., 24., i 25. 

 
Članak 9. 

 Dosadašnja glava IX. Odluke postaje 
glava VII. 
 Članak 26. mijenja se i glasi: 
 „U slučaju kada gradnja određene 
vodne građevine nije predviđena godišnjim 
planom gradnje komunalnih vodnih građevina, 
ali je predviđena višegodišnjim planom 
gradnje komunalnih vodnih građevina unutar 
iduće 3 godine, budući korisnici vodnih usluga 
koji bi se priključili na te građevine mogu 
sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz 
povrat uloženih sredstava u određenom roku, 
pod uvjetima utvrđenim ugovorom s Istarskim 
vodovodom. 
Sredstva iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se 
na račun Istarskog vodovoda, a rok povrata 
sredstava ne može biti dulji od 5 godina od 
dana sklapanja ugovora. 
Budući korisnici vodnih usluga koji bi se 
priključili na komunalne vodne građevine, za 
koje nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 1. 
ovog članka, mogu sudjelovati u financiranju 
njihove gradnje, pod uvjetom utvrđenim 
ugovorom s Istarskim vodovodom, bez prava 
na povrat sredstva i bez prava na učešće u 
vlasničkoj strukturi Istarskog vodovoda.“ 
Članak 27. i 28. Odluke brišu se. 

 
Članak 10. 

 Dosadašnja glava X. Odluke postaje 
glava VIII. 

 
Članak 11. 

 U članku 32. stavak 1. iza  riječi „od 
10.000,00 kn“ dodaju se riječi „do 50.000,00 “, 
a u stavku 2. istog članka riječi „od 2.000,00 
kn“ zamjenjuju se riječima „od 1.000,00 kn do 
5.000,00 kn.“ 

 
 

Članak 12. 
 U članku 33. stavak 1. riječi „od  
5.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima „od 
10.000,00 kn do 50.000,00 kn “, a u stavku 2. 
istog članka iza riječi „od  1.000,00 kn“ dodaju 
se riječi „do 5.000,00 kn.“   
 

Članak 13. 
 Dosadašnja glava XII. Odluke postaje 
glava IX. 
 

Članak 14. 
 Članak 35. Odluke mijenja se i glasi: 
 „Vodne građevine čija se gradnja 
financirala prikupljenim sredstvima naknade za 
priključenje temeljem ranijih odluka Općine 
Gračišće koje su uređivale pitanje priključenja 
za komunalne vodne građevine, čine 
dugotrajnu imovinu Istarskog vodovoda i isto 
ne utječe na promjenu poslovnog udjela 
Općine Gračišće u vlasničkoj strukturi 
Istarskog vodovoda d.o.o. “ 

 
Članak 15. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 325-01/13-01/12 
URBROJ: 2163/02-02-02-13-2 
Gračišće, 14. studenog 2013.  
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 Na temelju članka 209., stavka 2. 
Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 
153/09., 63/11., 130/11. i 56/13.) te članka 30. 
Općine Gračišće (“Službene novine Grada 
Pazina”, broj 5/13. i 21/13.), Općinsko Vijeće 
Općine Gračišće na sjednici održanoj  14. 
studenog 2013. godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o priključenju građevina  i drugih 

nekretnina na komunalne vodne građevine 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom utvrđuje se postupak 
priključenja i rokovi za priključenje građevina 
i drugih nekretnina na komunalne vodne 
građevine na području Općine Gračišće, za  
mjesne odbore Gračišće i  Škopljak. 
 Komunalne vodne građevine u smislu 
Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 
153/09. 63/11., 130/11., 56/13- u nastavku: 
Zakon) jesu:  
 - građevine za javnu vodoopskrbu- 
akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže i 
druge zahvatne građevine na vodnim tijelima), 
uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, 
crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i 
vodoopskrbna mreža 
 - građevine za javnu odvodnju- kanali 
za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, 
mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i 
oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, 
uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji 
za obradu mulja nastalog u postupku 
pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti u 
prijemnik i druge građevine pripadajuće ovim 
građevinama, uključujući sekundarnu mrežu. 
 

Članak 2. 
 Vodne usluge su usluge javne 
vodoopskrbe i javne odvodnje. 
 Korisnik vodnih usluga je svaka 
pravna ili fizička osoba koja je vlasnik 
odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili 
druge nekretnine priključene na komunalne 
vodne građevine i koja je s isporučiteljom 

sklopila ugovor o isporuci jedne ili više vodnih 
usluga. 
 
