
 
Na temelju članka 94. stavka 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Cerovlje 

(«Službene novine Grada Pazina» broj 16/09. i 7/13.), 
 
 

S A Z I V A M 
 
 
2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Cerovlje, za  
        ČETVRTAK, 06. srpnja 2017. 
        u  vijećnici  Općine  Cerovlje 
        s   početkom  u  20,00  sati. 
 
 
 
 Za rad sjednice predlažem sljedeći  
 
 

D n e v n i    r e d : 
 
 

1. Sportsko letjelište Novaki – prezentacija. 
2. Razmatranje i donošenje Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj 

brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa 
za razvoj Općine Cerovlje: 
2.1. Izvanredno održavanje – sanacija kolnika na nerazvrstanim cestama Mesarići i    

     Zajerci .  
2.2. Rekonstrukcija zgrade škole i prenamjena u “Centar izvrsnosti Grimalda“ – II   

     faza radova: građevinski i obrtnički radovi. 
2.3. Uređenje prijelaza preko vodotoka „Rakov potok“. 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za 
javnu odvodnju. 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Cerovlje. 
5. Razmatranje i donošenje Odluke o otpisu potraživanja. 
6. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj 

poljoprivrede i agroturizma Istre za 2016. godinu. 
7. Pitanja vijećnika.   
8. Razno. 

 
Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 684-140.     
   
 

KLASA: 021-05/17-01/05                                     
URBROJ: 2163/06-02-02-17-1 
Cerovlje, 30. lipnja 2017. 
 
                   Predsjednik   
                                             Općinskog vijeća  
                                     Ivan Jurada, v.r.                 
 



Na temelju članka 45. stavka 9. točke f. Zakona o financiranju lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 
107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15.) i članka 17. 
Statuta Općine Cerovlje («Službene novine Grada Pazina» broj 11/09., 7/13. i 19/14.), 
Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj ___________ 2017. godine 
donosi             

 
 

O D L U K U 
o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za 
financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Cerovlje 

 
      

Članak 1. 

 Općina Cerovlje je na svojoj sjednici održanoj _________ 2017. godine donijela 
Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za 
financiranje provedbe kapitalnog projekta: Izvanredno održavanje - sanacija kolnika na 
nerazvrstanim cestama Mesarići i Zajerci, u iznosu od 60.000,00 kuna (slovima: 
šezdesettisućakuna). 
 
 

Članak 2. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Cerovlje da s Ministarstvom regionalnoga 
razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz 
ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine Cerovlje za projekt 
naveden u članku 1. 
 
 

Članak 3. 

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: 302-01/17-01/04 
URBROJ: 2163/06-02-02-17- 
Cerovlje, _________ 2017. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Ivan Jurada, v.r. 



Na temelju članka 45. stavka 9. točke f. Zakona o financiranju lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 
107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15.) i članka 17. 
Statuta Općine Cerovlje («Službene novine Grada Pazina» broj 11/09., 7/13. i 19/14.), 
Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj _________ 2017. godine donosi             

 
 

O D L U K U 
o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za 
financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Cerovlje 

 
      

Članak 1. 

 Općina Cerovlje je na svojoj sjednici održanoj ________ 2017. godine donijela 
Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za 
financiranje provedbe kapitalnog projekta: Rekonstrukcija zgrade škole i prenamjena u 
“Centar izvrsnosti Grimalda” – II faza radova: građevinski i obrtnički radovi, u iznosu 
od 106.000,00 kuna (slovima: stošesttisućakuna). 
 
 

Članak 2. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Cerovlje da s Ministarstvom regionalnoga 
razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz 
ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine Cerovlje za projekt 
naveden u članku 1. 
 
 

Članak 3. 

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: 302-01/17-01/05 
URBROJ: 2163/06-02-02-17- 
Cerovlje, _________ 2017. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Ivan Jurada, v.r. 



Na temelju članka 45. stavka 9. točke f. Zakona o financiranju lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 
107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15.) i članka 17. 
Statuta Općine Cerovlje («Službene novine Grada Pazina» broj 11/09., 7/13. i 19/14.), 
Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj __________ 2017. godine 
donosi             

 
 

O D L U K U 
o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za 
financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Cerovlje 

 
      

Članak 1. 

 Općina Cerovlje je na svojoj sjednici održanoj _________ 2017. godine donijela 
Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za 
financiranje provedbe kapitalnog projekta: Uređenje prijelaza preko vodotoka “Rakov 
potok”, u iznosu od 66.000,00 kuna (slovima: šezdesetšesttisućakuna). 
 
