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O P Ć I N A   G R A Č I Š Ć E 
 

 
180 
 
Na temelju članka 11. i 13. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» 
broj 66/01, 87/02 i 48/05) i članka 16. Statuta 
Općine Gračišće («Službene novine Grada 
Pazina» broj 26/01) Općinsko vijeće Općine 
Gračišće na sjednici održanoj 27. srpnja 2005. 
godine donosi 
 

ODLUKU 
o mjerama za korištenje  

poljoprivrednog zemljišta 
 
 I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom propisuju se 
agrotehničke mjere poljoprivrednog i drugog 
zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno 
zemljište u Općini Gračišće u slučajevima kada 
bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, 
onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu 
proizvodnju i mjere za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina. 

Agrotehničke mjere za zaštitu 
poljoprivrednog zemljišta iz stavak 1. ovog 
članka jesu: zaštita oraničnog i humusnog sloja 
tla, zaštita tla od erozije, zbrana odnosno 
obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na 
određenom području, održavanje i uređenje 
međa i suzbijanje štetočina bilja (korova, 
biljnih bolesti i štetočina). 

 
           II. ZAŠTITA POLJOPRIVREDNOG 
ZEMLJIŠTA OD EROZIJE I 
ZAPUŠTENOSTI 

 
Članak 2. 

Radi zaštite poljoprivrednog i drugog 
zemljišta od erozije gdje postoji opasnost od 
erozije, za područje Općine Gračišće provode 
se slijedeće mjere: 

- ograničenje ili potpuna zabrana sječe 
višegodišnjeg raslinja osim sječa iz 
agrotehničkih razloga, 
 - ograničavanje iskorištavanja livada i 
pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te 
vremena i način ispaše na lokacijama za koje 
se utvrdi da je nastala šteta uzrokovana 
povećanom ispašom, 

 
 
- zabrana preoravanja livada, pašnjaka 

i neobrađenih površina na strmim zemljištima 
radi njihova pretvaranja u oranice s 
jednogodišnjom kulturom, 
 - zabrana proizvodnje jednogodišnjih 
kultura i obveza sadnje višegodišnjih kultura, 
 - obvezno zatravljivanje strmog 
zemljišta, 
 - zabrana skidanja humusnog odnosno 
oračkog sloja poljoprivrednog zemljišta, 
 - održavanje i obnavljanje burobrana 
koji su podignuti radi zaštite poljoprivrednog 
zemljišta. 
 Postupak iz stavka 1. ovog članka za 
poljoprivredno zemljište određuje rješenjem 
poljoprivredna inspekcija Službe za 
gospodarstvo Ureda državne uprave. 
 

Članak 3. 
U svrhu zaštite poljoprivrednog 

zemljišta može se vlasnicima i posjednicima 
odnosno korisnicima odrediti obveza, odnosno 
zabrana uzgoja pojedinih biljnih vrsta. 

U svrhu zaštite poljoprivrednog 
zemljišta zabranjuje se skidanje i odvoz 
humusnog i oraničnog sloja s poljoprivrednog i 
drugog zemljišta osim u slučajevima kada 
nadležna tijela dozvole korištenje zemlje u 
druge svrhe. 

 
Članak 4. 

Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 
poljoprivrednog zemljišta dužni su sprječavati 
zakorovljenost i obrastanje zemljišta 
višegodišnjim raslinjem i to jesenskim 
dubokim oranjem te suzbijanje korova unutar 
dozvoljenih koncentracija. 

Vlasnicima i posjednicima odnosno 
korisnicima iz stavka 1. ovog članka, koji 
zapuste zemljište do stanja zakorovljenosti ili 
obraštenosti poljoprivredni inspektor rješenjem 
može narediti postupak za otklanjanje takvog 
stanja te ujedno poduzeti i druge mjere 
propisane Zakonom. 

 
Članak 5. 

Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 
poljoprivrednog zemljišta dužni su sprječavati 
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i čistiti prirodno stvorene i izgrađene kanale, 
tako da se spriječi odronjavanje zemlje, 
zarastanje korova, odnosno omogući prirodni 
tok oborinskih voda. 

 
           III. ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH 
USJEVA 

 
Članak 6. 

Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 
poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom 
voćki ili drugih visokorastućih kultura zasjeniti 
susjedne čestice te time onemogućiti ili otežati 
proizvodnju na tim česticama. 
 

Članak 7. 
Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 

obradivog zemljišta dužni su obrađivati i 
uređivati živice na svom zemljištu na način da 
se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo 
zemljište i putove, te zasijavanje susjednih 
površina prerastanjem živice. 

Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 
poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati 
međe tako da budu vidljive i označene, 
očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja te 
da ne ometaju provedbu agrotehničkih mjera. 

 
Članak 8. 

Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 
poljoprivrednog zemljišta dužni su postupke za 
sprečavanje širenja štetočina bilja na način 
pripisan zakonom, a posebice su dužni odmah 
nakon provedene agrotehničke mjere (rezidbe, 
žetve, odnosno berbe usjeva) ukloniti sa 
zemljišta sav biljni otpad koji bi mogao biti 
uzrok širenja štetočina bilja. 

Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 
poljoprivrednog zemljišta dužni su ambalažu 
od utrošenih sredstava za zaštitu bilja  
(posebice pesticida) uništiti, odnosno odlagati 
prema uputama koje su priložene uz ta 
sredstva. 

 
IV. NADZOR NAD PROVEDBOM 

ODLUKE 
 

Članak 9. 
 Poljoprivredni, gospodarski i drugi 
nadležni inspektori mogu u skladu sa svojim 
ovlastima propisanim zakonom, podzakonskim 
aktima i ovom Odlukom provoditi nadzor nad 
provedbom propisanih mjera, mogu nalagati 
provođenje određenih mjera, određivati 

zabrane ili ograničenja započetih radnji, te 
pokretati postupke kod nadležnih prekršajnih i 
drugih tijela radi kažnjavanja počinitelja. 
 

Članak 10. 
U skladu sa člankom 9. ove Odluke 

poljoprivredni inspektor ovlašten je naročito: 
- zabraniti ili ograničiti započete radnje 

iz članka 2. stavka 1. ove Odluke, odnosno 
odrediti postupak za otklanjanje mogućih 
posljedica radnji za koje je očigledno da mogu 
izazvati eroziju zemljišta, 

- utvrditi obvezu ili zabranu iz članka 
3. stavka 1. i 2., te članka 4. stavka 2. ove 
Odluke posebnim rješenjem, 

- u slučaju ukazane potrebe iz članka 8. 
ove Odluke narediti provođenje postupka za 
suzbijanje bolesti i štetočina bilja te poduzeti i 
druge postupke propisane zakonom. 

 
Članak 11. 

 U skladu sa člankom 9. ove Odluke 
gospodarski inspektor ovlašten je naročito: 
 - zabraniti ili ograničiti započete radnje 
iz članka 2. stavka 1. ove Odluke, odnosno 
odrediti postupak za otklanjanje mogućih 
posljedica radnji za koje je očigledno da mogu 
izazvati eroziju zemljišta. 

 
V. KAZNENE I ZAVRŠNE 

ODREDBE 
 

Članak 12. 
Globom od 1.000,00 kuna kazniti će se 

za prekršaj pravna osoba, a globom od 200,00 
kuna fizička osoba: 

1. koja protivno zabrani ili ograničenju 
nadležnog tijela iz članka 2. ove Odluke, 
odnosno protivno rješenju nadležnog 
inspektora započne ili nastavi s vršenjem radnji 
koje mogu izazvati eroziju ili ne poduzme 
mjere za otklanjanje mogućih posljedica 
izvršenih radnji, 

2. koja obavlja radnje protivno 
odredbama članka 3. stavka 1. ove Odluke i 
koja postupi protivno rješenju  poljoprivrednog 
inspektora iz članka 4. stavka 2. ove Odluke, 

3. koja ne postupi po odredbama 
članka 5., 6., 7. i 8. ove Odluke 

 
Članak 13. 

Globom od 1.000,00 kuna kazniti će se 
za prekršaj pravna osoba koja  postupi protivno 
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odredbi članka 3. stavka 2. ove Odluke, 
odnosno globom od 200,00 kuna fizička osoba. 

Globom od 200,00 kuna kaznit će se za 
prekršaj iz stavka 1. ovog članka i odgovorna 
osoba u pravnoj osobi. 
 

Članak 14. 
 Jedinstveni upravni odjel Općine 
Gračišće prati provedbu ove Odluke. 
 