 Priključak na građevinu javne 
vodoopskrbe čini: 
 a) ogranak od javne vodovodne mreže 
sa ili bez zasuna, dovodnih cijevi do 
vodomjera smještenog u vodomjernom oknu, 
zaporni ventil ispred vodomjera, zaporni ventil 
s ispustom iza vodomjera, vodomjer i spojni 
komadi (odnosi se na obiteljske građevine, 
poljoprivredne priključke i sl. ). 
 b) ogranak do šahta ispred stambenog 
objekta sa više stanova u kojem je smješten 
glavni ventil (odnosno i više šahtova sa 
glavnim ventilom ukoliko stambena građevina 
ima više ulaza) te šahtova (ormarića) sa 
potrebnim brojem vodomjera u pristupačnom 
dijelu građevine.  
 Premještaj vodovodnog priključka je 
izvedba novog priključka na drugom mjestu za 
potrebe iste nekretnine s ugradnjom istog 
vodomjera i prekidom pružanja vodne usluge 
putem priključka s kojeg je demontiran 
vodomjer. 
 Odvajanje vodovodnog priključka je 
izvedba novog priključka za potrebe posebnog 
dijela zgrade koji predstavlja samostalnu 
uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, 
garaža i sl.) 
 Priključkom na građevine javne 
odvodnje smatra se točka priključenja na 
revizijskom oknu na kanalizacijskom 
kolektoru.  
 Premještaj kanalizacijskog priključka 
je izvedba novog priključka na drugom mjestu 
za potrebe iste nekretnine s prekidom odvodnje 
otpadnih voda putem ranije izvedenog 
priključka. 
 Odvajanje kanalizacijskog priključka 
je izvedba novog  priključka za potrebe 
posebnog dijela zgrade koji  predstavlja 
samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni 
prostor, garaža i sl.). 
 Druge nekretnine prema ovoj Odluci 
su javne površine (parkovi i druge zelene 
površine unutar naselja, otvorena travnata 
sportska igrališta i sl.) i poljoprivredno 
zemljište koje se u katastarskoj evidenciji vodi 
pod određenim brojem, neovisno da li je u 
vlasništvu jedne ili više osoba. 
 Poljoprivrednim zemljištem u smislu 
ove Odluke  smatraju se poljoprivredne 
površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, 
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voćnjaci, maslinici, vinogradi, kao i drugo 
zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj 
proizvodnji za vlastite potrebe ili u 
gospodarske svrhe (nisu uključene okućnice i 
građevne čestice postojećih građevina). 
 Građevinom se smatra građenjem 
nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito 
izveden od građevinskih proizvoda sa 
zajedničkim instalacijama i opremom ili sklop 
s ugrađenim postrojenjem odnosno opremom 
kao tehničko-tehnološka cjelina ili samostalna 
postrojenja povezana s tlom te sklop povezan s 
tlom koji  je nastao građenjem ako se njime 
mijenja način korištenja prostora. 
Poseban dio zgrade jest dio zgrade koji 
predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu za 
koju je to svojstvo utvrdilo nadležno upravno 
tijelo i u kojoj se troši voda (stan, poslovni 
prostor, garaža i sl.). 

 
Članak 3. 

 Trgovačko društvo VODOVOD 
LABIN d.o.o. LABIN (u daljnjem tekstu: 
VODOVOD) obavlja djelatnost javne 
vodoopskrbe i javne odvodnje na području 
Općine Gračišće, za područje mjesnih odbora 
Gračišće i  Škopljak. 
 

Članak 4. 
 Ovom Odlukom utvrđuje se naročito: 
 - obveza priključenja 
 - postupak priključenja 
 - rokovi za priključenje 
 - način i uvjeti financiranja gradnje 
komunalnih vodnih građevina od strane 
budućih korisnika  
prekršajne odredbe 
 

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA 
 

Članak 5. 
 Vlasnik građevine dužan je priključiti 
svoju građevinu na komunalne vodne 
građevine sukladno ovoj Odluci o priključenju. 
 Vlasnici drugih nekretnina mogu 
sukladno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za 
priključenje na komunalnu vodnu građevinu za 
javnu vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali 
se pritom VODOVOD ne mora obvezati na 
takvo priključenje ukoliko ne postoje tehnički 
uvjeti koji to omogućavaju. 

 
 
 

Članak 6. 
 Priključak na građevine javne 
vodoopskrbe može se odobriti kao stalni 
priključak i kao privremeni priključak. 
 Stalni priključak izvodi se kao trajno 
rješenje vodoopskrbe pitkom vodom, a 
privremenim priključkom smatra se gradilišni 
priključak potreban za izgradnju građevine te 
priključak za privremene građevine koje se 
takvima smatraju sukladno posebnim 
propisima o gradnji. 
 Privremeni priključak iz stavka 2. 
odobrava se na određeno vrijeme, ali ne duže 
od šest (6) mjeseci, s time da se privremeni 
priključak za gradilište može produžavati 
onoliko puta koliko je potrebno za završetak 
izgradnje određene građevine. Ukoliko na 
gradilištu dođe do prekida izgradnje korisnik 
privremenog priključka dužan je o tome 
obavijestiti VODOVOD. 

 
Članak 7. 

 Priključenje na građevine javne 
vodoopskrbe treba izvesti na način da svaki 
posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu 
uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, 
poslovni prostor, garaža, garažna mjesta, 
ostava, spremište i sl.) ima ugrađeni vodomjer. 
 

Članak 8. 
 Ukoliko vlasništvo nad građevinom po 
osnovi nasljeđivanja steknu dva ili više 
nasljednika, isti moraju postići sporazum oko 
vlasništva nad priključkom na način da 
dogovorno utvrde na kojeg će se nasljednika 
prenijeti vlasništvo priključka. 
 Postignuti sporazum iz prethodnog 
članka nasljednici dokazuju rješenjem o 
nasljeđivanju ili pismenim sporazumom 
ovjerenim od javnog bilježnika. 
 U slučaju da nasljednici ne postignu 
sporazum oko vlasništva nad priključkom, 
Vodovod će obustaviti isporuku vode dok se 
isti ne postigne. 
 Ukoliko nasljednici koji nisu stekli 
vlasništvo nad priključkom iz stavka 1. ovog 
članka zatraže novi priključak za tu građevinu, 
dužni su platiti stvarne troškove priključenja.  
 

Članak 9. 
 U slučaju da se u postojećoj građevini 
sa jednim priključkom na građevine za javnu 
vodoopskrbu, pored stanovanja obavlja i 
poslovna djelatnost, potrošač je dužan izvršiti 
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odvajanje instalacije po različitim namjenama i 
zatražiti novi priključak. U protivnom 
Vodovod će ukupnu potrošnju vode na tom 
priključku obračunavati po cijeni vode za 
gospodarstvo. 
 

Članak 10. 
 U slučaju kada potrošač vrši odvajanje 
instalacije iz članka 9. ove Odluke, a pri tome 
zadržava priključak za potrebe stanovanja, 
dužan je platiti stvarne troškove priključenja. 
 

Članak 11. 
 U slučaju prenamjene postojećeg 
priključka za potrebe stanovanja u priključak 
za obavljanje poslovne djelatnosti, vlasnik 
građevine dužan je zahtjev za takvu promjenu 
uputiti VODOVODU. 
 