 

Članak 2. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Cerovlje da s Ministarstvom regionalnoga 
razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz 
ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine Cerovlje za projekt 
naveden u članku 1. 
 
 

Članak 3. 

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: 302-01/17-01/06 
URBROJ: 2163/06-02-02-17- 
Cerovlje, ________ 2017. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Ivan Jurada, v.r. 



Na temelju članka 209. st. 2. Zakona o vodama (Narodne novine broj: 153/09., 63/11., 56/13., 
14/14.) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ broj 11/09., 
7/13. i 19/14.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje, na sjednici održanoj dana _________ 2017. 
godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o priključenju na komunalne vodne 

građevine za javnu odvodnju  
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom propisuje obveza priključenja i postupak priključenja na komunalne vodne 
građevine za javnu odvodnju u Općini Cerovlje (u daljnjem tekstu: sustav javne odvodnje), 
rokovi priključenja te način i uvjeti financiranja gradnje sustava javne odvodnje odstrane 
budućih korisnika. 
 

Članak 2. 
Pod priključenjem na sustav javne odvodnje, u smislu ove Odluke, smatra se izgradnja 
priključaka kojima se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje 
sustava javne odvodnje. 
Priključkom na sustav javne odvodnje smatra se spoj cjevovoda javne odvodnje sa internim 
vodovima vlasnika odnosno korisnika građevine. 
Priključenje se izvodi putem priključnog-kontrolnog okna koji je dio internog voda, a koji se 
gradi na granici građevinske čestice na kojoj je izgrađena građevina, a u ulicama i na 
mjestima gdje građevina nema okućnice, uz zid građevine s vanjske strane.  
 

Članak 3. 
Vlasnik odnosno korisnik građevine ili druge nekretnine (u daljnjem tekstu: obveznik 
priključenja) dužan je održavati kontrolno okno na način da ne predstavlja opasnost za 
okolinu i ljude dok je ostale dijelove priključka dužan održavati javni isporučitelj vodne 
usluge javne odvodnje odnosno trgovačko društvo IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Sv. 
Ivan 8, Buzet, i to za naselja: Draguć, Podmeja, Cerje, Grimalda, Cerovlje, Borut, Pazinski 
Novaki, Pagubice, Lovrečići i Previž, (u daljnjem tekstu: Isporučitelj). 
Obveznik priključenja dužan je Isporučitelju omogućiti u svakom trenutku slobodan pristup 
do kontrolnog okna i instalacija priključka radi pregleda ispravnosti instalacija, kontrole 
ispuštanja i uzimanja uzoraka otpadnih voda te popravaka instalacija priključka. 
Priključenje na sustav javne odvodnje nije dopušten suprotno načinu i postupku propisanom 
ovom Odlukom. 
Obveznik priključenja odnosno podnositelj zahtjeva za priključenje obvezan je pridržavati se 
Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodne usluge javne odvodnje (u daljnjem tekstu: Opći 
uvjeti). 
 
II. OBVEZA PRIKLJUČENJA 

 
Članak 4. 

Na području Općine Cerovlje obveznici priključenja dužni su priključiti građevinu na sustav 
javne odvodnje, kada je takav sustav izgrađen u naselju u kojem se nalazi građevina, te kada 
su osigurani uvjeti za priključenje na taj sustav. 



Obveznici priključenja drugih nekretnina mogu iste priključiti na sustav javne odvodnje pod 
uvjetima iz ove Odluke. 

 
Članak 5. 

Priključenje na sustav javne odvodnje izvodi se tako da se za svaki samostojeći objekt u 
pravilu izvodi jedan priključak odvodnje, osim ako se tehničkom dokumentacijom ne pokaže 
opravdanim izvođenje više priključaka te ako su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti za takav 
način priključenja. 

 
Članak 6. 

Priključak na sustav javne odvodnje se odobrava za građevinu odnosno nekretninu te isti čini 
njezin pripadak odnosno slijedi njenu pravnu sudbinu i ne može se prenositi na druge 
građevine odnosno nekretnine. 
Priključak na sustav javne odvodnje je dugotrajna imovina Isporučitelja. 
 
III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA 
 

Članak 7. 
Postupak priključenja na sustav javne odvodnje pokreće se podnošenjem zahtjeva za 
priključenje. 
Zahtjev za priključenje podnosi obveznik priključenja Isporučitelju vodne usluge na 
propisanom obrascu. 
Uz zahtjev za priključenje prilaže se: 
 1. Dokaz o vlasništvu – izvadak iz zemljišne knjige za česticu na kojoj se nalazi građevina za 
koju se traži priključak na sustav javne odvodnje, 
 2. Drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika građevine za koju 
se traži priključak, 
 3. Kopija katastarskog plana za česticu na kojoj se nalazi građevina za koju se traži priključak 
na sustav javne odvodnje, 
 4. Preslika akta na temelju kojeg je dopuštena gradnja građevine ili uvjerenje da je građevina 
izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, odnosno za protupravno izgrađene građevine akt na 
temelju kojeg se dozvoljava njegovo zadržavanje u prostoru, odnosno dokaz da je podnesen 
zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. 
 

