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Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ RH br. 86/08, 61/11 i 4/18), 
članka 65. stavak 1. toč. 20. Statuta Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 
16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18) i članka 33. Odluke o 
ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije" br. 26/19), Zamjenik 
župana koji obnaša dužnost Župan Istarske županije, na 
prijedlog Službenice koja privremeno obavlja poslove 
pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo, dana 01. 
travnja 2020. godine donosi   

ISPRAVAK 
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU 

UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO 
ISTARSKE ŽUPANIJE 

Članak 1. 

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za 
gospodarstvo Istarske županije KLASA:  023-01/19-01/83, 
URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 od  27. prosinca 2019. 
godine u čl. 21 u nazivu radnog mjesta brišu se riječi „i 
druge stručne“, tako da ispravan naziv radnog mjesta glasi: 
„stručni suradnik za opće i upravne poslove“. 
 

Članak 2. 

U ostalom dijelu Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog 
odjela za gospodarstvo Istarske županije KLASA: 023-
01/19-01/83, URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 od 27. prosinca 
2019. godine ostale neizmijenjen.  
 
KLASA: 023-01/20-06/09 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 
Pula, 01. travnja 2020. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
Zamjenik župana koji 

obnaša dužnost Župana 
Fabrizio Radin, v.r. 
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Na temelju članka 437. Zakona o trgovačkim društvima 
(„Narodne novine“ br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 
68/13, 110/15 i 40/19), članka 48. stavak 1. točka 6. i 
stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13,137/15, 123/17 i 98/19), članka 65. 
točka 6. Statuta Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16,1/17,2/17, 2/18 i 
30/18), te članka 15. Društvenog ugovora trgovačkog 
društva „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet (pročišćeni tekst) 
od 23. lipnja 2008. godine, Zamjenik župana koji obnaša 
dužnost Župana Istarske županije dana 01. travnja 2020. 
godine donosi 

ODLUKU 
o predlaganju člana Nadzornog odbora 

trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. za 
proizvodnju i distribuciju vode Buzet 

Članak 1. 

Za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Istarski 
vodovod“ d.o.o. za proizvodnju i distribuciju vode sa 
sjedištem u Buzetu, Sv. Ivan 8 predlaže se EMIL 
SOLDATIĆ. 

Članak 2. 

Odluka se upućuje Skupštini Društva „Istarski vodovod“ 
d.o.o. za proizvodnju i distribuciju vode sa sjedištem u 
Buzetu, Sv. Ivan 8 na nadležno odlučivanje. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka dostavit će se Skupštini Istarske županije u 
roku od 8 dana od donošenja. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 
će se u „Službenim novinama Istarske županije“. 
 
KLASA: 325-01/20-01/02 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 
Pula, 01. travnja 2020. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
Zamjenik župana koji 

obnaša dužnost Župana 
Fabrizio Radin, v.r. 
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Temeljem članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije 
(Službene novine Istarske županije, br. 10/09, 04/13, 
16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18 – pročišćeni tekst), članka 
133., stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne 
novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) te članka 17. 
Statuta „Natura Histrica“ – Javne ustanove za upravljanje 
zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske 
županije (Zaključak o davanju suglasnosti, Službene 
novine Istarske županije, 2/18 i 23/18), Župan Istarske 
županije dana 06. travnja 2020. godine donosi sljedeće 

RJEŠENJE 
o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove 
za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na 

području Istarske županije "Natura Histrica" 

I. 

 U Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje 
zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske 
županije "Natura Histrica" imenuju se: 
 

1. dr.sc. Ezio Pinzan, za predsjednika 
2. Bruno Kostelić, za člana 
3. Barbara Matošović Talajić, za člana 
4. Selma Ibrišagić, za člana 
5. Luka Meštrović, za člana (predstavnik radnika) 

 
II. 

 Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća 
traje (4) godine. 
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III. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a objavljuje se u prvom broju „Službenih novina Istarske 
županije – Bollettino ufficiale della Regione istriana“ koji 
slijedi nakon donošenja.  
 
KLASA: 003-02/20-01/05 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 
Pula, 06. travnja 2020.  
  

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
Zamjenik župana koji 

obnaša dužnost Župana 
Fabrizio Radin, v.r. 
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Na temelju članka 437. Zakona o trgovačkim društvima 
(„Narodne novine“ br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 
68/13, 110/15, 49/19), članka članka 48. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 
br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/17, 98/19), te članaka 65. i 85. Statuta Istarske 
županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 
04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst) 
Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske 
županije, dana 17. travnja 2020. godine, donosi sljedeću 

ODLUKU 
 o imenovanju člana Nadzornog odbora 

trgovačkog društva PLINARA d.o.o. Pula 

I. 

Za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva PLINARA 
d.o.o. Pula, sa sjedištem u Puli, Industrijska 17, predlaže 
se Slavko Fornažar iz Poreča. 
 

II. 

Odluka se upućuje Skupštini društva PLINARA d.o.o. Pula, 
sa sjedištem u Puli, Industrijska 17, na nadležno 
odlučivanje.  
 

III. 

Ova Odluka dostavit će se Skupštini Istarske županije u 
roku od 8 dana od donošenja. 
 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 
će se u "Službenim novinama Istarske županije". 
 
KLASA: 024-02/20-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 
Pula, 17. travnja 2020. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
Zamjenik župana koji 

obnaša dužnost Župana 
Fabrizio Radin, v.r. 
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Na temelju članka 65. stavak 1. točka 23. i 85. Statuta 
Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 
10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18 i 30/18 – pročišćeni tekst) 
zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Istarske 
županije dana 17. travnja 2020. godine, donosi 

ODLUKU 
o osnivanju Povjerenstva za turizam Istarske 

županije u 2020. godini 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za 
turizam Istarske županije u 2020. godini (u daljnjem tekstu: 
Županijsko povjerenstvo za turizam). 
 

Članak 2. 

Županijsko povjerenstvo za turizam je stručno i 
savjetodavno tijelo Župana Istarske županije koje obavlja 
slijedeće poslove: 

 aktivno prati i analizira epidemiološku situaciju 
uzrokovanu pojavom koronavirusa COVID – 19 
na području Istarske županije, Republike 
Hrvatske i glavnim emitivnim tržištima Istarske 
županije i njene implikacije na turističku sezonu 
na području Istarske županije, 

 komunicira i koordinira aktivnosti sa Stožerom 
civilne zaštite Istarske županije vezane uz 
turističku sezonu na području Istarske županije, 

 predlaže mjere Vladi Republike Hrvatske za 
potporu turističkom sektoru u svim segmentima i 
rješavanju problema, 

 predlaže mjere jedinicama lokalne samouprave s 
područja Istarske županije za potporu 
poduzetnicima s područja Istarske županije s 
ciljem održavanja  djelatnosti i zadržavanja 
postojećih  radnih mjesta, 

 osmišljava mjere, aktivnosti i projekte 
marketinških aktivnosti prema najznačajnijim 
emitivnim tržištima Istarske županije, 

 analizira aktualnu situaciju na najznačajnijim 
emitivnim tržištima Istarske županije, te daje 
mišljenje o aktualnim pitanjima vezanih uz 
turističku sezonu 2020. godine, 

 prati operativnu provedbu mjera i aktivnosti koje 
provodi Turistička zajednica Istarske županije, 

 koordinira javni i privatni sektor u poduzimanju 
mjera i aktivnosti koje imaju za cilj polučiti 
maksimalne rezultate u spašavanju turističke 
sezone, 

 informira Župana o pozitivnim propisima i drugim 
pitanjima koja utječu na provedbu aktivnosti 
vezanih uz turističku sezonu, 

 obavlja i druge poslove koje mu povjeri Župan. 
  