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA 
 

Članak 12. 
 Vlasnik ili investitor građevine ili 
vlasnik druge nekretnine podnosi zahtjev za 
priključenje na komunalne vodne građevine 
VODOVODU. 
 Priključenje građevine na komunalne 
vodne građevine obavlja se pod nadzorom 
VODOVODA , a način priključenja utvrđuje 
VODOVOD u Općim i tehničkim uvjetima 
isporuke vodnih usluga. 
 Troškove priključenja na komunalne 
vodne građevine snosi vlasnik (investitor) 
građevine ili druge nekretnine. 
 

Članak 13. 
 Uz zahtjev za priključenje na 
komunalne vodne građevine podnositelj 
zahtjeva iz članka 12. ove Odluke dužan je 
dostaviti slijedeće: 
 a) projektnu dokumentaciju sa 
odgovarajućim aktom o legalitetu građevine 
ukoliko se radi o građevini 
 b) dokaz o vlasništvu - zemljišno 
knjižni izvadak za građevinu ili drugu 
nekretninu koja se priključuje 
 c) kopiju katastarskog plana 
 d) kopiju osobne iskaznice i OIB i 
 e) drugu dokumentaciju na zahtjev 
VODOVODA. 
 Uz zahtjev za priključenje 
poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o 
vlasništvu za zemljište za koje se traži 
priključak,  preslika katastarskog plana, navod 

za koje svrhe će se koristiti navodnjavanje te 
suglasnost gradskog odjela nadležnog za 
prostorno planiranje. 
 Kada podnositelj zahtjeva nije vlasnik 
tada se uz zemljišno-knjižni izvadak prilaže i 
pravovaljana isprava kojom podnositelj 
zahtjeva dokazuje da je zakoniti 
posjednik/korisnik građevine odnosno druge 
nekretnine za koju traži priključak. 

 
Članak 14.  

 VODOVOD, na temelju uredno 
podnesenog zahtjeva za priključenje provodi 
postupak radi utvrđivanja tehničko-tehnoloških 
uvjeta.  
 Ako za priključenje ne postoje 
tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za 
priključenje će se odbiti.  
 Rješenje o odbijanju priključenja mora 
sadržavati podatke o građevini i vlasniku 
odnosno investitoru u smislu stavka 1. ovog 
članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne 
može priključiti.  
 VODOVOD je dužan akt iz stavka 1. i 
3. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od 
dana primitka urednog zahtjeva. 

 
Članak 15.  

 Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik 
građevine ili druge nekretnine dužan je s 
VODOVODOM zaključiti ugovor o 
priključenju i isporuci komunalne vodne 
usluge. 
 Ugovor o priključenju i isporuci 
komunalne vodne usluge obvezno sadrži: naziv 
ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu 
troškova priključenja sa rokom plaćanja, rok 
izgradnje priključka, obvezu predaje priključka 
za vodoopskrbu u vlasništvo VODOVODA te 
ostale odredbe kojima se reguliraju opći uvjeti 
isporuke komunalne vodne  usluge. 
 VODOVOD izrađuje situacijski prikaz 
trase priključka na katastarskoj ili drugoj 
odgovarajućoj podlozi i troškovnik radova 
izgradnje priključka sa cijenama. Situacijski 
prikaz i troškovnik čine sastavni dio ugovora iz 
stavka 1. 
 

Članak 16. 
 Radove priključenja izvodi 
VODOVOD ili njegov ugovaratelj, a stvarni 
trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti 
posjednik građevine odnosno druge nekretnine 
koja se priključuje. 
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Članak 17. 
 Imovinsko pravne odnose na zemljištu 
na kojem se izvodi priključak na komunalne 
vodne građevine mora riješiti vlasnik odnosno 
zakoniti posjednik građevine ili druge 
nekretnine sa kojim se zaključuje ugovor iz 
članka 15. stavak 1. ove Odluke, prije početka 
radova. 
 

Članak 18. 
 U naseljima u kojima nije izgrađen 
sustav javne vodoopskrbe, vlasniku 
(investitoru) građevine  dopušta se privremeno 
rješenje opskrbe pitkom vodom izgradnjom 
cisterne ukoliko je to u skladu sa važećim 
dokumentima prostornog uređenja. 
 U naseljima u kojima nije izgrađen 
sustav javne odvodnje, vlasniku (investitoru) 
građevine dopušta se privremeno rješavanje 
odvodnje otpadne vode izgradnjom nepropusne 
sabirne jame ukoliko je to u skladu sa važećim 
dokumentima prostornog uređenja. 
Sabirna jama i septička taložnica mora imati 
atest ovlaštene institucije o nepropusnosti.  
 

IV. ROKOVI ZA PRIKLJUČENJE 
 

Članak 19. 
 Vlasnik građevine dužan je priključiti 
svoju građevinu na komunalne vodne 
građevine u rokovima kako slijedi: 
 - u roku od dvanaest (12) mjeseci od 
završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe 
i odvodnje u naselju, po obavijesti 
VODOVODA o mogućnosti priključenja 
 - u roku od šest (6) mjeseci od 
završetka izgradnje građevina u naseljima gdje 
je sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje 
već izgrađen. 

 
Članak 20. 

 Ako vlasnik građevine ne postupi po 
odredbi članka 19. ove Odluke, Upravni odjel 
Općine Gračišće nadležan za gradnju, na 
prijedlog VODOVODA, donosi rješenje u 
upravnom postupku o obvezi priključenja na 
teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika 
građevine, odnosno druge nekretnine. 
 Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka 
dopuštena je žalba nadležnom upravnom tijelu 
Istarske  županije u roku od 8 dana od dana 
primitka rješenja. 
 
 

Članak 21. 
 Priključak na komunalne vodne 
građevine može se izvršiti: 
 - nakon što podnositelj zahtjeva sklopi 
Ugovor iz članka 15. ove Odluke  sa 
VODOVODOM, 
 - nakon što podnositelj zahtjeva 
dostavi dokaz o uplati troškova izvođenja 
priključka prema troškovniku koji čini sastavni 
dio ugovora  iz članka 15 ove Odluke. 
 - po posebnom nalogu Općine 
Gračišće. 
 