Članak 8. 
Isporučitelj, na temelju zahtjeva za priključenje, donosi odluku o dozvoli priključenja, ako su 
za priključenje ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti iz Općih uvjeta i ako je zahtjev potpun u 
smislu članka 7. ove Odluke. 
Ukoliko nisu ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti, Isporučitelj će, u roku od 15 (petnaest) 
dana od dana zaprimanja zahtjeva za priključenje, obavijestiti podnositelja zahtjeva o općim i 
tehničkim uvjetima koje treba ispuniti u svrhu priključenja. 
Ukoliko u roku od narednih 30 (trideset) dana od dana slanja obavijesti iz stavka 2. ovog 
članka podnositelj zahtjeva ne postupi po obavijesti Isporučitelja te ne ispuni tehničko-
tehnološke uvjete priključenja, Isporučitelj će donijeti odluku o odbijanju priključenja na 
sustav javne odvodnje.  
Protiv odluke iz prethodnog stavka podnositelj zahtjeva za priključenje može u roku od 8 
(osam) dana od dana njenog primitka podnijeti prigovor Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Cerovlje.  
Nakon donošenja odluke o dozvoli priključenja Isporučitelj će sa podnositeljem zahtjeva 
sklopiti ugovor o izvođenju i održavanju priključka. 



Članak 9. 
Građevina u kojoj se na sustav javne odvodnje priključuju različite kategorije obveznika 
priključenja (stambeni i poslovni prostori), mora biti priključena posebno za svaku kategoriju 
obveznika priključenja odnosno namjenski dio prostora. 
Kategorije obveznika priključenja utvrđene su Općim uvjetima. 
 
 
 

Članak 10. 
Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje podnosi se i za svaku rekonstrukciju 
(dogradnju ili nadogradnju) ili prenamjenu prostora građevine koja je već priključena. 
 
IV. VRSTE PRIKLJUČAKA 
 

Članak 11. 
Priključak na sustav javne odvodnje odobrava se kao stalni priključak i izvodi se kao trajno 
rješenje. 
Priključak za građevine bez izvršnog akta o gradnji odobrava se na određeno vrijeme - do 
izvršnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno do izvršnosti rješenja kojim se zahtjev za 
izdavanje rješenja o izvedenom stanju odbija ili odbacuje, pod uvjetom da je za iste 
nadležnom tijelu podnijet zahtjev za 
izdavanje rješenja o izvedenom stanju. 
 

Članak 12. 
 S obzirom na namjenu priključak može biti: 
 1. priključak na sustav javne odvodnje za prostor stambene namjene, 
 2. priključak na sustav javne odvodnje za prostor poslovne namjene. 
 
 

Članak 13. 
Priključak na sustav javne odvodnje za prostor stambene namjene smatra se priključak za 
građevinu namijenjenu stanovanju. 
 
 

Članak 14. 
Priključak na sustav javne odvodnje za poslovne namjene smatra se priključak za građevinu s 
jednim ili više poslovnih prostora namijenjenih za obavljanje proizvodnih i uslužnih 
djelatnosti te objekte za javne, društvene, sportske, rekreacijske i sl. namjene. 
 
 
V. UVJETI PRIKLJUČENJA 
 

Članak 17. 
 Isporučitelj će odbiti priključenje građevine na sustav javne odvodnje u sljedećim 
slučajevima: 
 1. ako građevina nema pravomoćan akt o gradnji osim u slučajevima i pod uvjetima iz članka 
11. stavka 2. ove Odluke. 
 2. ako prethodno nije proveden postupak propisan odredbama ove Odluke, 
 3. ako za priključenje ne postoje tehničke mogućnosti, 
 4. ako bi se traženim priključenjem narušila kvaliteta javne odvodnje postojećih korisnika. 



Izuzetno od stavka 1. ovog članka, za priključenje građevine za koju nije propisano izdavanje 
akta o gradnji, Isporučitelj će odbiti priključenje na sustav javne odvodnje ukoliko 
kumulativno nisu ispunjeni uvjeti iz točke 2., 3. i 4. stavka 1. ovog članka. 
Izuzetno od stavka 1. ovog članka, za priključenje građevine izgrađene prije 15. veljače 1968. 
godine, Isporučitelj će odbiti priključenje na sustav javne odvodnje ukoliko nije dostavljen 
dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine te ako kumulativno nisu 
ispunjeni uvjeti iz točke 2.,3. i 4. stavka 1. ovog članka. 
 

