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61 
 
Na temelju članka 6. Zakona o 

proračunu („Narodne novine“ broj 96/03.) i 
članka 20. Statuta Grada Pazina („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 17/06. – pročišćeni 
tekst) Gradsko vijeće Grada Pazina, sjednici 
održanoj 9. srpnja 2007. godine  donosi 

 
ODLUKU 

o dopuni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Pazina za 2007. godinu 

 
Članak 1. 

           U Odluci o izvršavanju Proračuna 
Grada Pazina za 2007. godinu („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 37/06.) u članku 3., 
iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. i stavak 
4. koji glase: 

„Odluku o dugoročnom zaduživanju 
radi financiranja kapitalnih projekata donosi 
Gradsko vijeće Grada Pazina na prijedlog 
Gradskog poglavarstva. Grad Pazin se u 2007. 
godini može zadužiti do iznosa od 
6.365.000,00 kuna, utvrđenog u iznosu Računa 
financiranja Proračuna Grada Pazina za 2007. 
godinu. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada 
Pazina za potpisivanje ugovora o kreditu, po 
ishodovanju prethodne suglasnosti Vlade 
Republike Hrvatske za zaduživanje Proračuna 
Grada Pazina za 2007. godinu.“ 

 
Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) 
dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina i Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi 
i Tinjan.  
 
KLASA: 400-06/07-01/03 
URBROJ: 2163/01-03-02-07-3 
Pazin, 9. srpnja 2007. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 
Predsjednik 

Gradskog vijeća 
Davor Sloković,v.r. 
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Temeljem članka 20. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/06. – pročišćeni tekst) i članka 105. stavak 
6. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 
96/03.) i članka 10. stavka 4. Pravilnika o 
postupku zaduživanja jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i davanju 
jamstva jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ 
broj 55/04.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici 9. srpnja 2007. godine donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju investicije  

izgradnje komunalne infrastrukture i 
kupnje zemljišta 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom prihvaćaju se 
investicije (kapitalni projekti) Grada Pazina – 
izgradnja komunalne infrastrukture i kupnja 
zemljišta, koji uključuju: 

- investicijsko održavanje 
nerazvrstanih cesta, 

- izgradnju javne rasvjete po naseljima 
Grada Pazina, 

- kupnju zemljišta za izgradnju 
kapitalnih objekata. 
 

Članak 2. 
         Za realizaciju investicija iz članka 1. 
ove Odluke Grad Pazin je u Računu 
financiranja za 2007. godinu planirao i 
kreditno zaduženje. Iznos kredita od 
4.500.000,00 kuna predstavlja dio potrebnih 
sredstava za financiranje izgradnje komunalne 
infrastrukture i za kupnju zemljišta čija je 
ukupna vrijednost, prema Planu nabave za 
2007. godinu procijenjena na 8.353.000,00 
kuna (1.790.000,00 kuna – investicijsko 
održavanje nerazvrstanih cesta, pozicije 292. 
do 300., iznos od 1.513.000,00 kuna – 
izgradnja javne rasvjete po naseljima Grada 
Pazina – pozicije 322. do 336. i iznos od 
5.050.000,00 kuna – otkup zemljišta za 
izgradnju kapitalnih objekata, pozicija 313.). 
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Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi 
i Tinjan. 

 

KLASA: 403-01/07-01/03 
URBROJ: 2163/01-03-02-07-3 
Pazin, 9. srpnja 2007. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog Vijeća 

Davor Sloković,v.r. 
 

 
  
 63 
 

Na temelju članka 105. stavka 6. 
Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 
96/03.), članka 10. točke 5. Pravilnika o 
postupku zaduživanja jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i davanju 
jamstva jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ 
br. 55/04.) i članka 20. Statuta Grada Pazina 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 17/06. – 
pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Pazina, 
na sjednici 9. srpnja 2007.  donosi 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti  

za zaduživanje Grada Pazina kod  
„Erste & Steiermarkische bank“ d.d. Rijeka 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost za 
zaduženje Grada Pazina   kod  „Erste & 
Steiermarkische bank d.d. Rijeka u iznosu od 
4.500.000,00 kuna. 
 