V. NAČIN I UVJETI FINANCIRANJA 
GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH 

GRAĐEVINA OD STRANE  
BUDUĆIH KORISNIKA 

 
Članak 22. 

 U slučaju kada gradnja određene 
komunalne vodne građevine nije predviđena 
godišnjim planom gradnje komunalnih vodnih 
građevina, ali je predviđena višegodišnjim 
planom gradnje komunalnih vodnih građevina 
unutar iduće 3 godine budući korisnici vodnih 
usluga koji bi se priključili na te građevine 
mogu sudjelovati u financiranju njihove 
gradnje, uz povrat uloženih sredstava u 
određenom roku, pod uvjetima utvrđenim 
ugovorom sklopljenim s VODOVODOM. 
 Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju 
se na račun VODOVODA, a rok povrata 
sredstava ne može biti dulji od 5 godina od 
dana sklapanja ugovora.  
Budući korisnici vodnih usluga koji bi se 
priključili na komunalne vodne građevine, za 
koje nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 1. 
ovoga članka, mogu sudjelovati u financiranju 
njihove gradnje, pod uvjetima utvrđenim 
ugovorom s VODOVODOM, bez prava na 
povrat sredstava. 
 

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE 
 

Članak 23. 
Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kaznit će se 
pravna osoba za prekršaj: 
 1. ako ne priključi građevinu na 
komunalne vode građevine u rokovima 
utvrđenim u članku 19. Odluke, 
 2. ako građevinu ili drugu nekretninu 
priključi protivno tehničko-tehnološkim 
uvjetima koje utvrđuje VODOVOD, 
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 3. ako građevinu ili drugu nekretninu 
priključi bez utvrđenih tehničko-tehnoloških 
uvjeta priključenja i bez sklopljenog ugovora 
sa VODOVODOM 
 Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka 
kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi 
novčanom kaznom od 1.000,00 kn. 
 Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka 
kaznit će se fizička osoba obrtnik novčanom 
kaznom od 2.500,00 kn. 
 Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka 
kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom 
od 1.000,00 kn. 
 

VII. PRIJELAZNE I  
ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 24. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun  i Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 325-01/13-01/13 
URBROJ: 2163/02-02-02-13-2 
Gračišće, 14. studenog 2013.  
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA 
   OPĆINA GRAČIŠĆE 
        Općinsko vijeće 
 
 
KLASA: 010-01/13-01/01 
URBROJ: 2163/02-02-02-13-3 
Gračišće, 14. studenog 2013.  
 
 
 Na temelju članka 30. Statuta Općine 
Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 05/13. i  21/13.), Općinsko vijeće Općine 
Gračišće na sjednici održanoj 14. studenog  
2013. godine donosi slijedeći   
 
 

Z A K LJ U Č A K 
o podržavanju Deklaracije o regionalnom 

razvoju i jedinstvenosti Istre 
 
 
 1. Općinsko vijeće Općine Gračišće 
jednoglasno podržava Deklaraciju o 
regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre 
donesene 29. listopada 2013. godine na 
županijskoj skupštini Istarske županije.  
 2. Ovaj Zaključak objavit će se u 
službenim novinama grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sv. Petar u šumi. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 
 
 
 
 
 
 



 
Strana 863 – Broj 30                         SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA         Četvrtak, 28. studeni 2013. 
 
 
 

 318 

 

 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA 
   OPĆINA GRAČIŠĆE 
        Općinsko vijeće 
 
 
KLASA: 320-02/13-01/01 
URBROJ: 2163/02-02-02-13-2 
Gračišće, 14. studenog 2013.  
 
 
 Na temelju članka 30. Statuta Općine 
Gračišće (Službene novine Grada Pazina br. 
05/13 i  21/13) Općinsko vijeće Općine 
Gračišće na sjednici održanoj 14. studenog  
2013. godine donosi slijedeći   
 
 

Z A K LJ U Č A K 
o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu 

u zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske 

 
 
 I. Damir Baćac iz Mandalenčići, 
Putinji 29,  imenuje se za člana Povjerenstva 
za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske.  
  
 II. Ovaj Zaključak objavit će se u 
službenim novinama grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sv. Petar u šumi. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 
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 Temeljem članka 209. stavka 2. i 3. 
Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 
153/09., 63/11., 130/11. i 56/13.) , članka 138. 
Prijelaznih i završnih odredbi Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o vodama 
(N.N. 56/13), članka 5. Zakona o financiranju 
vodnoga gospodarstva ( N.N. 153/09, 90/11, 
56/13), te članka 36. Statuta Općine Motovun-
Comune di Montona  ("Službene novine Grada 
Pazina" broj 13/10.),Općinsko vijeće Općine 
Motovun na sjednici održanoj dana 21. 
studenog 2013. godine donijelo je 

 
 

O D L U K U  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA 
KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE ZA 

OPSKRBU PITKOM VODOM 
 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje 
Odluka o priključenju na komunalne vodne 
građevine za opskrbu pitkom vodom (u 
daljnjem tekstu: Odluka) koju je Općinsko 
vijeće Općine Motovun donijelo na sjednici 
održanoj 13. prosinca 2011. godine. 
 

Članak 2. 
 U članku 1. stavku 2. Odluke brišu se 
točke:  
 „6.  način obračuna i visina naknade za 
priključenje“ 
 „7.  način plaćanja naknade za 
priključenje“ 
 Točke 8., 9. i 10. postaju točke 6., 7., i 
8. 
 

Članak 3. 
 Članak 5. Odluke mijenja se i glasi: 
 „Vlasnik građevine podnosi zahtjev za 
priključenje na sustav opskrbe vodom za piće 
Istarskom vodovodu, PJ Pazin.  
 Vodovod utvrđuje da li su ispunjeni 
tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje.“  
 
 

 
Članak 4. 