 
Članak 3. 

Županijsko povjerenstvo za turizam imenuje se u 
slijedećem sastavu: 

 Fabrizio Radin, zamjenik župana koji obnaša 
dužnost župana Istarske županije, predsjednik 
Povjerenstva, 
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 Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule i 
predstavnik svih jedinica lokalne samouprave u 
Istarskoj županiji, član, 

 Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma i 
predsjednik Kamping udruge Hrvatske, član 

 Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih 
agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, član, 

 Marijan Ritossa, predstavnik malih obiteljskih 
hotela i privatnog smještaja, član, 

 Sean Lisjak, predsjednik Udruženja marina pri 
Hrvatskoj gospodarskoj komori, član, 

 Denis Ivošević, direktor Turističke zajednice 
Istarske županije, član, 

 Ivan Jakovčić, bivši župan Istarske županije i bivši 
zastupnik u Europskom parlamentu, član, 

 Valter Flego, bivši župan Istarske županije i 
aktualni zastupnik u Europskom parlamentu, član 

 Darko Lorencin, bivši ministar turizma, član 

 Anton Kliman, bivši ministar turizma i aktualni 
zastupnik u Hrvatskom saboru, član. 

 Nada Prodan Mraković, pročelnica Upravnog 
odjela za turizam Istarske županije, tajnica 
Povjerenstva. 

 
Članak 4. 

Mandat Županijskog povjerenstva za turizam 
traje do 31. prosinca 2020. godine. 

Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana 
može tajnicu i članove Županijskog povjerenstva za 
turizam razriješiti i prije isteka mandata. 
 

Članak 5. 

Sjednice Županijskog povjerenstva za turizam 
saziva zamjenik župana koji obnaša dužnost župana koji 
je ujedno i predsjednik Povjerenstva. 
 

Članak 6. 

Predsjednik, tajnica i članovi Županijskog 
povjerenstva za turizam ne primaju naknadu za svoj rad. 
 

Članak 7. 

Stručne i administrativne poslove za Županijsko 
povjerenstvo za turizam obavlja Upravni odjel za turizam 
Istarske županije.   
 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenim novinama Istarske županije“ 
 
KLASA: 334-01/20-02/01 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 
Pula, 17. travnja 2020. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
Zamjenik župana koji 

obnaša dužnost Župana 
Fabrizio Radin, v.r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AKTI OPĆINE FAŽANA  
 
 

14 

 Na osnovi čl. 39. Statuta Općine Fažana 
(Službene novine Istarske županije broj 10/13), Općinsko 
vijeće Općine Fažana, na sjednici održanoj dana 15. 
travnja 2020. godine donijelo je  

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Sporazum o 

zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti 
djelovanja civilne zaštite na području gradova 
Pula-Pola, Vodnjan-Dignano i općina Ližnjan-

Lisignano, Medulin, Svetvinčenat, Fažana, 
Marčana i Barban 

I 

Daje se suglasnost na Sporazum o zajedničkom 
koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite 
na području gradova Pula-Pola, Vodnjan-Dignano i općina 
Ližnjan-Lisignano, Medulin, Svetvinčenat, Fažana, 
Marčana i Barban te se daje suglasnost Načelniku Općine 
Fažana na potpis istog. 
 

II 

Prijedlog Sporazuma o zajedničkom koordiniranju 
poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području 
gradova Pula-Pola, Vodnjan-Dignano i općina Ližnjan-
Lisignano, Medulin, Svetvinčenat, Fažana, Marčana i 
Barban prilaže ovoj Odluci i čini njen sastavni dio. 
 

III 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon 
objave u Službenim novinama Istarske županije. 
 
Klasa: 810-01/20-01/1 
Urbroj: 2168/08-03/00-20-1 
Fažana, 15. travnja 2020. 
 

OPĆINA FAŽANA 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FAŽANA 

Predsjednik 

Aleksej Mišan, v.r. 