Članak 2. 
Ugovor o kreditu sklopiti će se po 

uvjetima temeljem kojih je ponuda izabrana: 
- nominalni iznos kredita: 

4.500.000,00 kuna, vezan za valutu EUR-o, 
- kamatna stopa: promjenjiva; 

tromjesečni EURIBOR + 1,4 p.p., 
- obračun i plaćanje kamata: 

tromjesečno, 
 

- poček: 1 godina, 
- rok otplate: 9 godina, 
- način otplate: tromjesečno u 

jednakim ratama, 
- osiguranje otplate kredita: bianco 

vlastita mjenica, obična zadužnica, 
- naknada: 0,09% jednokratno. 

 
Članak 3. 

 Zaduživanje iz članka 1. ove Odluke 
odnosi se na financiranje kapitalnih ulaganja za 
investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, 
izgradnju javne rasvjete po naseljima Grada 
Pazina i kupnju zemljišta za izgradnju 
kapitalnih objekata. 
 

Članak 4. 
 Uvjet za sklapanje Ugovora o kreditu 
iz članka 2. ove Odluke je dobivanje 
suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za 
zaduživanje Proračuna Grada Pazina za 2007. 
godinu. 
 

Članak 5. 
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada 

Pazina za  potpisivanje ugovora o kreditu, po 
ishodovanju prethodne suglasnosti Vlade 
Republike Hrvatske za zaduživanje Proračuna 
Grada Pazina za 2007. godinu. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada 
Pazina za izdavanje bianco mjenica i zadužnica 
za osiguranje povrata kredita. 

 
Članak 6. 

 Ova Odluka primjenjivati će se od 
dana kada Vlada Republike Hrvatske donese 
svoju Odluku o davanju suglasnosti za 
zaduživanje, a objaviti će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 403-01/07-01/02 
URBROJ: 2163/01-03-02-07-3 
Pazin, 9. srpnja 2007. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
Predsjednik 

Gradskog Vijeća 
Davor Sloković, v.r. 
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Na temelju članka 13. stavka 1. Odluke 
o uređenju prometa na području Grada 
Pazina («Službene novine Grada Pazina» 
broj 11/98.) te članka 20. Statuta Grada 
Pazina (»Službene novine Grada Pazina« 
broj 17/06. – pročišćeni tekst), Gradsko 
poglavarstvo Grada Pazina, na sjednici 
održanoj 12. lipnja 2007. godine, donijelo 
je  

 
ODLUKU 

 o izmjeni Odluke o korištenju, upravljanju, 
održavanju i naplati parkirališta 

 
Članak 1. 

U Odluci o korištenju, upravljanju, 
održavanju i naplati parkirališta («Službene 
novine Grada Pazina» broj 28/03., 12/05. i 
19/06.) članak 6. stavak 2. mijenja se i glasi: 

«Naplata parkiranja vrši se 
svakodnevno, osim nedjelje i državnog 
blagdana u vremenu od 6,30 do 16,30 sati na 

parkiralištu u ulici Narodnog doma, a u 
vremenu od 6,30 do 19,30 sati na 
parkiralištima u ulici 25. rujna i Trga slobode.» 
  

Članak 2. 
Ova Odluka objavit će se u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti 
Petar u Šumi i Tinjan, a primjenjuje se od 16. 
srpnja 2007. godine. 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
PAZINA 

 
KLASA: 363-01/07-01/26 
URBROJ: 2163/01-02-01-07-2 
Pazin, 12. lipnja 2007. 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
PAZINA 

 
Predsjednik Poglavarstva 

Neven Rimanić, dipl.ing., v.r. 
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 Na temelju članka 3. Zakona o državnim službenicima i namještenicima («Narodne novine», 
broj 27/01), a u vezi s člankom 144. stavkom 3. Zakona o državnim službenicima («Narodne novine», 
broj 92/05. i 142/06.) i članka 39. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/06.-
pročišćeni tekst) uz prethodnu suglasnosti Gradskog poglavarstva Grada Pazina KLASA: 023-01/07-
01/03, URBROJ: 2163/01-05-01-07-2 od 10. srpnja 2007. godine, pročelnik Upravnog odjela za 
komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Pazina, 11. srpnja 2007. donosi 

P R A V I L N I K 
O  IZMJENI  PRAVILNIKA  O  UNUTARNJEM  REDU  UPRAVNOG  ODJELA  ZA 

KOMUNALNI  SUSTAV  I  PROSTORNO  PLANIRANJE  GRADA  PAZINA 
 

Članak 1. 
 U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje 
Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 11/06. i 39/06.) točka 1. stavka 1. članka 6. 
mijenja se i glasi: 
  

Red. 
broj 

Naziv 
radnog mjesta 

Broj 
izvrši
-telja 

Kratki 
opis poslova 

Stručni i drugi 
uvjeti za raspoređivanje 

na radno mjesto 
1 2 3 4 5 

 
1. 
 