 Članak 6. Odluke mijenja se i glasi: 
 „Istarski vodovod će izvršiti 
priključenje građevine na sustav opskrbe 
vodom za piće nakon što utvrdi da su ispunjeni 
tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje. 
Jedan primjerak Ugovora o izvođenju 
priključka Istarski vodovod će dostaviti 
nadležnom Upravnom odjelu Općine Motovun. 
 U roku od 15 dana od dana zaprimanja 
zahtjeva za priključenje, Istarski vodovod će 
podnositelja zahtjeva izvijestiti o tehničko-
tehnološkim uvjetima koje je potrebno ispuniti 
u svrhu priključenja. 
 Ukoliko u roku od 30 dana od dana 
podnošenja zahtjeva za priključenje nisu 
osigurani tehničko-tehnološki uvjeti 
priključenja, Istarski vodovod će donijeti 
Odluku o odbijanju priključenja na sustav 
opskrbe vodom za piće. Protiv iste Odluke 
podnositelj zahtjeva za priključenje  može u 
roku od 8 dana od dana njenog primitka 
podnijeti prigovor Upravnom odjelu Općine 
Motovun nadležnom za komunalno 
gospodarstvo. 
 U slučaju ispunjenja tehničko-
tehnoloških uvjeta priključenja unutar roka iz 
prethodnog stavka, Istarski vodovod će sa 
podnositeljem zahtjeva sklopiti Ugovor o 
izvođenju priključka“. 

 
Članak 5. 

 U članku 8. stavku 3. dodaje se nova 
točka (4.) koja glasi: 
 „ 4. priključak za građevine bez 
pravomoćnog akta o gradnji , pod uvjetom da 
je za iste nadležnom tijelu podnijet Zahtjev za 
legalizaciju građevine. Isti priključak odobrava 
se na određeno vrijeme – do pravomoćnosti 
Rješenja o izvedenom stanju, odnosno do 
pravomoćnosti Rješenja kojim se Zahtjev za 
legalizaciju građevine odbija ili odbacuje.“ 

 
Članak 6. 

 Članak 16. stavak 1. točka 1. Odluke 
mijenja se i glasi: 
 „1. ako građevina nema pravomoćan 
akt o gradnji, osim u slučajevima i pod 
uvjetima iz članka 8. stavka 3. točka 4.  
Odluke“. 
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Članak 7. 
 Članak 20. Odluke mijenja se i glasi: 
 „Priključenje na sustav opskrbe vodom 
za piće Istarski vodovod je obvezan izvršiti u 
roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o 
izvođenju priključka i ispunjenja tehničko-
tehnoloških uvjeta priključenja od strane 
podnositelja Zahtjeva za priključenje.“   
 

Članak 8. 
 Brišu se glave VII .  i  VIII. Odluke, 
odnosno članak 21., 22., 23., 24. i 25. 
 

Članak 9. 
 Dosadašnja glava IX. Odluke postaje 
glava VII.  
Članak 26. mijenja se i glasi: 
 „U slučaju kada gradnja određene 
vodne građevine nije predviđena godišnjim 
planom gradnje komunalnih vodnih građevina, 
ali je predviđena višegodišnjim planom 
gradnje komunalnih vodnih građevina unutar 
iduće 3 godine, budući korisnici vodnih usluga 
koji bi se priključili na te građevine mogu 
sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz 
povrat uloženih sredstava u određenom roku, 
pod uvjetima utvrđenim ugovorom s Istarskim 
vodovodom. 
 Sredstva iz stavka 1. ovoga članka 
uplaćuju se na račun Istarskog vodovoda, a rok 
povrata sredstava ne može biti dulji od 5 
godina od dana sklapanja ugovora.  
Budući korisnici vodnih usluga koji bi se 
priključili na komunalne vodne građevine, za 
koje nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 1. 
ovoga članka, mogu sudjelovati u financiranju 
njihove gradnje, pod uvjetima utvrđenim 
ugovorom s Istarskim vodovodom, bez prava 
na povrat sredstava i bez prava na učešće u 
vlasničkoj strukturi Istarskog vodovoda.“ 
 Članak 27. i 28. Odluke brišu se. 

 
Članak 10. 

 Dosadašnja glava X. Odluke postaje 
glava VIII. 
 

Članak 11. 
 U članku 32. stavak 1. iza riječi „ od 
10.000,00 kn“ dodaju se riječi „do 50.000,00 
kn“, a u stavku 2. istog članka riječi „od 
2.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima „od 
1.000,00 kn do 5.000,00 kn“. 

 
 

Članak 12. 
 U članku 33. stavak 1. riječi „od 
5.000,00 kn“  zamjenjuju se riječima „od 
10.000,00 kn do 50.000,00 kn“, a u stavku 2. 
istog članka iza riječi „od 1.000,00 kn“ dodaju 
se riječi „do 5.000,00 kn“. 

 
Članak 13. 

 Dosadašnja glava XII. Odluke postaje 
glava IX. 
 

Članak 14. 
 U članku 35. Odluke mijenja se i glasi: 
 „Vodne građevine čija se gradnja 
financirala prikupljenim sredstvima naknade za 
priključenje temeljem ranijih odluka Općine 
Motovun koje su uređivale pitanje priključenja 
za komunalne vodne građevine, čine 
dugotrajnu imovinu Istarskog vodovoda i isto 
ne utječe na promjenu poslovnog udjela 
Općine Motovun u vlasničkoj strukturi 
Istarskog vodovoda d.o.o.“ 
 
 

Članak 15. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave, a objavit će se  u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 325-01/13-01/06 
URBROJ:2163/05-02-13-2 
Motovun, 21. studeni 2013. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE MOTOVUN 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Elvis Linardon, v.r. 
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 Na temelju članka 78. Statuta Općine 
Motovun-Comune di Montona ("Službene 
novine Grada Pazina" broj 13/09.) i članka 27. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu  
(„Narodne novine“ broj 39/13.), Općinsko 
vijeće Općine Motovun, na sjednici održanoj 
21. studenog 2013. godine, donosi  
 
 

O D L U K U 
o imenovanju člana u Povjerenstvo za 

procjenu troškova stavljanja u funkciju 
poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog 
zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne 

proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim 
raslinjem i vrijednost drvne mase 

 
 
 

Članak 1. 
 U Povjerenstvo za procjenu troškova 
stavljanja u funkciju poljoprivredne 
proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje 
nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je 
obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost 
drvne mase, imenuje se Danijel Bon. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 
Petar u Šumi. 
 