Članak 15. 
 Ova Odluke 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: 320-01/05-01/06 
URBROJ: 2163/02-02-02-05-1 
Gračišće, 27. srpnja 2005. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
 

 
181 
 
Na osnovu članka 22. stavka 1. Zakona 

o pravu na pristup informacijama (»Narodne 
novine« broj 172/03.) i članka 16. Statuta 
Općine Gračišće (»Službene novine Grada 
Pazina« broj 26/01.) Općinsko vijeće Općine 
Gračišće, na sjednici 27. srpnja 2005. godine, 
donijelo je  
 

ODLUKU  
o osiguravanju uvjeta na pristup 
informacijama kojima raspolaže 

Općina Gračišće  
 

Članak 1.  
Ovom se Odlukom uređuje postupak 

radi ostvarivanja prava na pristup 
informacijama kojima raspolažu tijela Općine 
Gračišće, te određuje osoba mjerodavna za 
rješavanje ostvarivanja prava na pristup 
informacijama.  
 

Članak 2.  
Pravo na pristup informacijama ima 

svaka domaća ili strana fizička osoba ili pravna 

osoba koja zahtjeva pristup informacijama (u 
daljnjem tekstu: ovlaštenik) u skladu s 
Zakonom o pravu na pristup informacijama i 
Odlukom o ustrojavanju Kataloga informacija 
tijela Općine Gračišće.  
 

Članak 3.  
Određuje se Renato Krulčić, pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Gračišće, kao službena osoba mjerodavna za 
rješavanje ostvarivanja prava na pristup 
informacijama (u daljnjem tekstu: »službenik 
za informiranje«).  

 
Članak 4.  

Službenik za informiranje će radi 
osiguravanja pristupa informacijama:  

- obavljati poslove rješavanja 
pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja 
informacija,  

- unapređivati način obrade, 
klasificiranja, čuvanja i objavljivanja 
informacija koje su sadržane u službenim 
dokumentima koji se odnose na rad 
predstavničkog i izvršnog tijela, te na rad 
općinske uprave Općine Gračišće,  

- poduzimati sve radnje i mjere 
potrebne radi urednog vođenja kataloga 
informacija.  

 
Članak 5.  

Ovlaštenik prava na informaciju 
ostvaruje pravo na pristup informaciji 
podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Gračišće.  
 Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem 
prava na pristup informaciji može se podnijeti 
na adresu: Općina Gračišće, Jedinstveni 
upravni odjel, »službenik za informiranje«, 
Gračišće. Usmeno postavljeni zahtjev primit će 
se na zapisnik na istoj adresi.  

 
Članak 6.  

Ovlaštenik prava na informaciju, 
kojemu je omogućen pristup informaciji 
izradom preslika dokumenata koje sadrže 
traženu informaciju, dužan je platiti naknadu 
za izradu preslike u iznosu od 1,00 kune po 
stranici.  

Naknada iz stavka 1. ovog članka 
uplaćuje se u korist Proračuna Općine Gračišće 
sa naznakom: “naknada za uvid u Katalog 
informacija”.  
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Članak 7 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Gračišće, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan.  
 
 
Klasa: 022-01/05-01/01 
Urbroj: 2163/02-02-02-05-1 
Gračišće, 27. srpnja 2005. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE  
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća  

Ivan Mijandrušić, v.r.  
 

 
182 
 
Na osnovu članka 22. stavka 4. Zakona 

o pravu na pristup informacijama (»Narodne 
novine« broj 172/03.) i članka 16. Statuta 
Općine Gračišće (»Službene novine Grada 
Pazina« broj 20/01.) Općinsko vijeće Općine 
Gračišće, na sjednici održanoj 27. srpnja 2005. 
godine, donijelo je  
 

ODLUKU  
o ustrojavanju Kataloga informacija  

tijela Općine Gračišće  
 

Članak 1.  
Ovom se Odlukom ustrojava Katalog 

informacija koje posjeduje, raspolaže ili 
nadzire Općina Gračišće, a u cilju ostvarivanja 
prava na pristup informacijama u smislu 
Zakona kojim se uređuje pravo na pristup 
informacijama.  

 
Članak 2.  

Dokumenti na kojima je zapisana ili 
unesena informacija u smislu članka 1. ove 
Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom 
pregledu informacija - Katalog informacija 
Općine Gračišće - koji čini sastavni dio ove 
Odluke.  

Članak 3.  
Uvjeti, način i vrijeme ostvarivanja 

prava na pristup informacijama u skladu s 
člankom 2. ove Odluke utvrđeni su Zakonom o 
pravu na pristup informacijama i Odlukom o 

osiguravanju uvjeta na pristup informacijama 
kojima raspolaže Općina Gračišće (»Službene 
novine Grada Pazina» broj 10/05).  
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u »Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Gračišće, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan.  
 
 
Klasa: 022-01/05-01/02 
Urbroj: 2163/02-02-02-05-1 
Gračišće, 27. srpnja 2005. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

  
Predsjednik  

Općinskog vijeća  
Ivan Mijandrušić, v.r.  

 
 
 
 KATALOG INFORMACIJA   
      OPĆINE GRAČIŠĆE 
 
1. OPĆI AKTI:  
 1.1. Općinsko vijeće Općine Gračišće 
od 1993. i nadalje  
 1.2. Poglavarstvo Općine Gračišće od 
1993. do 2001.  
Napomena: svi akti za navedeno razdoblje 
objavljeni su u »Službenim novinama Grada 
Pazina «.  
2. POJEDINAČNI AKTI:  
 2.1. Općinsko vijeće Općine Gračišće 
od 1993. i nadalje  
 2.2. Poglavarstvo Općine Gračišće od 
1993. do 2001.  
 Napomena: svi akti za navedeno 
razdoblje nalaze se u pismohrani Općine 
Gračišće.  
3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA, 
 sa sjednica Općinskog vijeća Općine 
Gračišće i Poglavarstva Općine Gračišće 
nalaze se u pismohrani Općine Gračišće 
(materijali za sjednicu, zapisnici, izvornici 
akata).  
4. KATALOG OPĆINSKE IMOVINE  
 Napomena: navedena dokumentacija 
nalazi se u pismohrani Općine Gračišće.  
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 5. POPIS OSOBA kojima su 
dodijeljena JAVNA PRIZNANJA od 1993.  
 Napomena: navedena dokumentacija 
nalazi se u pismohrani Općine Gračišće.  
 6. DOKUMENTACIJA U SVEZI 
PROSTORNOG PLANIRANJA, PRO-
META, INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE 
OKOLIŠA 
 Napomena: Navedena dokumentacija 
nalazi se u pismohrani Općine Gračišće.  
 7. DOKUMENTACIJA IZ OBVE-
ZNO-PRAVNIH ODNOSA OPĆINE 
GRAČIŠĆE S PRAVNIM I FIZIČKIM 
OSOBAMA OD 1993. GODINE  
 Napomena: Navedena dokumentacija 
nalazi se u pismohrani Općine Gračišće.  
 8. CJELOKUPNA NATJEČAJNA 
DOKUMENTACIJA  
 Napomena: Navedena dokumentacija 
objavljuje se u javnim glasilima, a nalazi se u 
pismohrani Općine Gračišće.  
 9.OČEVIDNIK KORISNIKA 
SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE 
GRAČIŠĆE  
 Napomena: Navedeni podaci nalaze se 
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.  
 10. SVA OSTALA DOKUMENTA-
CIJA KOJOM RASPOLAŽE OPĆINA 
GRAČIŠĆE a kojoj ovlaštenik prava na 
informaciju ima pristup.  
 Napomena: Navedena dokumentacija 
nalazi se u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Gračišće. 
 
Klasa: 022-01/05-01/02 
Urbroj: 2163/02-02-02-05-2 
Gračišće, 27. srpnja 2005. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE  

Predsjednik  
Općinskog vijeća  

Ivan Mijandrušić, v.r. 
 

 
183 
 
Na temelju članka 31. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» broj 33/01) i članka 16. 
Statuta Općine Gračišće («Službene novine 
Grada Pazina» broj 26/01), Općinsko vijeće 
Općine Gračišće na sjednici održanoj 27. 
srpnja 2005. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju 
troškova za rad vijećnicima Općinskog 

vijeća Općine Gračišće i članovima radnih 
tijela Općinskog vijeća Općine Gračišće 

 
Članak 1. 