Pročelnik 1 

Upravlja Odjelom, organizira, 
usmjerava i usklađuje rad 
Odjela, osigurava pravovremeno 
izvršavanje poslova i zadataka, 

- visoka stručna sprema,  
- tehničke znanosti 
(građevina, arhitektura i 
urbanizam, politehnika, 
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vodi brigu o zakonitosti rada, 
surađuje s drugim odjelima, 
potpisuje akte Odjela, 
predstavlja Odjel , obavlja 
poslove u vezi s participiranjem 
u projektima Grada Pazina u 
''europskim'' programima te 
obavlja druge poslove koje mu 
povjere Vijeće,  Poglavarstvo i 
Gradonačelnik. 

strojarstvo), pravne ili 
ekonomske struke,  
- položen državni stručni 
ispit, 
- najmanje pet (5) godina 
radnog staža u struci i na 
poslovima upravljanja, 
- poznavanje rada na 
računalu. 

 
Članak 2. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 023-01/07-01/03      
URBROJ: 2163/01-07-01-07-3  
Pazin, 11. srpnja 2007.        
 

Pročelnik 
Upravnog odjela za komunalni 
sustav i prostorno planiranje 

Krešimir Marečić, v.r. 
 

 Na ovaj je Pravilnik Poglavarstvo Grada Pazina dalo suglasnost svojim Zaključkom KLASA: 
023-01/07-01/03, URBROJ: 2163/01-05-01-07-2 od 10. srpnja 2007. godine.  

         
            Predsjednik Poglavarstva 
          Neven Rimanić, dipl.ing., v.r. 
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Na temelju  članka 58. stavka 1. 

Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne 
novine" broj 138/06) i  članka 16. Statuta 
Općine Cerovlje ("Službene novine Grada 
Pazina" broj 9/06.) Općinsko vijeće Općine 
Cerovlje, na sjednici održanoj dana 14. lipnja 
2007. godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

o ugostiteljskoj djelatnosti 
 

I. OPĆA ODREDBA 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom propisuje radno 

vrijeme ugostiteljskih objekata, razdoblje u 
tijeku dana kada se zabranjuje usluživanje 
alkoholnih pića te prostori na kojima mogu biti 
smješteni ugostiteljski objekti u kiosku, 
kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom 
vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim 
napravama opremljenim za pružanje 
ugostiteljskih usluga, kao i njihov vanjski 
izgled na području općine Cerovlje (u daljnjem 
tekstu: Općina). 
 

II. RADNO VRIJEME 
 

Članak 2. 
Ugostiteljski objekti iz skupine 

"Hoteli" i kampovi iz skupine "Kampovi i 
druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" 
obavezno posluju u vremenu od 0,00 do 24,00 
sata svaki dan. 

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o 
vrsti, mogu raditi u slijedećem radnom 
vremenu: 

1. ugostiteljski objekti iz skupine 
"Restorani" (restoran, gostionica, zdravljak, 
zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, 
slastičarnice tip I, slastičarnice tip II, i 
slastičarnice tip III, restoran brze prehrane, 
objekt brze prehrane tip I, objekt brze prehrane 
tip II) i pojedini ugostiteljski objekti iz skupine 
"Barovi" (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, 
krčma i konoba), u vremenu od 6,00 do 24,00 
sata. 
  

 
 2. ugostiteljski objekti iz skupine 
"Barovi", koji ispunjavaju uvjete za rad noću 
sukladno posebnim propisima (noćni klub, 
noćni bar, disco klub i disco bar), u vremenu 
od 21,00 do 6,00 sati. 
 3. ugostiteljski objekti iz skupine 
"Objekti jednostavnih usluga", u vremenu od 
7,00 do 22,00 sata. 

 
Članak 3. 

Iznimno od odredbe stavka 2. točke 1. 
članka 2. ove Odluke, ugostiteljski objekti iz 
skupine "Restorani i "Barovi", mogu raditi 
najkasnije do 02,00 sata, uz prethodnu 
suglasnost Općinskog poglavarstva Općine 
Cerovlje (dalje: Općinsko poglavarstvo). 
 Iznimno od odredbe stavka 2. točke 3. 
članka 2. ove Odluke, radno vrijeme 
ugostiteljskih objekata iz skupine "Objekti 
jednostavnih usluga" za vrijeme održavanja 
manifestacija pod pokroviteljstvom Općine, 
Turističke zajednice te sajmova i drugih 
događanja, utvrđuje na zahtjev organizatora 
Općinsko poglavarstvo. 
 