 
KLASA: 320-01/12-01/22 
URBROJ: 2163/05-02-13-3 
Motovun, 21. studeni 2013. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE MOTOVUN 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Elvis Linardon, v.r. 
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 Na temelju članka 78. Statuta Općine 
Motovun-Comune di Montona ("Službene 
novine Grada Pazina" broj 13/09.) i članka 27. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu  
(„Narodne novine“ broj 39/13.), Općinsko 
vijeće Općine Motovun, na sjednici održanoj 
21. studenog 2013. godine, donosi  
 
 

O D L U K U 
o imenovanju člana u Povjerenstvo  

za dodjelu zakupa na poljoprivrednom 
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske  

 
 

Članak 1. 
 U Povjerenstvo za dodjelu zakupa na  
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu 
Republike Hrvatske na prijedlog Općinskog 
vijeća  imenuje se:  
 1. Dragan Vivoda. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a  objavit će se u  Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 
Petar u Šumi. 
 

 
KLASA: 320-01/12-01/22 
URBROJ: 2163/05-02-13-2 
Motovun, 21. studeni 2013. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE MOTOVUN 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Elvis Linardon, v.r. 
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 Na temelju članka 79. alineja 6. 
Zakona o lokalnim izborima („Narodne 
novine„ broj 144/12.), te  Izvješća Mandatno 
verifikacijske komisije KLASA:013-03/13-
01/03, URBROJ: 2163/05-02-13-19, od 21. 
studenog 2013. godine koje je usvojilo 
Općinsko vijeće Općine Motovun dana 21. 
studenog 2013. godine i članka 36. Statuta 
Općine Motovun-Comune di Montona 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13.), 
Općinsko vijeće Općine Motovun na sjednici 
održanoj 21. studenog 2013. godine, donosi  
 
 

RJEŠENJE 
o mirovanju mandata vijećnika Ivana 

Štefanića člana Općinskog vijeća  
Općine Motovun   

 
 

I. 
 Ovim se Rješenjem stavlja u mirovanje 
mandat Ivana Štefanića člana Općinskog vijeća 
Općine Motovun.  

 
II. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u "Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 
Petar u Šumi“. 
 
 
KLASA:013-03/13-01/03 
URBROJ: 2163/05-02-13-20 
Motovun, 21. studeni 2013. godine 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE MOTOVUN 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Elvis Linardon, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA 
  OPĆINA MOTOVUN 
   OPĆINSKO VIJEĆE  
 
KLASA: 010-01/13-01/01 
URBROJ: 2163/05-02-13-2 
Motovun, 21. studenog 2013.  
 
 
 Na temelju članka 36. Statuta Općine 
Motovun-Comune di Montona (Službene 
novine Grada Pazina broj 10/13.) i članka 43. 
Poslovnika Općinskog vijeća  Općine 
Motovun-Comune di Montona (Službene 
novine Grada Pazina broj 15/09 i 10/13), 
Općinsko vijeće Općine Motovun na sjednici 
održanoj dana 21. studenog  2013. godine 
donosi slijedeći   
 
 

Z A K LJ U Č A K 
o podržavanju Deklaracije o regionalnom 

razvoju i jedinstvenosti Istre 
 
 
 I. Općinsko vijeće Općine Motovun 
jednoglasno podržava Deklaraciju o 
regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre 
donesene 29. listopada 2013. godine na 
županijskoj skupštini Istarske županije.  
 II. Ovaj Zaključak objavit će se u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sv. Petar u šumi. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE MOTOVUN 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Elvis Linardon, v.r. 
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Na osnovi članka 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01., 60/01.,129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.), te na osnovi Sporazuma o 
načinu i uvjetima zajedničkog korištenja Odmarališta Špadići u Poreču („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 4/97.), Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u 
Šumi i Tinjan (dalje: Grad i Općine), te Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin (dalje: Sporazumne 
strane), zaključuju ovaj 
 
 

S P O R A Z U M  
o načinu i uvjetima zajedničkog uređenja prostora i ostvarivanja Programa boravka 

djece u Odmaralištu Špadići u 2013. godini 
 
 

Članak 1. 
Grad i Općine, suvlasnici Odmarališta Špadići u Poreču (dalje: Odmaralište), suglasni su da u 

svom zajedničkom interesu, zajedničkim sredstvima dodatno opreme i urede Odmaralište, u svrhu 
boravka školske djece i mladeži tijekom ljetnih mjeseci 2013. godine u Odmaralištu.  

Dodatno opremanje i uređenje Odmarališta iz prethodnoga stavka ovoga članka, 
podrazumijeva nabavku dodatne potrebne opreme i namještaja, bojanje zidova, čišćenje prostorija, te 
potrebne popravke i servisiranje, sve prema Programu održavanja i opremanja, koji je u prilogu ovome 
Sporazumu. 

Sporazumne strane suglasne su uložiti dodatna sredstva ukoliko se tijekom opremanja i 
uređenja Odmarališta pojave odstupanja u predviđenim troškovima u odnosu na Program iz 
prethodnog stavka ovoga članka. 

 
Članak 2. 

Grad i Općine povjeravaju Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin (dalje: Osnovna škola), a 
Osnovna škola preuzima poslove opremanja i uređenja Odmarališta te poslove upravljanja 
Odmaralištem tijekom ljetnih mjeseci 2013. godine, a sve u skladu s ovim Sporazumom. 