U Odluci o određivanju troškova za 
rad vijećnicima Općinskog vijeća Općine 
Gračišće i članovima radnih tijela Općinskog 
vijeća Općine Gračišće («Službene novine 
Grada Pazina» broj 15/01) u članku 4. riječi – 
brojke «30%-tnog» zamjenjuje se riječima – 
brojkama «70%-tnog», riječi – brojke «50%-
tnog» zamjenjuje se riječima – brojkama 
«80%-tnog», te se dodaju novi stavci koji 
glase: 

«Ako se sjednica radnog tijela 
održava unutar dva sata prije, nakon i (ili) za 
vrijeme održavanja sjednica Općinskog vijeća , 
član radnog tijela  koji je ujedno i vijećnik  i 
ako prisustvuje sjednici  Općinskog vijeća 
nema pravo na naknadu za rad u radnom tijelu 
za taj dan prisustvovanja sjednici radnog tijela. 

Kada član radnog tijela koji nije 
vijećnik prisustvuje sjednici Općinskog vijeća  
po pozivu ima pravo na naknadu putnih 
troškova i na naknadu za rad u visini 80%-tnog 
iznosa dnevnice. Ako se sjednica radnog tijela 
održava vremenu iz stavke 2. ovog članka  i 
ako član radnog tijela prisustvuje sjednici 
Općinskog vijeća, tada član radnog tijela 
ostvaruje pravo na naknadu po osnovi 
sudjelovanja u radu Općinskog vijeća.» 

 
Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan, a primjenjuje se od 1. 
kolovoza 2005. godine. 

 
 

KLASA: 121-01/05-01/02 
URBROJ: 2163/02-02-02-05-1 
Gračišće, 27. srpnja 2005. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 31. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» broj 33/01) i članka 16. 
Statuta Općine Gračišće («Službene novine 
Grada Pazina» broj 26/01), Općinsko vijeće 
Općine Gračišće na sjednici održanoj 27. 
srpnja 2005. godine, donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o utvrđivanju primanja 
dužnosnika Općine Gračišće koji dužnost 

obavljaju volonterski 
 
 

Članak1. 
 U Odluci o utvrđivanju primanja 
dužnosnika Općine Gračišće koji dužnost 
obavljaju volonterski («Službene novine Grada 
Pazina» broj 36/01) u članku 2. stavak 1. točka 
1. briše se brojka «1,20» i upisuje se brojka 
«2,00». 
 

Članak 2. 
Članak 3. briše se u cijelosti. 

 
Članak 3. 

Članci 4. i 5. postaju članci 3. i 4. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA:121-01/05-01/01  
URBROJ: 2163/02-02-02-05-1 
Gračišće, 27. srpnja 2005. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 16. Statuta Općine 

Gračišće («Službene novine Grada Pazina» 
broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Gračišće 
na sjednici održanoj 27. srpnja 2005. godine, 
donijelo je 

 
ODLUKU 

o osnivanju Povjerenstva za provedbu 
postupka nabave  

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se 
Povjerenstvo za provedbu postupka nabave 
(dalje: Povjerenstvo), za pripremu i provodu 
postupaka nabave roba, usluga i ustupanja 
radova u vrijednosti do 20.000,00 kuna bez 
poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) . 

 
Članak 2. 

U Povjerenstvo se imenuje : 
1. Josip Lanča, za predsjednika, 
2. Antonio Putinja, za zamjenika  

predsjednika, 
3. Ivan Mijandrušić, za člana, 
4. Petar Grubišić, za člana, 
5. Alen Bažon, za člana. 
 

Članak 3. 
Mandat članova Povjerenstva traje 

četiri (4) godine. 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 

 
 
KLASA: 013-03/05-01/13 
URBROJ: 2163/02-02-02-05-1 
Gračišće, 27. srpnja 2005. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 16. Statuta Općine 

Gračišće («Službene novine Grada Pazina» 
broj 26/01), i članka 25. Poslovnika Općinskog 
vijeća Općine Gračišće («Službene novine 
Grada Pazina» broj 26/01) Općinsko vijeće 
Općine Gračišće na sjednici održanoj 27. 
srpnja 2005. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o osnivanju stalnih radnih 

tijela Općinskog vijeća Općine Gračišće 
 
 

Članak 1. 
U Odluci  o osnivanju stalnih radnih 

tijela Općinskog vijeća Općine Gračišće 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 36/01) 
u članku 16. u stavku 2. brišu se riječ «četiri 
člana» i upisuju se riječi «šest članova». 

 
Članak 2.  

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

 
 
KLASA: 021-01/05-01/06 
URBROJ: 2163/02-02-02-05-1 
Gračišće, 27. srpnja 2005. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
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 Na temelju članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» broj 33/01 i 60/03) i članka 
16. Statuta Općine Gračišće («Službene novine 
Grada Pazina» broj 26/01), Općinsko vijeće 
Općine Gračišće na sjednici održanoj 27. 
srpnja 2005. godine, donosi 

 
 

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednika  

Općinskog vijeća Općine Gračišće 
 
 

 1. Za potpredsjednika Općinskog 
vijeća Općine Gračišće izabire se Antonio 
Putinja, iz Gračišća, Gračišće 86/f.  
 
 2. Potpredsjednik Općinskog vijeća 
Općine Gračišće obavlja i dužnost zamjenika 
Općinskog načelnika.  
 
 3. Dužnost potpredsjednika Općinskog 
vijeća Općine Gračišće i dužnost zamjenika 
Općinskog načelnika Antonio Putinja obnašat 
će volonterski. 
 
 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u 
Šumi i Tinjan. 

 
 

KLASA: 013-03/05-01/04 
URBROJ: 2163/02-02-02-05-3 
Gračišće, 27. srpnja 2005. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

Predsjednik  
Općinskog Vijeća 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
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 Na temelju članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» broj 33/01 i 60/03) i članka 
16. Statuta Općine Gračišće («Službene 
novine» Grada Pazina broj 26/01) Općinsko 
vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj 
27. srpnja 2005. godine , donosi 

 
 

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednika  

općinskog vijeća Općine Gračišće 
 

 
 1. Za potpredsjednika Općinskog 
vijeća Općine Gračišće izabire se Marijan 
Brozan, iz Jakačići, Brozani 52/a.  
 
 2. Potpredsjednik Općinskog vijeća 
Općine Gračišće obavlja i dužnost zamjenika 
Općinskog načelnika.  
 
 3. Dužnost potpredsjednika Općinskog 
vijeća Općine Gračišće i dužnost zamjenika 
Općinskog načelnika Marijan Brozan obnašat 
će volonterski. 
 
 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u 
Šumi i Tinjan. 

 
 

KLASA: 013-03/05-01/05 
URBROJ: 2163/02-02-02-05-3 
Gračišće, 27. srpnja 2005. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

Predsjednik 
Općinskog Vijeća 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
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 Na temelju članka 16. Statuta Općine 
Gračišće («Službene novine Grada Pazina» 
broj 26/01), članka 19. Odluke o osnivanju 
stalnih radnih tijela Općinskog vijeća općine 
Gračišće («Službene novine Grada Pazina» 
broj 36/01 i 10/05), Općinsko vijeće Općine 
Gračišće na sjednici održanoj 27. srpnja 2005. 
godine, donijelo je 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju članova Komisije za 

priznanja i nagrade 
 
 
 1. U Komisiju za priznanja i nagrade 
(dalje: Komisija) imenuje se: 
 1. Ivan Mijandrušić, za predsjednika, 
 2. Irma Šuran, za člana, 
 3. Dragan Damjanić, za člana. 
 
 2. Mandat članova Komisije traje četiri 
(4) godine. 
 
 3. Zadaci, djelokrug, uvjeti i način rada 
Komisije uređeni su Odlukom o osnivanju 
stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine 
Gračišće, Statutom Općine i Poslovnikom 
Općinskog vijeća Općine Gračišće. 
 
 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 

 
KLASA: 013-03/05-01/09 
URBROJ: 2163/02-02-02-05-1 
Gračišće, 27. srpnja 2005. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 16. Statuta Općine 

Gračišće («Službene novine Grada Pazina» 
broj 26/01»), članka 20. Odluke o osnivanju 
stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine 
Gračišće («Službene novine Grada Pazina» 
broj 36/01 i 10/05), Općinsko vijeće Općine 
Gračišće na sjednici održanoj 27. srpnja 2005. 
godine, donijelo je 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju članova Komisije za 

predstavke i pritužbe 
 
 
 1. U Komisiju za predstavke i 
pritudžbe (dalje: Komisija) imenuje se: 

1. Alen Bažon, za predsjednika, 
2. Bruno Balde, za člana, 
3. Antonio Putinja, za člana. 

 
 2. Mandat članova Komisije traje četiri 
(4) godine. 
 
 3. Zadaci, djelokrug, uvjeti i način rada 
Komisije uređeni su Odlukom o osnivanju 
stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine 
Gračišće, Statutom Općine i Poslovnikom 
Općinskog vijeća Općine Gračišće. 
 