Članak 4. 
Ugostiteljski objekti svih vrsta koji 

posluju na autobusnom i željezničkom 
kolodvoru, i u sklopu postaja za opskrbu 
gorivom, mogu poslovati u radnom vremenu 
objekta u kojem se nalaze. 
 

Članak 5. 
Općinsko poglavarstvo može po 

službenoj dužnosti, za pojedine ugostiteljske 
objekte rješenjem za 2 sata odrediti raniji 
završetak radnog vremena od radnog vremena 
propisanog točkom 2. stavka 2. članka 2. i 
stavkom 1. članka 3. ove Odluke, ako se u 
provedenom postupku utvrdi da je ispunjen 
jedan od sljedećih uvjeta: 

- da su donesena najmanje dva izvršna 
pisana rješenja o zabrani rada ugostitelju od 
nadležnog gospodarskog inspektora, kojim je 
utvrđeno nepridržavanje radnog vremena 
propisanog ovom Odlukom, 

- da su donesene najmanje dvije 
pravomoćne presude Prekršajnog suda, na 
osnovu prijave nadležne policijske postaje o 
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remećenju javnog reda i mira u objektu, 
odnosno njegovoj neposrednoj okolini, 

- da je od strane sanitarne inspekcije 
dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane 
pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine 
buke utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene 
razine buke za rad noću. 

Ako nastupi neka od okolnosti 
navedenih u stavku 1. ovoga članka Općinsko 
poglavarstvo će rješenjem iz stavka 1. ovoga 
članka utvrditi rok trajanja mjere ranijeg 
završetka radnog vremena ugostiteljskog 
objekta koje ne može biti kraće od tri (3) ni 
duži od 12 mjeseci. 

Početak i završetak roka iz stavka 2. 
ovoga članka određuje Općinsko poglavarstvo 
ovisno o vrsti mjere koju je za pojedini 
ugostiteljski objekt utvrdilo nadležno tijelo. 
 

Članak 6. 
Općinsko poglavarstvo može na 

zahtjev ugostitelja,  za pojedine ugostiteljske 
objekte iz  članka 2. stavka 2. točke 1. ove 
Odluke, rješenjem odrediti drugačije radno 
vrijeme od radnog vremena propisanog 
odredbama ove Odluke, radi organiziranja 
prigodnih proslava (dočeka Nove godine, 
manifestacija pod pokroviteljstvom Općine ili 
Turističke zajednice, organizacije svadbi i 
maturalnih zabava i slično) pod uvjetom da za 
ugostitelja koji posluje u navedenom objektu 
nije donesena mjera ranijeg završetka radnog 
vremena iz  članka 5. stavka 1. ove Odluke 
odnosno da nije pokrenut postupak za 
skraćenje radnog vremena. 

Zahtjev iz stavka 1. ovoga  članka 
podnosi se u roku od 5 dana prije održavanja 
prigodne proslave. 

Uz zahtjev ugostitelj je dužan, ako se 
radi o proslavi koja se održava u zatvorenom 
prostoru i noću, priložiti rješenje sanitarne 
inspekcije da su provedene mjere za zaštitu od 
buke za rad noću. 

Prije donošenja rješenja u smislu ovog 
članka potrebno je pribaviti mišljenje mjesnog 
odbora na čijem području ugostiteljski objekt 
posluje. 

 
III. ZABRANA USLUŽIVANJA 

ALKOHOLNIH PIĆA 
  

Članak 7. 
Zabranjeno je usluživanje alkoholnih 

pića u ugostiteljskim objektima svih vrsta u 
vremenu od 6,00 do 8,00 sati. 