 
 

AKTI OPĆINE LANIŠĆE 
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 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., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 
41. Statuta Općine Lanišće („Službene novine Općine 
Lanišće“, broj 6/17. i „Službene novine Istarske županije“, 
broj 9/18.), Općinsko vijeće Općine Lanišće na sjednici 
održanoj dana 17. travnja 2020. godine, donijelo je 
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ODLUKU 
o dopuni Odluke o kioscima i pokretnim 

napravama 

Članak 1. 

 U Odluci o kioscima i pokretnim napravama 
(„Službene novine Istarske županije”, broj 5/19.) u članku 
15. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 
 „U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje 
podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije 
moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje 
ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, 
znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost 
ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, Općinska načelnica 
Općine Lanišće može svojim Zaključkom utvrditi posebne 
mjere, vrijeme na koje se iste odnose kao i način njihove 
provedbe, u odnosu na obvezu plaćanja zakupnine. ”. 
  

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 
objave u Službenim novinama Istarske županije. 
 
KLASA: 334-01/20-01/03 
URBROJ: 2106/02-01-02-20-1 
Lanišće, 17. travnja 2020. 
 

OPĆINA LANIŠĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LANIŠĆE 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Irena Šverko, v.r. 
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Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 
110/18. i 32/20.) i članka 41. Statuta Općine Lanišće 
(„Službene novine Općine Lanišće“, broj 6/17. i „Službene 
novine Istarske županije“, broj 9/18.), Općinsko vijeće 
Općine Lanišće na sjednici održanoj 17. travnja 2020. 
godine, donijelo je sljedeću 

ODLUKU 
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine 

Lanišće 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnoj naknadi Općine Lanišće 
(„Službene novine Istarske županije“, broj 2/19.) iza članka 
12. dodaje se novi članak 12.a koja glasi: 
 
„Članak 12.a 

 
 U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje 
podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije 
moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje 
ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, 
znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost 
ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu 
odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo, Općinsko 
vijeće Općine Lanišće može posebnom odlukom osloboditi 
obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni 
prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te 
okolnosti.“ 
 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 
objave u Službenim novinama Istarske županije. 
 
KLASA: 363-03/20-01/09 
URBROJ: 2106/02-01-02-20-1 
Lanišće, 17. travnja 2020.  
 

OPĆINA LANIŠĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LANIŠĆE 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Irena Šverko, v.r. 

 
 

 

24 

Temeljem članka 12.a Odluke o komunalnoj 
naknadi Općine Lanišće („Službene novine Istarske 
županije“ 2/19. i 8/20.), Odluke ministra graditeljstva i 
prostornog uređenja od 20. ožujka 2020. (KLASA: 804-
08/20-01/1, URBROJ: 531-01-20-1) i članka 41. Statuta 
Općine Lanišće („Službene novine Općine Lanišće“, broj 
6/17. i „Službene novine Istarske županije“, broj 9/18.), 
Općinsko vijeće Općine Lanišće  na sjednici održanoj dana 
17. travnja 2020. godine donosi 

ODLUKU 
o obračunu komunalne naknade Općine Lanišće 

u vrijeme posebnih okolnosti 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom, uslijed nastupanja posebnih 
okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje 
koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo 
utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu 
veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava 
gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku 
štetu nastalu povodom proglašenja epidemije bolesti 
COVID-19 prouzrokovane virusom SARS – CoV-2, a 
nakon Odluke ministra graditeljstva i prostornog uređenja 
od 20. ožujka 2020. (KLASA: 804-08/20-01/1, URBROJ: 
531-01-20-1) o nastupanju posebnih okolnosti utvrđuju 
mjere za oslobođenje obveznika plaćanja komunalne 
naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište na 
području Općine Lanišće koje služi obavljanju poslovne 
djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti. 
 

Članak 2. 