 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 

 
 

KLASA: 013-03/05-01/11 
URBROJ: 2163/02-02-02-05-1 
Gračišće, 27. srpnja 2005. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 16. Statuta Općine 

Gračišće («Službene novine Grada Pazina» 
26/01), članka 20. Odluke o osnivanju stalnih 
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Gračišće 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 36/01 i 
10/05), Općinsko vijeće Općine Gračišća na 
sjednici održanoj 27. srpnja 2005. godine, 
donijelo je 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju članova Komisije za promet 

 
 1. U Komisiju za promet (dalje: 
Komisija) imenuje se: 
 1. Ivan Mijandrušić, za predsjednika, 
 2. Biserka Griparić, za člana, 
 3. Đani Božac, za člana. 
 
 2. Mandat članova Komisije traje četiri 
(4) godine. 
 
 3. Zadaci, djelokrug, uvjeti i način rada 
Komisije uređeni su Odlukom o osnivanju 
stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine 
Gračišće, Statutom Općine i Poslovnikom 
Općinskog vijeća Općine Gračišće. 
 
 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 013-03/05-01/10 
URBROJ: 2163/02-02-02-05-1 
Gračišće, 27. srpnja 2005. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 16. Statuta Općine 

Gračišće («Službene novine Grada Pazina» 
broj 26/01), članka 16. Odluke o osnivanju 
stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine 
Gračišće («Službene novine Grada Pazina» 
broj 36/01 i 10/05), Općinsko vijeće Općine 
Gračišća na sjednici održanoj 27. srpnja 2005. 
godine, donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju članova Odbora za 

gospodarski razvoj, financije, prostorno 
uređenje i komunalne djelatnosti 

 
1. U Odbor za gospodarski razvoj, 

financije, prostorno uređenje i komunalne 
djelatnosti (dalje: Odbor) imenuje se: 
 1 Ivan Mijandrušić, za predsjednika, 
 2. Antonio Putinja, za zamjenika  
predsjednika, 
 3. Marijan Brozan, za člana, 
 4. Adriano Putinja, za člana, 
 5. Alen Bažon, za člana, 
 6. Dragan Damjanić, za člana, 
 7. Đani Božac, za člana, 
 8. Josip Lanča, za člana. 

 
 2. Mandat članova Odbora traje četiri 
(4) godine. 

 
 3. Zadaci, djelokrug, uvjeti i način rada 
Odbora uređeni su Odlukom o osnivanju 
stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine 
Gračišće, Statutom Općine i Poslovnikom 
Općinskog vijeća Općine Gračišće. 
 
 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 013-03/05-01/07 
URBROJ: 2163/02-02-02-05-1 
Gračišće, 27. srpnja 2005. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 16. Statuta Općine 
Gračišće («Službene novine Grada Pazina» 
broj 26/01), članka 17. Odluke o osnivanju 
stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine 
Gračišće («Službene novine Grada Pazina» 
36/01 i 10/05), Općinsko vijeće Općine 
Gračišće na sjednici održanoj 27. srpnja 2005. 
godine, donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju članova Odbora za socijalna 

pitanja i društvene djelatnosti 
 
 1. U Odbor za socijalna pitanja i 
društvene djelatnosti (dalje: Odbor) imenuje 
se: 
 1. Alen Bažon, za predsjednika, 
 2. Dr. Ivica Rukavina, za zamjenika 
predsjednika, 
 3. Antonio Putinja, za člana, 
 4. Danko Smoljan, za člana, 
 5. Renato Krulčić, za člana. 

 
 2. Mandat članova Odbora traje četiri 
(4) godine. 
 
 3. Zadaci, djelokrug, uvjeti i način rada 
Odbora uređeni su Odlukom o osnivanju 
stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine 
Gračišće, Statutom Općine i Poslovnikom 
Općinskog vijeća Općine Gračišće. 
 
 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 

 
 
KLASA: 013-03/05-01/08 
URBROJ: 2163/02-02-02-05-1 
Gračišće, 27. srpnja 2005. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 16. Statuta Općine 

Gračišće («Službene novine Grada Pazina» 
broj 26/01), i članka 15. Odluke o osnivanju 
stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine 
Gračišće («Službene novine Grada Pazina» 
broj 36/01 i 10/05), Općinsko vijeće Općine 
Gračišće na sjednici održanoj 27. srpnja 2005. 
godine, donijelo je 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju članova Odbora za statut, 

poslovnik i upravu 
 
 
 1. U Odbor za statut, poslovnik i 
upravu (dalje: Odbor) imenuje se: 

1. Vesna Ivančić, za predsjednika, 
2. Marijan Brozan, za člana, 
3. Ivan Mijandrušić, za člana. 
 

 2. Mandat članova Odbora traje četiri 
(4) godine. 
 
 3. Zadaci, djelokrug, uvjeti i način rada 
Odbora uređeni su Odlukom o osnivanju 
stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine 
Gračišće, Statutom Općine i Poslovnikom 
Općinskog vijeća Općine Gračišće. 
 
 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 013-03/05-01/06 
URBROJ: 2163/02-02-02-05-1 
Gračišće, 27. srpnja 2005. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 16. Statuta Općine 
Gračišće («Službene novine Grada Pazina» 
broj 26/01) i stavka 3. članka 2. Odluke o 
osnivanju Odbora za turizam («Službene 
novine Grada Pazina» broj 21/02), Općinsko 
vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj 
27. srpnja 2005. godine, donijelo je 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju članova Odbora za turizam 

 
 
 1. U Odbor za turizam (dalje: Odbor) 
imenuje se: 
 1. Adriano Putinja, za predsjednika, 
 2. Renato Krulčić, za člana, 
 3. Ivan Mijandrušić, za člana, 
 4. Alen Bažon, za člana, 
 5. Ranko Anđelini, za člana, 
 6. Lidija Nikočević, za člana, 
 7. Lenka Šajina, za člana. 

 
 2. Mandat članova Odbora traje četiri 
(4) godine. 
 
 3. Zadaci, djelokrug, uvjeti i način rada 
Odbora uređeni su Odlukom o osnivanju 
Odbora za turizam, Statutom Općine i 
Poslovnikom Općinskog vijeća Općine 
Gračišće. 
 
 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 

 
 
KLASA: 013-03/05-01/12 
URBROJ: 2163/02-02-02-05-1 
Gračišće, 27. srpnja 2005. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 16. Statuta Općine 

Gračišće («Službene novine Grada Pazina» 
broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Gračišće 
na sjednici održanoj 27. srpnja 2005. godine, 
donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju člana Upravnog vijeća  
Javne vatrogasne postrojbe Pazin 

 
 1. Alen Bažon, iz Gračišća, Gračišće 
5/a, imenuje se za člana Upravnog vijeća Javne 
vatrogasne postrojbe Pazin. 
 
 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u 
Šumi i Tinjan. 

 
 

KLASA: 214-01/05-01/05 
URBROJ: 2163/02-02-02-05-2 
Gračišće, 27. srpnja 2005. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

Predsjednik  
Općinskog Vijeća 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
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OPĆINA  SVETI  PETAR  U  ŠUMI 
 

 
  

 197 
  
 Na osnovi članka 7. stavka 2. Zakona o 
socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 73/97 
i 59/01), te članka 15. Statuta Općine Sv. Petar 
u Šumi («Službene novine Grada Pazina» broj  
23/01), Općinsko vijeće Općine Sv. Petar u 
Šumi na sjednici održanoj 29. kolovoza 2005. 
godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti 

 
 I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom propisuju se vrste 

pomoći s područja socijalne skrbi koje 
osigurava Općina Sv. Petar u Šumi, utvrđuju se 
korisnici socijalne skrbi, te uređuju uvjeti, 
način i postupak za ostvarivanje takvih 
pomoći. 

 
Članak 2. 