Pod poslovima opremanja i uređenja Odmarališta u smislu stavka 1. ovoga članka 
podrazumijevaju se: nabavka, čišćenje i dezinfekcija objekta i okoliša, postavljanje sprava i pomagala 
u okoliš, te popravak postojeće opreme i pokućstva u Odmaralištu - sve prema Programu iz članka 1. 
ovoga Sporazuma. 

Pod poslovima upravljanja Odmaralištem tijekom ljetnih mjeseci 2013. godine, 
podrazumijevaju se:  
 1) izrada Programa ljetovanja djece po smjenama od osam (8) dana,  
 2) izrada jelovnika za svaku pojedinu smjenu u trajanju od osam (8) dana,  
 3) izrada Kalkulacije troškova boravka djece po smjeni i po djetetu,  
 4) organizacijske pripreme za učinkovit rad Odmarališta (oprema, okoliš, postavljanje 
Voditelja Odmarališta, odgojitelja i ostalog osoblja, nabavka hrane, čišćenje i drugo) te za ostvarivanje 
programa boravka djece,  
 5) animacija i anketiranje roditelja i djece od prvog do sedmog razreda za boravkom u 
Odmaralištu,  
 6) obavljanje ostalih predradnji i poslova za grupiranje djece u smjene, za prijevoz djece u i iz 
Odmarališta, te za naplatu troškova ljetovanja,  
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 7) ostvarivanje Programa boravka i ljetovanja djece u Odmaralištu u svim smjenama, te 
obavljanje pedagoškog nadzora nad realiziranjem toga Programa,        
 8) održavanje odgovarajućih kontakata sa Gradom i Općinama, ustanovama, poduzećima te s 
drugim odgovarajućim tijelima - kad je to potrebno za adekvatno funkcioniranje Odmarališta,  
 9) drugi poslovi koje je nužno obaviti da bi se osigurao adekvatan rad i život u Odmaralištu 
tijekom ljeta 2013. godine. 

 
O poslovima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, Osnovna škola će voditi odgovarajuću -

organizacijsku, tehničku, pedagošku odnosno računovodstveno-financijsku i drugu dokumentaciju. 
Potrebne radove na uređenju drvenarije, zamjene dotrajalog namještaja i nabave projektne 

dokumentacije vodit će Grad. 
 

Članak 3. 
Ako tijekom provođenja ovoga Sporazuma nastane potreba za povećanjem obujma nabavke 

opreme odnosno za obavljanjem dodatnih poslova na uređenju Odmarališta, takva će povećanja i 
dodatne poslove Sporazumne strane rješavati dogovorno, u duhu i u skladu s ovim Sporazumom. 
 

Članak 4. 
Grad i Općine se obvezuju da će Osnovnoj školi najkasnije do 20. lipnja 2013. staviti na 

raspolaganje objekt Odmarališta, radi opremanja i uređivanja Odmarališta u smislu članka 2. stavak 2. 
ovoga Sporazuma. 

Osnovna škola se obvezuje da će najkasnije do 24. lipnja 2013. obaviti poslove opremanja i 
uređivanja Odmarališta u smislu članka 2. stavak 3. ovoga Sporazuma, te odgovarajuće pripremne 
poslove iz članka 2. stavci 2. i 3. ovoga Sporazuma, za uvođenje prve smjene djece u Odmaralište. 

 
Članak 5. 

Sporazumne strane su suglasne da će se boravak školske djece u Odmaralištu Špadići, u smislu 
članka 2. stavak 3. ovoga Sporazuma, 2013. godine organizirati u smjenama s najviše četrdesetero (40) 
djece u jednoj (1) smjeni. 

Smjene ljetovanja bit će raspoređene na sljedeći način: 
 

 I.     smjena     od 28.06.2013. do 06.07.2013. 
II.    smjena     od 06.07.2013. do 14.07.2013.                                         
III.  smjena     od 14.07.2013. do 22.07.2013.                                            
IV.  smjena     od  22.07.2013. do 30.07.2013.                                           
V.   smjena     od 30.07.2013. do 07.08.2013.                                            
VI.  smjena     od 07.08.2013. do 15.08.2013.                                           
 
Grad i Općine preuzimaju obvezu da će djecu i ostale sudionike ljetovanja iz ovoga 

Sporazuma osigurati po osnovi odgovornosti iz djelatnosti i po osnovi odgovornosti prema vlastitim 
djelatnicima. 
 

Članak 6. 
Nakon isteka posljednje, šeste smjene, odnosno po završetku ljetovanja u Odmaralištu, 

Osnovna škola će Gradu i Općinama, najkasnije do 30. rujna 2013. godine, podnijeti pismeni 
Izvještaj o ostvarenju Programa iz članka 1. i 2. ovoga Sporazuma, o eventualnim problemima 
ostvarenja istog te istaknuti prijedloge u svrhu poboljšanja uvjeta boravka u Odmaralištu. 

 
Članak 7. 

 Voditelje Odmarališta po smjenama Osnovna škola će imenovati dogovorno i suglasno s 
Gradom. 

Osnovna škola se obvezuje da će organizacijske, pedagoške i druge poslove u vezi s boravkom 
djece u Odmaralištu obavljati u skladu sa svojim najboljim znanjem i mogućnostima, te da će objekt, 
uređaje i opremu Odmarališta upotrebljavati i čuvati pažnjom dobrog domaćina i upravitelja. 
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Članak 8. 
Grad i Općine su suglasni da će u skladu s ovim Sporazumom, razmjerno svojim suvlasničkim 

udjelima nad Odmaralištem Špadići na k.č. 2651, sudjelovati u podmirenju troškova popravaka, 
uređenja i opremanja Odmarališta iz članka 1. stavak 2. ovoga Sporazuma, prema Programu 
održavanja i opremanja koji je u prilogu ovome Sporazumu, i to: Grad Pazin - sa 25/49, Općina 
Cerovlje - sa 5/49, Općina Gračišće - sa 4/49, Općina Karojba - sa 3,5/49, Općina Lupoglav - sa 2/49, 
Općina Motovun - sa 2,5/49, Općina Sv. Petar u Šumi - sa 2/49, te Općina Tinjan - sa 5/49. 