Slijedom okolnosti navedenih u prethodnom 
članku ove Odluke, poduzetnicima na području Općine 
Lanišće, koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i 
ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne 
zaštite te Odluci o mjerama ograničavanja društvenih 
okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju 
sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH 
od 19.03.2020. godine, smanjuje se plaćanje komunalne 
naknade za ožujak 2020. godine u iznosu od 50% 
obračunate naknade, a za travanj 2020. navedeni 
obveznici oslobađaju se plaćanja komunalne naknade u 
iznosu od 100 % obračunate komunalne naknade. 

Za vrijeme važenja mjere propisane ovom 
Odlukom nastaviti će se sa redovitim aktivnostima s time 
da u tom periodu nadležna upravna tijela neće provoditi 
prisilnu naplatu. 
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Članak 3. 

Dio naplaćenih sredstava komunalne naknade 
moguće je koristiti i za druge namjene različite od namjena 
za koje se koriste u uobičajenim okolnostima što je 
potrebno posebno iskazati u izvršenju proračuna Općine 
Lanišće. 
 

Članak 4. 

Ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Lanišće 
da posebnim Zaključkom propiše način postupanja 
upravnih tijela u provedbi ovih mjera za one situacije koje 
nisu detaljno propisane ovom Odlukom. 
 

PRIJELAZNE ODREDBE 

Članak 5. 

Obveznicima plaćanja komunalne naknade za 
ožujak 2020. i travanj 2020. koji su oslobođeni plaćanja 
komunalne naknade u skladu sa člancima 1. i 2. ove 
Odluke, za podmirene obveze za mjesec ožujak 2020. i 
travanj 2020. neće se vršiti povrat sredstava, već će se 
izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon 
ukidanja mjera.   

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 
objave u Službenim novinama Istarske županije. 
 
KLASA: 363-03/20-01/10 
URBROJ: 2106/02-01-02-20-1 
Lanišće, 17. travnja 2020. 
 

OPĆINA LANIŠĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LANIŠĆE 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Irena Šverko, v.r. 
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Temeljem članka 18. stavak 4. Zakona o sustavu 
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18. i 
31/20.) i članka 41. Statuta Općine Lanišće („Službene 
novine Općine Lanišće“, broj 6/17. i „Službene novine 
Istarske županije“, broj 9/18.), Općinsko vijeće Općine 
Lanišće na sjednici održanoj 17. travnja 2020. godine, 
donijelo je sljedeću 

ODLUKU 
o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke 
Koordinacije Stožera civilne zaštite na području 

Grada Buzeta i Općine Lanišće 

Članak 1. 

Osniva se zajednička Koordinacija Stožera civilne 
zaštite, koja objedinjava postojeće Stožere civilne zaštite 
Grada Buzeta i Općine Lanišće.  

Jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ove 
točke su prostorno povezane u jedinstvenu  cjelinu i 
pripadaju istom geografskom području te dijele zajedničke 
rizike pa je osnivanje zajedničke Koordinacije Stožera 
civilne zaštite nužno radi provedbe poslova i aktivnosti te 
koordiniranog djelovanja. 
 
 
 

Članak 2. 

Grad Buzet i Općina Lanišće zajednički 
koordiniraju poslove i aktivnosti djelovanja sustava civilne 
zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv 
koronavirusa (COVID-19). 

 
Članak 3. 

Koordinaciju Stožera civilne zaštite sačinjavaju 
načelnici i zamjenici načelnika postojećih Stožera civilne 
zaštite. 

 
Članak 4. 

Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane 
na području djelovanja Koordinacije odnose se jedinstveno 
na sve građane, uključivši i mogućnost slobodnog kretanja, 
unutar granica područja Koordinacije, bez izdavanja 
propusnica. 
 

Članak 5. 