 Pomoći s područja socijalne skrbi 
utvrđene ovom Odlukom ne mogu se 
ostvarivati na teret Općine Sv. Petar u Šumi 
ako je zakonom ili drugim propisom 
donesenim na temelju zakona uređeno da se 
prava na te pomoći ostvaruju prvenstveno na 
teret Ministarstva rada i socijalne skrbi 
Republike Hrvatske ili na teret drugih pravnih 
ili fizičkih osoba. 
 Od odredbe stavka 1. ovog članka, ako 
su pojedina prava na pomoći koja prema ovoj 
Odluci osigurava Općina Sv . Petar u Šumi po 
svojoj visini i po svome opsegu utvrđena u 
višem iznosu ili u većem obimu od prava i 
pomoći koje osigurava Ministarstvo rada i 
socijalne skrbi Republike Hrvatske, odnosno 
centar za socijalnu skrb Pazin (dalje: Centar), 
Općina Sv. Petar u Šumi će te pomoći osigurati 
u iznosu  ili opsegu koji čini razlika između 
prava koja osigurava Centar, odnosno ta 
fizička ili pravna osoba, i prava koja su 
utvrđena ovom Odlukom. 
 

Članak 3. 
 Poslove ili dio poslova u vezi s 
ostvarivanjem pomoći utvrđenih ovom 

Odlukom, odnosno pružanje usluga ili dijela 
usluga korisnicima pomoći iz ove Odluke, 
Općinsko vijeće Općine Sv. Petar u Šumi  
(dalje: Općinsko vijeće) može povjeriti Centru, 
odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za 
obavljanje tih usluga. 
 O uvjetima, načinu i postupku za 
obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem ove 
Odluke, odnosno o načinu i uvjetima za 
pružanje usluga ili dijela usluga njihovim 
korisnicima iz stavka 1. ovog članka, 
zaključuje se ugovor o međusobnim pravima i 
obvezama sa Centrom, odnosno s dotičnom 
pravnom ili fizičkom osobom. 
 

Članak 4. 
 Krug korisnika pomoći utvrđenih 
ovom Odlukom te visina i opseg tih pomoći 
mogu se ograničiti programom socijalne skrbi 
koje donosi Općinsko vijeće uz proračun za 
svaku godinu. 
 
 II. KORISNICI SICIJALNE SKRBI 

 
Članak 5. 

 Korisnik socijalne skrbi prema ovoj 
Odluci može biti samac, član obitelji ili obitelj 
ako nemaju dovoljno sredstava za podmirenje 
svojih osnovnih životnih potreba, a nisu u 
mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili 
svojim prihodom od mirovine ili drugih izvora. 
 Korisnik socijalne skrbi prema ovoj 
Odluci može biti i: 1) tjelesno ili mentalno 
oštećeno, odnosno tjelesno ili mentalno 
bolesno dijete, te dijete prema kojem je 
primjenjena ili bi trebala biti primjenjena mjera 
obiteljske ili kazneno pravne zaštite, 2) 
tjelesno ili mentalno oštećena i bolesna odrasla 
osoba, starija, nemoćna i druga osoba koja 
zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju 
ne može sama udovoljiti svojim osnovnim 
životnim potrebama, 3) druga osoba koja je u 
nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, 
ovisnosti o alkoholu, drogama ili o drugim 
opojnim sredstvima ili zbog drugih oblika 
društveno neprihvatljivog ponašanja i drugih 
uzroka. 
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Članak 6. 
 Pomoći utvrđene ovom Odlukom može 
koristiti hrvatski državljanin sa stalnim 
prebivalištem na području Općine Sv. Petar u 
Šumi. 
 
 III. POMOĆI IZ SOCIJALNE 
SKRBI 
 

Članak 7. 
 Općina Sv. Petar u Šumi  utvrđuje 
sljedeće vrste socijalnih pomoći: 
 
 1. SOCIJALNA ZAŠTITA NOVORO-
ĐENČADI, PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE 
DJECE TE STUDENATA: 
 
 1.1. jednokratna novčana pomoć za 
novorođenčad, 
 1.2. boravak u vrtiću, 
 1.3. troškovi prehrane učenika 
osnovnih škola, 

1.4. učeničke i studentske stipendije, 
1.5. troškovi prijevoza srednjoškolaca. 
 

 2. SOCIJALNA ZAŠTITA OSTALIH 
GRAĐANA 
 
 2.1. pomoć u podmirenju troškova 
stanovanja (najamnina, voda i struja, troškovi 
za zajedničku pričuvu zgrade, komunalna 
naknada i odvoz smeća), 

2.2. pomoć i njega u kući, 
 2.3. pomoć u plaćanju troškova pre-
hrane, 
 2.4. pomoć u plaćanju pogrebnih tro-
škova, 
 2.5. posebna zaštita sudionika 
narodnooslobodilačkog i domovinskog rata, 

2.6. izvanredne pomoći. 
 

 3. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENA 
ZAŠTITA GRAĐANA 
 
 3.1. pomoć za vanbolničko liječenje 
osoba sa psihofizičkim smetnjama, 
 3.2. pomoć za vanbolničko liječenje 
ovisnika o alkoholu i drogama. 
 
 4. HUMANITARNE ORGANIZACIJE I 
UDRUGE 
 
 4.1. pomoć u sufinanciranju rada 
organizacija i udruga, 

 4.2. druge pomoći. 
 
 U smislu odredbi ovoga članka 
korisnik socijalne skrbi može istovremeno 
ostvarivati više pojedinačnih prava, odnosno 
vrsta pomoći, ako njihovo istovremeno 
ostvarivanje ne proturječi ovoj Odluci. 
 Osiguranje smještaja i drugih 
nespomenutih vrsta pomoći regulirat će se i 
ostvarivati sukladno drugim odlukama koje 
Općina Sv. Petar u Šumi donosi iz svoje 
nadležnosti. 
 
 IV. UVJETI ZA OSTVARIVANJE 
PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 

 
Članak 8.  

 Pomoći iz članka 7. ove Odluke može 
ostvariti korisnik (samac ili obitelj) ako 
ispunjava: a) socijalni uvjet, b) uvjet prihoda, 
c) posebne uvjete. 
 

Članak 9. 
 Socijalni uvjet ispunjava korisnik koji 
na osnovi rješenja Centra ostvaruje pravo na 
jednu od ovih pomoći: 1) pomoć za 
uzdržavanje, 2) dodatak za pomoć i njegu, 3) 
pomoć i njegu u kući, 4) pomoć u plaćanju 
troškova izvan obitelji i 5) osobna invalidnina. 
 

Članak 10. 
 Uvjet prihoda ispunjava korisnik s 
mjesečnim prihodom: 
- samac …………………...do   700,00 kuna, 

 - dvočlana obitelj………....do 1.000,00 kuna, 
- tročlana obitelj……….....do 1.300,00 kuna, 
- četveročlana obitelj..........do 1.600,00 kuna. 
 Za svakog daljnjeg člana obiteljski 
census prihoda povećava se za 200,00 kuna. 

Pod prihodom u smislu ovoga članka 
smatra se ukupan iznos prosječnihz mjesečnih 
primitaka samca, odnosno obitelji, ostvarenih u 
tri (3) mjeseca koji prethode mjesecu u kojem 
je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava. 

Iznos prihoda iz stavka 3. ovoga 
članka umanjuje se za iznos koji samac ili član 
obitelji, na temelju propisa o obiteljskim 
odnosima, plaća za uzdržavanje osobe koja 
nije član te obitelji. 

 
Članak 11. 

Visina ukupnog mjesečnog iznosa na 
ime svih pomoći ostvarenih po ovoj Odluci 
utvrđuje se do visine 50%- tnog iznosa od 
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iznosa osnovice uvjeta prihoda navedenog u 
članku 10. ove Odluke. 

 
Članak 12. 

 Posebne uvjete u smislu članka 8. ove 
Odluke ispunjavaju: 1) roditelj, staratelj ili 
udomitelj djeteta poginulog, umrlog, zatočenog 
ili nestalog hrvatskog branitelja domovinskog 
rata, 2) roditelj djeteta hrvatskog ratnog vojnog 
invalida, 3) udomitelj djeteta iz socijalno 
ugrožene obitelji ili udomitelj starije osobe, 
ako između starije osobe i udomitelja 
ugovorom nije drukčije riješen njihov odnos. 

 
 V. NAČIN OSTVARIVANJA 
POJEDINIH PRAVA 
 
 1. SOCIJALNA ZAŠTITA NOVORO-
ĐENČADI, PREDŠKOLSKE i ŠKOLSKE 
DJECE TE STUDENATA 
 
 1.1. Jednokratna novčana pomoć za 
novorođenče 

 
Članak 13. 