Evidenciju o ostvarenim troškovima u smislu stavka 1. ovoga članka, te odgovarajuću 
tehničku, financijsku i drugu dokumentaciju vodit će Osnovna škola i Grad, svaki u svome dijelu. 
 

Članak 9. 
Grad i Općine su suglasni da će Osnovnoj školi najkasnije u roku od osam (8) dana od dana 

zaključenja ovog Sporazuma doznačiti beskamatni avans u visini od 50% svoga udjela u sredstvima 
potrebnim za ostvarivanje Programa iz članka 8. ovoga Sporazuma, a ostalih 50% u roku od osam 
dana od početka rada prve smjene iz alineje 1. stavka 2. članka 5. ovog Sporazuma. 

Za ostale obveze koje će proizići iz ostvarivanja Programa iz članka 1. odnosno iz članka 8. 
ovoga Sporazuma, Osnovna škola će Gradu i Općinama u primjerenom roku dostaviti Obračun s 
iskazom obveza po svakom sudioniku obveze i ukupno, a Grad i Općine se obvezuju da će Osnovnoj 
školi pripadajuća sredstva doznačiti u roku od osam (8) dana od dana prijema Obračuna. 
 Općine se obvezuju da će Gradu u cijelosti doznačiti pripadajuća planirana sredstva iz članka 
8. ovoga Sporazuma u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovoga Sporazuma, a ostatak razlike u 
roku od osam (8) dana po primitku Okončanog obračuna. 
 Na zakašnjele uplate iz stavak 1. i 2. ovoga članka Grad i Osnovna škola imaju pravo 
obračunati kamatu u skladu s propisima. 

 
Članak 10. 

Nakon realizacije i dovršetka programa i poslova iz članka 1. i 2. ovoga Sporazuma odnosno 
nakon dospijeća svih obveza u skladu s ovim Sporazumom, Osnovna škola će Gradu i Općinama 
podnijeti konačan Financijski izvještaj. 

Uz Financijski izvještaj iz stavka 1. ovoga članka Osnovna škola je Gradu obvezna dostaviti 
fotokopije zaključenih ugovora, zapisnika i(ili) računa odnosno fotokopije druge dokumentacije iz 
koje su vidljivi ostvareni troškovi, te prikaz drugih troškova koji su ostvareni u vezi s primjenom 
ovoga Sporazuma. 

Ako se iz Financijskog izvještaja iz stavka 1. ovoga članka utvrde određeni (još) nepokriveni 
troškovi, u podmirivanju tih troškova sudjelovat će Grad i Općine po mjerilima iz članka 8. ovoga 
Sporazuma, te na način i u rokovima iz članka 9. stavak 2. ovoga Sporazuma. 

 
Članak 11. 

Sredstva za boravak i ljetovanje djece u Odmaralištu (prehrana, čišćenje, prijevoz, voditelji, 
učitelji, administracija i drugo), osigurava Osnovna škola naplatom od roditelja djece i to tako da po 
svakom djetetu za boravak u jednoj (1) smjeni naplati 930,00 kuna, uz otplatu u pet (5) obroka. 
  

Članak 12. 
 Nakon isteka zadnje smjene odnosno prije napuštanja Odmarališta, Osnovna škola će 
Odmaralište pospremiti na način da isto bude spremno prihvatiti novu smjenu djece ili mladeži. 
 O stanju objekata i opreme u Odmaralištu na dan prije napuštanja Odmarališta, Grad Pazin i 
Osnovna škola sastavit će Zapisnik. 
 

Članak 13. 
 U ime Grada i Općina provedbu ovoga Sporazuma pratit će Upravni odjel za samoupravu, 
upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina, koji je ovlašten poduzimati mjere, radnje i postupke za 
njegovo učinkovito provođenje. 
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Članak 14. 
Sporazumne strane su suglasne da će eventualne sporove ili razmimoilaženja u mišljenju, koja 

bi mogla nastati u provođenju ovoga Sporazuma, rješavati sporazumno i dogovorno, u duhu dobre 
poslovne suradnje, a ako u tome ne bi uspjele - ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Pazinu. 
 

Članak 15. 
 Ovaj Sporazum stupa na snagu i primjenjuje se od dana kad ga u istovjetnom tekstu potpišu i 
ovjere sve sporazumne strane. 
 

Članak 16. 
 Ovaj je Sporazum zaključen u devet (9) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka sporazumna 
strana zadržava po jedan (1) primjerak. 
 
 
KLASA: 602-02/13-01/08 
URBROJ: 2163/01-05-03-13-2 
Pazin, 4. ožujka 2013. 
 
 
                    GRAD PAZIN                                                         OPĆINA CEROVLJE                                     
                    Gradonačelnik                                                               Općinski načelnik   
                 Renato Krulčić,v.r.                                   Emil Daus,v.r. 
 
 
     OPĆINA KAROJBA                  OPĆINA GRAČIŠĆE 
                  Općinski načelnik                                  Općinski načelnik  
                 Denis Lakošeljac,v.r.      Ivan Mijandrušić, v.r. 
 
 
                 OPĆINA TINJAN            OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI 
                  Općinski načelnik                                   Općinski načelnik                    
                  Mladen Rajko,v.r.         Mario Bratulić,v.r.        
 
 
              OPĆINA LUPOGLAV                                                   OPĆINA MOTOVUN 
                 Općinski načelnik                                                                 Općinski načelnik 
                  Franko Baxa,v.r.                                                             Slobodan Vugrinec,v.r. 
 
 
                  Osnovna škola 
           Vladimira Nazora Pazin 
                    Ravnateljica 
    Zdenka Turkalj-Čohilj, dipl.ped.,v.r. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