IV. PROSTORI I VANJSKI IZGLED 
ODREĐENIH UGOSTITELJSKIH 

OBJEKATA 
 

Članak 8. 
Ugostiteljski objekti u kiosku, 

kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom 
vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim 
napravama opremljenim za pružanje 
ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni 
isključivo na prostorima, pod uvjetima i u 
skladu s vanjskim obilježjima propisanim 
općim aktima Općine kojima su uređena 
pitanja davanja u zakup javnih površina i 
drugih nekretnina u vlasništvu Općine za 
postavljanje privremenih objekata, reklamnih i 
oglasnih predmeta i općeg akta kojim se 
propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i 
privremenih objekata. 
 Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga  
članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti 
manjoj od 100 metara od postojećeg 
ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom 
dijelu građevine ili poslovnom prostoru u 
kojem se obavlja druga djelatnost, osim ako su 
na  takvom mjestu svoju djelatnost obavljali 
prije stupanja na snagu ove Odluke. 

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga  
članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga  
članka koji se postavljaju za svrhu pružanja 
ugostiteljskih usluga prilikom organiziranih 
manifestacija, sajmova ili priredbi, mogu biti 
smješteni i bez ograničenja udaljenosti od 
postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, 
zasebnom dijelu građevine ili poslovnom 
prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost. 

 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 9. 

Ugostitelji koji na dan stupanja na 
snagu ove Odluke obavljaju ugostiteljsku 
djelatnost dužni su uskladiti poslovanje tih 
objekata s odredbama ove odluke u roku od 30 
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

 
Članak 10. 

Postupak u skladu s ovom Odlukom 
provodi Jedinstveni upravni odjel Općine. 

 
Članak 11. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o radnom vremenu u 
djelatnostima od javnog interesa («Službene 
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novine Grada Pazina» broj 1/91. i 3/91.) te 
Odluka o rasporedu, početku i završetku 
radnog vremena u ugostiteljstvu («Službene 
novine Grada Pazina» broj 8/96.). 
 

Članak 12. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga 

dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi 
i Tinjan. 

 
KLASA: 335-01/07-01/01 
URBROJ: 2163/06-02-02-07-2 
Cerovlje, 14. lipnja 2007. 
 
OPĆNSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
 

Boris Škrinjar, v.r. 
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 Na temelju  članka 16. Statuta Općine 
Cerovlje («Službene novine Grada Pazina» 
broj 9/06) i članka 61. stavka 2. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» broj 33/01., 60/01.-
vjerodostojno tumačenje i 129/05.), Općinsko 
vijeće Općine Cerovlje  na sjednici održanoj 
dana 14. lipnja 2007. godine donijelo je 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o izboru članova  

vijeća mjesnih odbora na području  
Općine  Cerovlje 

 
Članak 1.  

 U Odluci o izboru članova vijeća 
mjesnih odbora na području Općine  Cerovlje 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 1/02.) 
stavak 1. članka 4. mijenja se i glasi: 
 «Izbore za članove Vijeća raspisuje 
Općinsko poglavarstvo Općine Cerovlje (dalje 
u tekstu: Poglavarstvo) posebnom odlukom 
kojom utvrđuje točan datum održavanja 
izbora».  

Članak 2.  
U članku 9. umjesto «21 sat » upisuje 

se «19,00 sati». 
 

Članak 3.  
 U članku 10. stavku 2., članku 14. 
stavku 4. i članku 29. stavku 3. brišu se riječi 
«Općinsko vijeće» i upisuje riječ 
«Poglavarstvo». 
 

Članak 4.  
 U članku 23. brišu se riječi «bijele» i 
«boje,». 
 

Članak 5. 
 Članak 30. mijenja se i glasi: 
 «Prigovor zbog nepravilnosti u 
postupku kandidiranja imaju pravo podnijeti 
političke stranke, kandidati, najmanje 5% 
birača izborne jedince u skladu s člankom 56. 
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave». 

 
Članak 6. 

 U članku 37. stavak 2. mijenja se i 
glasi: 
 «Konstituirajuću sjednicu Vijeća 
saziva Općinski načelnik Općine  Cerovlje ili 
osoba koju on ovlasti.» 
 

Članak 7.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi 
i Tinjan. 

 
 

KLASA:  026-01/07-01/01 
URBROJ:  2163/06-02-02-07-2 
Cerovlje, 14. lipnja 2007. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE  

CEROVLJE 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Boris Škrinjar, v.r. 
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Na temelju članka 107. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 96/03.) i članka 16. Statuta 

Općine Cerovlje ("Službene novine Grada Pazina" broj 9/06.) Općinsko vijeće Općine Cerovlje, na 
sjednici održanoj dana 14. lipnja 2007. godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje 
Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet 

 
Članak 1. 