 Jednokratnu novčanu pomoć za 
novorođenče ostvaruje roditelj neovisno o 
uvjetima iz članka 9., 10. i 11 ove Odluke. 

 Jednokratna novčana naknada iznosi 
4.000,00 kuna, a isplaćuje se po zahtjevu 
roditelja uz predočenje Rodnog lista djeteta i 
Potvrde o prebivalištu u Općini Sv. Petar u 
Šumi. 
 

1.2. Boravak u vrtiću 
 

Članak 14. 
 Pomoć za plaćanje troškova boravka 
djeteta u dječjem vrtiću u 100% iznosu može 
se ostvariti za dijete čiji roditelj (korisnici) 
ispunjavaju socijalni uvjet iz članka 9. ili uvjet 
prihoda iz članka 10. ove Odluke. 

Na pomoć plaćanja 50% troškova 
boravka djeteta u dječjem vrtiću imaju pravo 
korisnici iz članka 12. ove Odluke. 

 
 1.3. Prehrana djece u osnovnoj školi 
 

Članak 15. 
 Pomoć za plaćanje troškova prehrane 
organizirane u osnovnoj školi može ostvariti 
korisnik iz obitelji koja ispunjava socijalni 
uvjet iz članka 9. ili uvjet prihoda iz članka 10. 
ove Odluke. 

 Na pomoć plaćanja 50 % troškova 
obroka u osnovnoj školi ima korisnik iz članka 
12. ove Odluke. 
 

1.4. Učeničke i studentske stipendije 
 

Članak 16. 
 Općina Sv. Petar u Šumi  će godišnje 
dodjeljivati do tri (3) stipendije iz programa 
socijalne skrbi. 
 Stipendije iz prethodnog stavka ovog 
članka dodjeljuje Općinsko vijeće temeljem 
kriterija i mjerila utvrđenih u Odluci o 
utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija. 
 

1.5 Prijevoz srednjoškolaca 
 

Članak 17. 
 Pomoć za troškove prijevoza u 100% 
iznosu ostvaruju učenici srednjoškolci, iz 
obitelji koje ispunjavaju jedan od uvjeta iz 
članka 9., 10. i 12. ove Odluke. 
 Pomoć iz prethodnog stavka odnosi se 
na učenike polaznike srednjih škola koji s 
područja Općine Sv. Petar u Šumi putuju u 
Buje, Pazin, Poreč, Pulu, Rovinj i Labin.  
 
2. SOCIJALNA ZAŠTITA OSTALIH 
GRAĐANA 
 
 2.1. Pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja 

 
Članak 18. 

 Pod troškovima stanovanja u smislu 
ove Odluke podrazumijevaju se: 1) najamnina 
za korištenje stana, 2) troškovi vode i struje, 3) 
troškovi za zajedničku pričuvu zgrade, 4) 
komunalna naknada i 5) troškovi odvoza 
smeća. 
 

Članak 19. 
 Pomoć za podmirenje troškova 
najamnine kao dijela troškova stanovanja, 
može ostvariti osoba: 1) korisnik stana – 
najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu, 
2) korisnik stana – najmoprimac koji plaća 
slobodno ugovorenu najamninu za stan u 
vlasništvu Općine Sv. Petar u Šumi, te 3) 
korisnik stana – najmoprimac koji plaća 
slobodno ugovorenu najamninu za stan u 
vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe. 
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Članak 20. 
 Najmoprimac iz članka 19. točke 1. i 2. 
ove Odluke može ostvariti pravo na 
podmirenje troškova najamnine ako ispunjava 
socijalni uvjet iz članaka 9. ili uvjet prihoda iz 
članaka 10. ove Odluke. 
 Najmoprimac iz prethodnog stavka 
ovoga članka ostvaruje pravo na podmirenje 
troškova najamnine za površinu stana utvrđenu 
člankom 10. Pravilnika o odobravanju pomoći 
za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba 
(«Narodne novine» broj 29/98). 
 Pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja nema samac niti obitelj, ako samac 
ili član obitelji ima u vlasništvu ili suvlasništvu 
kuću ili stan, koji mu ne služi za podmirenje 
osnovnih stambenih potreba ili kuću za odmor. 
 

Članak 21. 
 Najmoprimac iz članka 19. točke 3. 
ove Odluke može ostvariti pravo na 
podmirenje troškova slobodno ugovorene 
najamnine za površinu stana u skladu s 
Pravilnikom iz članka 20. stavka 2. ove 
Odluke, i to : 
 - za jednog člana – stan površine do 
25m2……………………………….…150,00, 
 - za dva člana – stan površine do 
35m2.…………………………..……. 225,00, 
 - za tri člana – stan površine do 
45m2………………………….……..  300,00, 
 - za četiri člana – stan površine do 
55m2……………………………….... 375,00, 
 - za više od četiri člana – stan veći od 
55m2………………………………….450,00 
kuna. 

Općinsko vijeće može temeljem članka 
4. ove Odluke za svaku proračunsku godinu 
programom socijalne skrbi  promijeniti iznose 
iz stavka 1. ovog članka, radi usklađenja 
iznosa sa visinom slobodno ugovorene 
najamnine za stanove u vlasništvu Općine. 

 
Članak 22. 

 Pomoć za podmirenje troškova vode i 
struje može ostvariti korisnik stana koji od 
nadležnog Centra ima rješenje na pomoć za 
uzdržavanje. 
 Visinu pomoći utvrđuje Općinsko 
vijeće. 
 

Članak 23. 
 Pomoć za podmirenje 100% troškova 
zajedničke pričuve zgrade u smislu ove 

Odluke, može ostvariti vlasnik stana koji 
stanuje u tom stanu ako ispunjava socijalni 
uvjet iz članka 9. ili uvjet prihoda iz članka 10. 
ove Odluke. 
 Osnovica za obračun pomoći iz 
prethodnog stavka ovoga članka je ugovorna ili 
osnovna cijena zajedničke pričuve po m2 stana 
ali ne više od zakonom propisane. 
 Vlasnik stana nema pravo na pomoć za 
podmirenje troškova za zajedničku pričuvu, 
ako stan ili dio stana daje u najam, odnosno 
podnajam ili ako se stan koristi u druge 
namjene. 
 

Članak 24. 
 Pomoć za podmirenje komunalne 
naknade  i troškova odvoza smeća mogu 
ostvariti korisnici koji ispunjavaju uvjete iz 
članka 9. ili članka 10. ove Odluke. 
 Visinu pomoći utvrđuje Općinsko 
vijeće. 
 Pomoć iz stavka 1. ovog članka ne 
može ostvariti osoba koja ima veći standard od 
propisane veličine stana navedene u članku 21. 
ove Odluke. 
 Iznimno iz stavka 3. ovoga članka, 
uvjeti i način obračuna korisne površine 
stambenog prostora koja ima služiti kao 
osnovica za utvrđivanje obaveze komunalne 
naknade i troškova odvoza smeća u staračkim 
domaćinstvima sa velikom stambenom 
površinom određeni su Odlukom o utvrđivanju 
korisne stambene površine za obračun 
komunalne naknade i naknade za sakupljanje i 
odvoz komunalnog otpada u staračkim 
domaćinstvima («Službene novine Grada 
Pazina» broj 8/98.). 
 

Članak 25. 
 Pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja (članci 18. do 24. ove Odluke) ne 
može ostvariti korisnik u smislu ove Odluke 
ako on ili član njegovog obiteljskog 
domaćinstva, pored stana kojeg koriste, imaju 
na području Republike Hrvatske u vlasništvu 
ili suvlasništvu kuću za odmor, drugu kuću, 
drugi stan, nekretnine ili pokretnine veće 
vrijednosti, ako dio stana daje u podnajam, ako 
on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za 
stanovanje ili ako se stan koristi za druge 
namjene ( u cijelosti ili djelomice ). 
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2.2. Pomoć i njega u kući 
 

Članak 26. 
 Pravo na pomoć i njegu u kući može 
ostvariti osoba kojoj je zbog tjelesnog ili 
mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u 
zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i 
njega druge osobe, ako ispunjava jedan od 
sljedećih uvjeta: 
 1. ako ne može to pravo ostvariti na 
temelju rješenja Centra, 
 2. ako nema mogućnost da pomoć i 
njegu osiguraju roditelji, bračni drug ili djeca, 
 3. ako nema mogućnosti da pomoć i 
njegu osigura na temelju ugovora o 
doživotnom uzdržavanju, 
 4. ako ispunjava socijalni uvjet iz 
članka 9. ili uvjet prihoda iz članka 10. ove 
Odluke. 
 Pomoć i njega u kući može obuhvatiti: 
 a) organiziranje prehrane (nabava i 
dostava gotovih obroka u kuću, pomoć u 
pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.), 
 b) obavljanje kućnih poslova 
(pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i 
slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, 
nabava lijekova i drugih potrepština), 
 c) održavanje osobne higijene (pomoć 
u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju 
drugih higijenskih potreba), 
 d) zadovoljavanje ostalih svako-
dnevnih potreba. 