Članak 18. 
Isporučitelj je dužan izvesti radove priključenja odnosno spajanje instalacije građevine na 
sustav javne odvodnje na priključnom-kontrolnom oknu. Trošak materijala i radova na 
priključnom-kontrolnom oknu snosi obveznik priključenja građevine koja se priključuje 
sukladno sklopljenom ugovoru između Isporučitelja i obveznika priključenja. 
Priključenje i nadzor nad izvedbom priključka građevine na sustav javne odvodnje obavlja 
Isporučitelj sukladno tehničko-tehnološkim uvjetima utvrđenim Općim uvjetima.  
 
VI. ROKOVI PRIKLJUČENJA 
 

Članak 19. 
Obveznici priključenja dužni su priključiti građevinu na sustav javne odvodnje u roku od 1 
(jedne) godine od dana dostave/objave obavijesti Isporučitelja o mogućnosti priključenja. 
Objava obavijesti iz stavka 1. ovog članka objaviti će se na oglasnim pločama naselja za koje 
su osigurani uvjeti za priključenje građevina i na web stranicama Općine Cerovlje i 
Isporučitelja. 
 

Članak 20. 
Priključenje na sustav javne odvodnje Isporučitelj je obvezan izvršiti u roku od 30 (trideset) 
dana od dana sklapanja ugovora o izvođenju i održavanju priključka. 
 
 
VII. FINANCIRANJE GRADNJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE OD STRANE 
BUDUĆIH OBVEZNIKA PRIKLJUČENJA 
 

 
Članak 21. 

U slučaju kada gradnja određene građevine sustava javne odvodnje nije predviđena godišnjim 
ali je predviđena višegodišnjim planom gradnje unutar iduće 3 (tri) godine, budući korisnici 
vodne usluge javne odvodnje 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 Isporučiteljom. 
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na račun Isporučitelja, a rok povrata sredstava 
ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora. 
Budući korisnici vodne usluge javne odvodnje koji bi se priključili na sustav javne odvodnje, 
a za koje nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka, mogu sudjelovati u 
financiranju njihove gradnje pod uvjetima utvrđenim ugovorom s Isporučiteljom, bez prava 
na povrat sredstava i bez prava učešća u vlasničkoj strukturi Isporučitelja. 
 
 
 
 



VIII. NADZOR 
 

Članak 22. 
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja službena osoba Isporučitelja, a postupanje 
Isporučitelja nadzire upravno tijelo iz čl. 8. ove Odluke.  
 

Članak 23. 
Službena osoba Isporučitelja, u obavljanju nadzora iz članka 22. ove Odluke, ovlaštena je: 
 1. nadzirati primjenu ove Odluke, 
 2. upozoriti fizičke i pravne osobe na obvezu poduzimanja određenih radnji u svrhu 
održavanja ispravnosti sustava javne odvodnje. 
 
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 24. 
Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje iz članka 3. Odluke dužan je ovu Odluku objaviti na 
svojim web stranicama, odnosno učiniti je dostupnom javnosti za vrijeme njenog važenja.  
 
 

Članak 25. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8.) dana od dana objave u Službenom novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 325-01/17-01/05 
URBROJ: 2163/06-02-02-17- 
Cerovlje, ________ 2017. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Ivan Jurada, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 5. stavka 2. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja 
imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“, broj 24/09.) i 
članka 17. alineje 13. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“, broj 11/09., 
7/13. i 19/14.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na svojoj sjednici održanoj dana 
____________ 2017. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Cerovlje 
 

1. Daje se na prodaju putem javnog natječaja nekretnina u vlasništvu Općine 
Cerovlje i to: 

  

Red. Kat. općina/     Početna cijena          garantni polog            
br.         kat. čestica      m2               u kunama            u kunama            

 
 K.O. PAZ  
1. k.č. 348/6 u 5/6 dijela           146,65              21.000,00        2.000,00 
 
               

2. Početna cijena nekretnine utvrđena je na temelju procjene o tržišnoj vrijednosti 
nekretnina ovlaštenog procjenitelja građevinske struke.  

3. Pri odabiru najpovoljnije ponude Komisija za promet imovinom u vlasništvu 
Općine Cerovlje  vodit će se kriterijem najviše ponuđene cijene. 