 Daje se suglasnost za dugoročno zaduživanje Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet u ukupnom 
iznosu 27.000.000,00 kuna, uvećano za kamate i troškove kredita. 
 Sredstva kredita koristit će se za financiranje izgradnje novih vodoopskrbnih objekata 
sukladno godišnjem planu ulaganja za 2007. godinu, odobrenog od Skupštine Društva pod sljedećim 
uvjetima: 
 
Naziv kreditora: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA 

Iznos kredita: 27.000.000,00 kuna 
/valutna klauzula na EUR po srednjem tečaju Banke/ 

Namjena kredita: 
 

ulaganje u nove vodoopskrbne objekte sukladno Planovima ulaganja za 2007. 
godinu odobrenog od Skupštine Društva 

Rok otplate: 10 godina 
Načina korištenja: sukcesivno, u roku 18 mjeseci od sklapanja ugovora 
Početak otplate: 2008. godine 
Način otplate: jednake godišnje rate i kamata 
Kamatna stopa: tromjesečni Euribor + 1,30 p.p. 
Troškovi kredita: 0,0037% 
Instrumenti 
osiguranja: 

bjanko mjenice i zadužnica Društva  

Izvori povrata kredita redovno poslovanje 
 
 

Članak 2. 
 Za zaduživanje iz članka 1. ove Odluke, Općina ne preuzima nikakva jamstva. 
 

Članak 3. 
Ova Odluke stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina 

i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 
 

 
KLASA: 325-01/07-01/18 
URBROJ: 2163/06-02-02-07-2 
Cerovlje, 14. lipnja 2007. 
 

OPĆNSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Boris Škrinjar, v.r. 
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Na temelju članka 16. stavak 2. 
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora 
na području Općine Cerovlje («Službene 
novine Grada Pazina» broj 1/02.) i članka 16. 
Statuta Općine Cerovlje («Službene novine 
Grada Pazina» broj 9/06.), Općinsko vijeće 
Općine Cerovlje na sjednici održanoj dana 14. 
lipnja 2007. godine donijelo je 

R J E Š E N J E 
o  imenovanju stalnog sastava Općinskog 

izbornog povjerenstva  
 

I. U stalni sastav Općinskog izbornog 
povjerenstva imenuju se: 

 
1. Igor Materljan, za predsjednika,  
2. Nataša Ukotić, za članicu, 
3. Nada Gržević, za članicu, 

 
1. Marijan Paulišić, za zamjenika 

predsjednika,  
2. Daniel Budak, za zamjenika člana, 
3. Sandi Škrinjar, za zamjenika člana. 

  
II. Općinsko izborno povjerenstvo: 

 - brine o zakonitoj pripremi i 
provođenju izbora za članove vijeća Mjesnog 
odbora, 
 - propisuje obrasce o postupku 
kandidiranja i provedbi izbora, 
 - donosi obvezatne upute za rad 
Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih 
odbora, 
 - nadzire rad Povjerenstva za izbor 
članova vijeća mjesnih odbora i 
 - obavlja druge poslove radi provedbe 
izbora za Vijeća mjesnih odbora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 III. Ovo Rješenje objavit će se u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 

 
KLASA: 013-01/07-01/01 
URBROJ: 2163/06-02-02-07-2 
Cerovlje, 14. lipnja 2007. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE  
CEROVLJE 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Boris Škrinjar, v.r. 
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Na temelju članka 8., 12. i 13. Zakona 

o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", 
broj 138/06.) i članka 88. Statuta Općine 
Motovun ("Službene novine Grada Pazina" 
broj 07/06.), Općinsko vijeće Općine Motovun,  
na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2007. 
godine, donosi 

 
O  D  L  U  K  U 

 o ugostiteljskoj djelatnosti 
 

Članak 1 
Ovom se Odlukom za područje Općine  

Motovun propisuju raspored, početak i 
završetak radnog vremena u ugostiteljstvu, 
kriteriji za drukčiji raspored, početak i 
završetak radnog vremena za pojedine 
ugostiteljske objekte, prostori na kojima se 
mogu pružati ugostiteljske usluge u kiosku, 
nepokretnom, priključnom vozilu ili sličnim 
napravama, te prostori na kojima je, za vrijeme 
održavanja raznih manifestacija, dozvoljeno 
organizirano kampiranje izvan kampova. 

 
Članak 2. 