Ovom Odlukom potvrđuje se Sporazum o 
zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja 
civilne zaštite na području Grada Buzeta i Općine Lanišće,   
KLASA: 810-01/20-01/9, URBROJ: 2106/01-03/01-20-1 
od dana 6. travnja 2020. godine, koji se nalazi u prilogu 
ove Odluke i čini njen sastavni dio, ali neće se objaviti u 
Službenim novinama Istarske županije. 
 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 
objave u Službenim novinama Istarske županije te je na 
snazi do prestanka poslova i aktivnosti djelovanja sustava 
civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima 
protiv koronavirusa (COVID-19). 
 
KLASA: 810-01/20-01/05 
URBROJ: 2106/02-01-02-20-2 
Lanišće, 17. travnja  2020.  
 

OPĆINA LANIŠĆE 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LANIŠĆE 

Predsjednica Općinskog vijeća 
Irena Šverko, v.r. 
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 Na temelju članka 15. stavka 5. Odluke o 
kioscima i pokretnim napravama („Službene novine 
Istarske županije”, broj 5/19. i 8/20.) i članka 61. Statuta 
Općine Lanišće („Službene novine Općine Lanišće“, broj 
6/17. i „Službene novine Istarske županije“, broj 9/18.), 
Općinska načelnica Općine Lanišće dana 17. travnja 2020. 
godine, donijela je 

ZAKLJUČAK 
 općinske načelnice o smanjenju zakupnine 

Članak 1. 

 Ovim se Zaključkom, uslijed nastupanja posebnih 
okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje 
koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo 
utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu 
veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava 
gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku 
štetu nastalu povodom proglašenja epidemije bolesti 
COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, utvrđuju 
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mjere koje se odnose na poduzetnike koji obavljaju 
djelatnost na području Općine Lanišće. 
 

Članak 2. 

 Slijedom okolnosti navedenih u prethodnom 
članku ovog Zaključka, poduzetnici na području općine 
Lanišće koji obavljaju djelatnost na javnim površinama, u 
skladu s  Odlukom o kioscima i pokretnim napravama u 
Općini Lanišće, a koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja 
rada i ponašanja navedenih u Odluci o ograničenju rada i 
mjerama ponašanja od 15. ožujka do 14. travnja 2020. 
godine Stožera civilne zaštite Istarske županije i Odluci o 
mjerama ograničenja društvenih okupljanja, rada u 
trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i 
kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-
20-1 od 19. ožujka 2020., oslobađaju se plaćanja 
ugovorene zakupnine u iznosu od 50% mjesečnog iznosa. 
 Mjera oslobađanja plaćanja ugovorene 
zakupnine u iznosu od 50% mjesečnog iznosa odnosi se 
na razdoblje od mjeseca ožujka 2020. godine pa do 
ukidanja mjera zabrane i ograničenja za one poduzetnike 
koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja 
u odlukama navedenim u prethodnom stavku ovog članka. 
 Poduzetnicima iz stavka 1. ovog članka koji su 
platili zakupninu za mjesec ožujak 2020. ili su zakupninu 
platili prema ugovoru unaprijed, neće se vršiti povrat 
sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima 
za razdoblje nakon ukidanja mjera. 
 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak predstavlja osnovu za smanjenje 
zakupnine u visini kako je to propisano prethodnim 
člankom, slijedom čega nije potrebno podnositi posebne 
zahtjeve niti zaključivati anekse postojećim ugovorima. 
 

Članak 4. 

 Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se 
Jedinstveni upravni odjel. 
 Posebnim Zaključkom propisat će se način 
postupanja Jedinstvenog upravnog odjela u provedbi 
mjere iz članka 2. za one situacije koje nisu detaljno 
propisane ovim Zaključkom. 
 

Članak 5. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u Službenim novinama Istarske županije. 
 
KLASA: 334-01/20-01/03 
URBROJ: 2106/02-02-01-20-2 
Lanišće, 17. travanj 2020. 
 

OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE LANIŠĆE  
Općinska načelnica 

  Roberta Medica, v.r. 

 