4. Kupoprodajna cijena plaća se odjednom u roku od 15 dana od dana sklapanja 
ugovora.  

5. U skladu s ovom Odlukom Općinski načelnik objavit će Natječaj za prodaju 
nekretnine usmenim javnim nadmetanjem. 

6. Tekst Natječaja objavit će se na oglasnoj ploči Općine Cerovlje, oglasnim pločama 
mjesnih odbora i na Internet stranici Općine, a obavijest o prodaji nekretnine oglasit će se u 
dnevnom tisku „Glas Istre".  

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

 
 

KLASA: 940-01/17-01/  
URBROJ: 2163/06-02-02-17- 
Cerovlje, _________ 2017. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Ivan Jurada, v.r. 

 
 

 

 



          PRIJEDLOG 
Na temelju članka 17. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ broj 

11/09., 7/13. i 19/14. ), Općinsko vijeće Općine Cerovlje, na sjednici održanoj dana 
__________ 2017. godine, donosi 

ODLUKU 
o otpisu potraživanja 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom se sukladno zakonskim propisima uređuje otpis dospjelih 
potraživanja Općine Cerovlje koja se nisu naplatila do 31. prosinca 2016. godine. 

 
Članak 2. 

Odobrava se otpis potraživanja Općine Cerovlje ukupnom iznosu =30.358,66 kuna 
koja se odnose na glavnicu i pripadajuću kamatu na dan 31. prosinca 2016. godine, i to s 
osnove komunalne naknade.    

 
Članak 3. 

Popis potraživanja koji se otpisuje sastavni je dio ove Odluke i neće se objaviti u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun 
i Sv. Petar u Šumi. 

Članak 4. 
Knjiženje u poslovnim knjigama Općine Cerovlje provest će se s datumom 01. srpnja 

2017. godine. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 
KLASA: 400-09/17-01/01 
URBROJ: 2163/06-02-02-17- 
Cerovlje, ___________ 2017.  
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Ivan Jurada, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O B R A Z L O Ž E NJ E 
 

PRAVNI TEMELJ 
Pravni temelj za donošenje ove Odluke je članak 30. / 17. Statuta Općine Cerovlje 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 11/09, 7/13 i 19/14 ) i članak 68. Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15). 

 
 

PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE ODLUKOM: 
Općina Cerovlje ima sporna potraživanja na dan 31.12.2016. godine s osnova  komunalne 

naknade  u iznosu od 30.358,66 kuna. 
 
Za dugovanja po osnovi komunalne naknade Općina Cerovlje je pokrenula sve 

raspoložive mjere naplate: dužnicima su slane opomene s pozivima za plaćanje dugovanja, za 
dužnike koji su imali otvorene račune kod ovlaštenih organizacija za platni promet donesena 
su Rješenja o ovrsi pljenidbom novčanih sredstava na računu dužnika, zatraženi su podaci o 
vlasništvu pokretne i nepokretne imovine te podaci o ostvarivanju plaće i mirovine. Nakon 
poduzetih svih zakonskih mjera za naplatu potraživanja, nisu postignuti rezultati jer nije bilo 
raspoloživih novčanih sredstava, nisu ostvarena dodatna primanja ili su iznosi potraživanja 
bili preniski za pokretanje postupka ovrhe i pokriće sudskih troškova. 

 
Za pojedina dugovanja nastupila je zastara. U pogledu nastupa zastare primjenjuju se 

odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15). 
Navedenim Zakonom propisano je da sve tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom 
odlukom ili odlukom drugog nadležnog tijela javne vlasti, ili nagodbom pred sudom ili 
drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom zastarijevaju za 10 (deset) 
godina, pa i ona za koja zakon predviđa kraći rok zastare. Međutim, sve povremene tražbine 
koje proistječu iz takvih odluka zastarijevaju u roku predviđenom za zastaru povremenih 
potraživanja. Za potraživanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim vremenskim razdobljima 
(povremena potraživanja), pa bilo da se radi o povremenim potraživanjima, kao što su kamate 
bilo da se radi o potraživanjima u kojima se iscrpljuje samo pravo, zastarijevaju za 3 (tri) 
godine.    
 

Ponovno pokretanje ovršnih postupaka protiv navedenih dužnika bilo bi 
nesvrsishodno, a ustrajanje na pokretanju ovršnih postupaka izazvalo bi daljnje nepotrebne 
ovršne i sudske troškove za Općinu Cerovlje. 
 

Slijedom navedenog, predlaže se da se izvrši otpis zastarjele tražbine prema 
navedenim dužnicima.  
   
  
 
 
 
 
            
                                               JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  
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