Ugostiteljski objekti iz skupine 
"Hoteli", te ugostiteljski objekti iz skupine 
"Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata 
za smještaj" obavezno rade svakog dana 
neprekidno od 00,00 do 24,00 sata. 

Ugostiteljski  objekti  iz  prethodnog  
stavka mogu utvrditi sezonsko  radno vrijeme. 

 
Članak 3. 

Ugostiteljskim objektima iz skupine 
"Restorani" i "Barovi" radno vrijeme može se 
odrediti od  06,00 sati do 24,00 sata. 

Ugostiteljskim objektima iz skupine 
"Restorani" i "Barovi" u periodu od 01.04. do 
30.09. može se odrediti radno vrijeme od 06,00 
sati do 02,00 sata narednog dana.  

Ugostiteljskim objektima iz skupine 
"Objekti jednostavnih usluga" (fast food i sl.) 
radno vrijeme može se odrediti od 08,00 sati 
do 24,00 sata.  

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata i 
skupine "Barovi" koji ispunjavaju uvjete za rad  
 

 
 
 
noću sukladno posebnim propisima, samo u 
zatvorenim prostorima, može se odrediti od 
21,00 sat do 06,00 sati slijedećeg dana. 
  

Članak 4. 
Iznimno, radi organiziranja prigodnih 

proslava (dočeka Nove godine, svadbi, raznih 
godišnjica, Motovunskog filmskog festivala i 
sl.), Poglavarstvo Općine Motovun može, na 
osnovu zahtjeva ugostitelja, ugostiteljskim 
objektima iz skupine "Restorani" i "Barovi" i 
ugostiteljskim objektima iz skupine "Objekti 
jednostavnih usluga" odrediti radno vrijeme do 
06,00 sati slijedećeg dana. 
 

Članak 5. 
Ugostiteljski objekti iz članka 3. ove 

Odluke mogu biti zatvoreni jedan dan u tjednu. 
Unutar  radnog vremena iz članka 3. ove  
Odluke, ugostitelji sami određuju raspored   
radnog vremena ugostiteljskih objekata, s time 
da su dužni raditi  najmanje sedam sati dnevno. 
     

Članak 6. 
Iznimno, za ugostiteljske objekte iz 

članka 3. stavka 2., 3. i 4. ove Odluke,  
Općinsko poglavarstvo može za pojedine 
ugostiteljske objekte odrediti i raniji završetak  
radnog vremena, najviše za 2 sata, ako se na 
temelju prijava Državnog inspektorata, ili 
Policijske postaje  utvrdi da su tijekom tekuće 
godine počinili dva prekršaja prekoračenja  
dozvoljenog radnog vremena ili remećenja 
javnog reda i mira. 
 

Članak 7. 
Za vrijeme trajanja proslava i 

manifestacija koje u promidžbeno-turističke 
svrhe organiziraju Turistička zajednica  i 
Općina Motovun, ugostiteljske usluge 
pripremanja i usluživanja jela, pića, napitaka i 
slastica mogu se pružati: na trgovima A.Antico 
i J. Ressela, ulicama Barbacan, Mure, Kanal, 
Gradiziol, na Sajmištu, u dolini Mirne, te na 
drugim mjestima koje odredi Poglavarstvo, uz 
prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o 
ispunjenju sanitarnih uvjeta.   
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Članak 8. 
Pružanje ugostiteljskih usluga u 

kioscima, montažnim objektima, nepokretnim i 
priključnim vozilima, šatoru, na klupi, 
kolicima i sličnim napravama opremljenim za 
pružanje ugostiteljskih usluga može se vršiti na 
prostoru: u zavoju kod Doma, na velikom 
parkiralištu na Kanalu, na Sajmištu, na 
odmorištu kod Divjaki, uz suglasnost 
Općinskog poglavarstva, te na drugim 
mjestima koje odredi Poglavarstvo sukladno 
Prostornom planu uređenja.  
 

Članak 9. 
Vanjski izgled ugostiteljskih objekata 

iz članka 9. ove Odluke odredit će 
Poglavarstvo uz prethodnu suglasnost 
Konzervatorskog odjela iz Pule odnosno kroz 
odredbe Konzervatorske studije.    
    

Članak 10. 
Organizirano kampiranje izvan 

registriranih autokampova za vrijeme 
održavanja sportskih, kulturno-umjetničkih i 
sličnih manifestacija dozvoljeno je na prostoru 
Sajmišta na Kanalu. 