Pomoć i njegu u kući pruža ustanova 
socijalne skrbi, te druga ovlaštena pravna i 
fizička osoba na temelju ugovora koji sklapa s 
Općinom Sv. Petar u Šumi. 

 
 2.3. Pomoć u plaćanju troškova 
prehrane 
 

Članak 27. 
 Pomoć u plaćanju troškova prehrane u 
obliku jednog obroka dnevno (ručak) mogu 
ostvariti korisnici za koje je Odbor za socijalnu 
skrb Općine Sv. Petar u Šumi utvrdio potrebu 
za tim oblikom pomoći. 

Pripremu i posluživanje dnevnog 
obroka za korisnike koji dobivaju takvu 
pomoć, obavlja fizička ili pravna osoba s kojim 
je Općina Sv. Petar u Šumi sklopila ugovor. 
 Pravo na prehranu u javnoj kuhinji 
može ostvariti osoba: 
 1. ako ispunjava socijalni uvjet ili ako 
živi u obitelji čije su materijalne i socijalne 

prilike posebno ugrožavajuće (uvid iz socijalne 
anamneze), 
 2. ako je potpuno nesposobna za rad 
sukladno Zakonu, 
 3. ako je nezaposlena. 
  
 Pravo na prehranu u javnoj kuhinji 
nema: 
 1. radno sposobna osoba koja ne 
prihvaća ponuđeni posao Zavoda za 
zapošljavanje, 
 2. dijete koje ne pohađa obaveznu 
nastavu u osmogodišnjoj školi, 
 3. dijete mlađe od 1 godine. 

Broj korisnika javne kuhinje u 
pojedinom mjesecu utvrđuje Jedinstveni 
upravni odjel. 

 
 2.4. Pomoć u plaćanju pogrebnih 
troškova 
 

Članak 28. 
 Općina Sv. Petar u Šumi snosit će 
pogrebne troškove za umrle osobe koje su 
ispunjavale uvjete iz članka 9. ili članka 10. 
ove Odluke, kao i troškove pogreba za umrle 
osobe bez poznatih srodnika ili skrbnika. 
 Pod pojmom pogrebnih troškova 
podrazumijevaju se troškovi ukopa, te 
osiguranja potrebne opreme i to na temelju 
narudžbe izdane od strane Jedinstvenog 
upravnog odjela ili temeljem ugovora sa 
izvršiocem pogrebnih usluga. 
  
 2.5. Posebna zaštita sudionika 
narodnooslobodilačkog i domovinskog rata 
 

Članak 29. 
 Sudionicima Narodnooslobodilačkog 
rata koji su po propisima do stupanja na snagu 
ove Odluke ostvarili pravo na posebnu zaštitu, 
osigurava se nastavak tog prava i to u visini 
koju utvrdi Općinsko vijeće. 
 Sudionici domovinskog rata stiču 
prava sukladno odredbama ove Odluke i imaju 
prednost u postupku rješavanja. 
 
 2.6. Izvanredne pomoći 
 

Članak 30. 
 Pravo na izvanredne jednokratne 
pomoći mogu ostvariti korisnici za posebne 
socijalne potrebe i programe, jednom u 
fiskalnoj godini, prema odluci Općinskog 
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vijeća na prijedlog Odbora za socijalnu skrb i 
zdravstvenu zaštitu Općine Sv. Petar u Šumi. 
 
       3. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 
GRAĐANA 

 
 3.1. Pomoć za vanbolničko liječenje 
osoba sa psihofizičkim smetnjama 
 

Članak 31. 
 Pomoć za vanbolničko liječenje osoba 
s psihofizičkim smetnjama ostvaruju korisnici 
tog oblika liječenja, a prema popisu utvrđenom 
od nadležne zdravstvene ustanove ili 
nadležnog liječnika. 
 Pomoć se sastoji u plaćanju injekcije 
psihtropnog lijeka mjesečno, te usluge davanja 
injekcije ako se lijek ne nalazi na listi plaćenih 
lijekova HZZO. 
 
 3.2. Pomoć za vanbolničko liječenje 
ovisnika o alkoholu i drogama 
 

Članak 32. 
 Pomoć za vanbolničko liječenje 
ovisnika o alkoholu i o drogama korisnici s 
područja Općine Sv. Petar u Šumi ostvaruju 
prema posebnom Programu Centra, Crvenog 
Križa Pazin i Kluba liječenih alkoholičara 
Pazin. 
 Pravo na ovaj oblik pomoći može 
ostvariti korisnik koji zadovoljava: 
 a) socijalni uvjet iz članka 9. ove 
Odluke ili 
 b) uvjet prihoda iz članka 10. ove 
Odluke. 
 
 4. HUMANITARNE ORGANIZACIJE I 
UDRUGE  
 

Članak 33. 
 Iz sredstava Proračuna Općine Sv. 
Petar u Šumi može se dati potpora za rad i 
ostvarivanje programa udruga i ustanova koje 
se bave pravom i zaštitom socijalno ugroženog 
stanovništva ili zaštitom socijalno i 
zdravstveno hendikepiranih osoba, potpora za 
rad udruga koje se bave ostvarivanjem prava i 
zaštitom hrvatskih vojnih invalida 
domovinskog rata, dragovoljaca domovinskog 
rata, antifašističkih boraca NOR-a, civilnih 
invalida rata i slično, te potpora za rad udruga 
umirovljenika, ako su programi i djelatnost tih 
udruga od interesa za Općinu Sv. Petar u Šumi. 

 Visina potpore iz stavka 1. ovoga 
članka ovisi o mogućnostima Proračuna, o 
broju članova i broju štićenika udruge, te o 
mjeri u kojoj se program dotične udruge 
(su)financira iz drugih izvora. 
 Uz zahtjev za dodjelu financijske 
potpore, udruge iz stavka 1. ovoga članka 
obvezne su dostaviti izvještaj o radu  za 
proteklu godinu, financijski izvještaj za 
proteklu godinu s prikazom svih izvora prihoda 
i svih izdataka te s prikazom načina utroška 
proračunskih sredstava, program rada i 
financijski plan za iduću godinu s prikazom 
prihoda i izdataka po izvorima i po 
namjenama. 
 Udrugama koje nisu registrirane u 
skladu s propisima te udrugama i ustanovama 
koje ne ispune uvjete iz stavka 1. i 3. ovoga 
članka, neće se odobriti potpora iz Proračuna 
Općine Sv. Petar u Šumi. 
 
 VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK 
 

Članak 34. 
 Postupak za ostvarivanje pomoći iz 
ove Odluke, ako ovom Odlukom nije drugačije 
određeno, pokreće se na zahtjev stranke, 
njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, 
skrbnika ili udomitelja. 
 Iznimno, postupak iz stavka 1. ovoga 
članka može pokrenuti i Jedinstveni upravni 
odjel po službenoj dužnosti. 
 Ako ovom Odlukom nije drugačije 
određeno, te ako nije zaključen ugovor iz 
članka 3. stavka 2. ove odluke, zahtjev iz 
stavka 1. ovoga članka podnosi se 
Jedinstvenom upravnom odjelu. 
 Postupak za rješavanje zahtjeva iz 
stavka 1. ovoga članka je žuran. 
 

Članak 35. 
 Uz zahtjev za ostvarivanje pomoći iz 
ove Odluke, podnositelj zahtjeva dužan je 
Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti, 
odnosno predočiti odgovarajuće isprave, te 
dokaze o opravdanosti i zasnovanosti zahtjeva 
na propisima. 
 Ako je to potrebno radi trajnijeg 
ostvarivanja pomoći iz ove Odluke, Jedinstveni 
upravni odjel može od stranke, odnosno od 
korisnika pomoći, zahtijevati da odgovarajuće 
isprave i dokaze za daljnje ostvarivanje pomoći 
dostavi i tijekom korištenja pomoći. 
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 U rješavanju zahtjeva iz članka 34. ove 
Odluke, Jedinstveni upravni odjel može 
odlučiti da se posjetom  obitelji korisnika, 
odnosno podnositelja zahtjeva ili na drugi 
pogodan način, posebno ispitaju činjenice, 
okolnosti i uvjeti koji mogu utjecati na 
utvrđivanje prava na pomoć. 
 