Vrijeme kampiranja iz prethodnog 
stavka određuje se vremenom održavanja 
manifestacije odnosno omogućuje se 
kampiranje dva dana prije početka održavanja 
manifestacije, tijekom manifestacije  i dva 
dana nakon završetka manifestacije.   

Uvjeti koje mora ispunjavati prostor iz 
stavka 1. ovog članka jesu: 

- dovoljan broj kemijskih WC-a, 
- prostor za evidenciju i registraciju 

kampista, 
- priključak vode i struje, 
- ograđivanje prostora kampiranja 

minimalno psihološkim oznakama (trakama). 
 

Članak 11. 
Inspekcijski nadzor nad provedbom 

ove Odluke provodi Državni inspektorat. 
 

Članak 12. 
Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na 

ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu 
koje mora biti u okvirima radnog vremena 
propisanog ovom Odlukom. 

 
 
 
 

Članak 13. 
Stupanjem na snagu ove Odluke, 

prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj 
djelatnosti  ("Službene novine Grada Pazina", 
broj  06/03. i 09/03. ). 

 
Članak 14. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv.Petar u Šumi i Tinjan. 

 
KLASA: 011-01/07-01/ 
URBROJ: 2163/05-02-07-2 
Motovun, 28. LIPNJA 2007. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Efrem Močibob,v.r. 
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 Na temelju članka 50. Zakona o 
prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne 
novine", broj 178/04.), članka 11. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 
broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04.), 
članka 171. Zakona o sigurnosti prometa na 
cestama (“Narodne novine” 105/04.), te članka 
88. Statuta Općine Motovun ("Službene novine 
Grada Pazina", broj 7/06.), Općinsko vijeće 
Općine Motovun na sjednici održanoj 28. 
lipnja 2007. godine, donijelo je  
 

Izmjene i dopune 
O D L U K E 

o prijevozu cestovnim vlakom, autobusom 
ili drugim vozilom za prijevoz putnika  

 
 

Članak 1. 
 U Odluci o prijevozu cestovnim 
vlakom, autobusom ili drugim vozilom za 
prijevoz putnika (“Službene novine Grada 
Pazina“ broj 21/06.) u članku 6. stavku 3. 
dodaje se točka 5. koja glasi: “planirane mjere 
očuvanja i zaštite okoliša.” 
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Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv.Petar u Šumi i Tinjan. 
  
 
KLASA: 340-01/07-01/04 
URBROJ: 2163/05-02-07-2 
Motovun, 28. lipnja 2007. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Efrem Močibob,v.r. 
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 Na osnovi članka 4. Odluke o 
osnivanju Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Motovun, (“Službene novine Grada 
Pazina“ broj 24/02), uz suglasnost  
Općinskog poglavarstva Općine Motovun, 
KLASA: 012-01/07-01/01, URBROJ: 
2163/05-03-07-2 od 06. srpnja 2007. 
godine, Općinski načelnik Općine Motovun 
donio je 

 
PRAVILNIK  

o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjem 
ustroju Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Motovun 
 

Članak 1. 
 U Pravilniku o unutrašnjem ustroju 
jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun 
("Službene novine Grada Pazina" broj 30/02.) 
u članku 6. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja 
glasi:  
 "3. Referent za društvene djelatnosti  
      -1 izvršitelj 
 - VI ili VII/1 stupanj stručne spreme 
društvenog ili humanističkog smjera, 
 - državni stručni ispit. 
 Opis poslova: priprema nacrte općih 
akata iz oblasti društvenih djelatnosti 
(predškolski odgoj, školsko obrazovanje, 
socijalna skrb i zdravstvo, kultura, sport i dr.), 
prati problematiku i propise iz tih oblasti. 
Priprema nacrte rješenja iz tih oblasti. Predlaže 

mjere, sredstva i akte za unapređenje poslova 
iz oblasti društvenih djelatnosti. Obavlja i 
druge poslove po potrebi." 
 Sukladno tome dosadašnja točka 3. 
postaje točka 4. i tako redom.   

 
Članak 2. 

 U članku 7. navedenog Pravilnika 
brojka "5." mijenja se u "6.". 

 
Članak 3. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 
davanja suglasnosti Općinskog poglavarstva, a 
objavit će se u Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 
Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA:112-01/07-01/01 
URBROJ:2163/05-04-07-1 
Motovun, 06.srpnja.2007.  
 

Općinski načelnik 
Slobodan Vugrinec,v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