Članak 36. 
 U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje 
pomoći iz ove Odluke, Jedinstveni upravni 
odjel surađuje sa Centrom, te s drugim 
pravnim osobama. 
 Pojedine pomoći iz ove Odluke mogu 
se ostvariti isplatama dječjem vrtiću, osnovnoj 
školi ili drugoj pravnoj osobi u ime i za račun 
korisnika pomoći. Takav će se način isplate 
urediti posebnim aktom Općine Sv. Petar u 
Šumi i davatelja usluge. 
 

Članak 37. 
 Ako ovom Odlukom nije drukčije 
propisano, o zahtjevu za ostvarivanje pomoći 
iz ove Odluke odlučuje Jedinstveni upravni 
odjel. 
 Ostvarivanje pomoći u smislu stavka 1. 
ovoga članka počinje od dana određenog u toj 
odluci. 
 

Članak 38. 
 Tijekom ostvarivanja pomoći korisnik 
je dužan svakih šest (6) mjeseci Jedinstvenom 
upravnom odjelu predočiti odgovarajuće 
dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje 
prava na pomoć. 
 Svojom odlukom iz članka 37. ove 
Odluke, Jedinstveni upravni odjel može 
utvrditi i kraće rokove od onoga koji je 
određen stavkom 1. ovoga članka. 
 

Članak 39. 
 U okviru svoga djelokruga Jedinstveni 
upravni odjel prati izvršenje svojih odluka iz 
članka 37. ove Odluke i zaključaka Vijeća u 
vezi s ostvarivanjem pomoći iz ove Odluke, te 
postojanje uvjeta za njihovo daljnje 
ostvarivanje. 
 Ako se promjene okolnosti i uvjeti o 
kojima, prema ovoj Odluci, ovisi daljnje 
ostvarivanje pojedine pomoći, Jedinstveni 
upravni odjel će ukinuti pomoći – u roku od 
osam ( 8) dana od dana nastanka ili saznanja za 
te promjene. 
 

Članak 40. 
 Svi oblici i iznosi pomoći koje korisnik 
u smislu ove Odluke ostvari u Centru ili u 
skladu s ovom Odlukom te putem 
humanitarnih udruga ili na druge načine, 
upisuju se u odgovarajuću evidenciju koja se 
vodi u Jedinstvenom upravnom odjelu. 
 

Članak 41. 
 Na mjestu gdje se primaju zahtjevi za 
ostvarivanje pomoći u svezi s ovom Odlukom, 
Jedinstveni upravni odjel osigurat će popis ili 
pregled dokumenata i isprava koje korisnik, za 
ostvarivanje pojedinog prava, mora priložiti 
zahtjevu. 

Članak 42. 
 Općinska uprava u suradnji s Odborom 
za socijalnu skrb Općine Sv. Petar u Šumi ima 
pravo i obvezu nadzirati da li se sredstva 
odobrena korisniku pomoći sukladno ovoj 
Odluci, koriste u svrhu za koju su namijenjena. 
 Na zahtjev Jedinstvenog upravnog 
odjela korisnik pomoći dužan je tu službu 
pismeno izvijestiti o korištenju odobrenih 
sredstava. 
 

Članak 43. 
 Korisnik koji je ostvario neko pravo iz 
socijalne skrbi, propisano ovom Odlukom, 
dužan je nadoknaditi štetu ako je:  
 - na temelju neistinitih i netočnih 
podataka za koje je on, ili njegov skrbnik, znao 
ili morao znati da su neistiniti, odnosno netočni 
ili na drugi protupravan način ostvario pravo 
koje mu ne pripada, 
 - ostvario pravo zbog toga što on ili 
njegov skrbnik nisu prijavili promjenu koja 
utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on, 
odnosno njegov skrbnik znao ili morao znati. 
 
 VII. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 44. 
 Sredstva za ostvarivanje potreba 
utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u 
Proračunu Općine Sv. Petar u Šumi. 
 

Članak 45. 
 Jedinstveni upravni odjel  dužan je 
jedan (1) put godišnje podnijeti izvješće o 
stanju socijalne skrbi na području Općine Sv. 
Petar u Šumi. 

Članak 46. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog 

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

i Tinjan. 
 
Klasa:550-01/05-01/06 
Urbroj:2163/03-03-03-05-1 
Sv. Petar u Šumi, 29. kolovoza 2005. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. PETAR 

U ŠUMI 
Predsjednik Općinskog vijeća  

Općine Sveti Petar u Šumi 
Mario Bratulić dr.vet.med., v.r. 

 
  

 198 
  
 Na temelju članka 7. Odluke o načinu, 
uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u 
vlasništvu Općine Sv. Petar u Šumi («Službene 
novine Grada Pazina» broj 13/04) i članka 15. 
Statuta Općine Sv. Petar u Šumi («Službene 
novine Grada Pazina» broj 23/01), Općinsko 
vijeće Općine Sv. Petar u Šumi, na sjednici 
održanoj dana 29. kolovoza 2005. godine 
donosi 
 
 

RJEŠENJE 
o izboru jednog člana Komisije za procjenu 

imovine 
 

 
 1. U Komisiju za procjenu imovine, 
izabire se ANTE BANDIĆ ing građ. kao 
četvrti član. 
 
 2. Ovo Rješenje 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: 406-01/05-01/01 
Urbroj: 2163/03-02-02-05-1 
Sv. Petar u Šumi, 29. kolovoza  2005. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 
SV. PETAR U ŠUMI 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Mario Bratulić,v.r. 

  
 199 
  
 Na temelju članka 15. Statuta Općine 
Sv. Petar u Šumi («Službene novine Grada 
Pazina» broj 23/01), Općinsko vijeće Općine 
Sv. Petar u Šumi, na sjednici održanoj dana 29. 
kolovoza 2005. godine donosi 
 
 

RJEŠENJE 
o izboru članova Odbora za prostorno 

uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu 
okoliša 

 
 
 1. U Odbor za prostorno uređenje, 
komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša 
Općinskog vijeća Općine Sv. Petar u Šumi 
izabiru se: 
 1. Josip Jurman, za predsjednika, 
 2. Nenad Lipovac, za člana, 
 3. Marija Brajković, za člana, 
 4. Vinko Macuka, za člana. 
 
 2. Ovo Rješenje 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: 013-01/05-01/01 
Urbroj: 2163/03-02-02-05-1 
Sv. Petar u Šumi, 29. kolovoza 2005. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 
SV. PETAR U ŠUMI 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Mario Bratulić,v.r. 
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 Na temelju članka 15. Statuta Općine 
Sv. Petar u Šumi («Službene novine Grada 
Pazina» broj 23/01), Općinsko vijeće Općine 
Sv. Petar u Šumi, na sjednici održanoj dana 29. 
kolovoza 2005. godine donosi 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Sveti 

Petar u Šumi 
 
 
 1. U Socijalnog vijeća Općine Sveti 
Petar u Šumi imenuju se: 
 
 1. Sandra Erman, za predsjednika 
 2. Mario Banovac, za člana 
 3. Marijana Krbavac, za člana 
 4. Mario Glavaš, za člana 
 
 2. Ovo Rješenje 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: 013-01/05-01/01 
Urbroj: 2163/03-02-02-05-2 
Sv. Petar u Šumi, 29. kolovoza 2005. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Mario Bratulić,v.r. 
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 Na temelju članka 15. Statuta Općine 
Sv. Petar u Šumi (Službene novine Grada 
Pazina broj 23/01), Općinsko vijeće Općine 
Sv. Petar u Šumi, na sjednici održanoj dana 29. 
kolovoza 2005. godine donosi 
 
 

RJEŠENJE 
o izboru članova Odbora za društvene 

djelatnosti 
 
 
 1. U Odbor za članove društvene 
djelatnosti Općinskog vijeća Općine Sveti 
Petar u Šumi izabiru se: 
 
 1. Nikola Macuka, za predsjednika 
 2. Nevija Srblin, za člana 
 3. Josip Bratulić, za člana. 
 4. Davor Šišović, za člana 
 
 2. Ovo Rješenje 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: 013-01/05-01/01 
Urbroj: 2163/03-02-02-05-3 
Sv. Petar u Šumi, 29. kolovoza 2005. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Mario Bratulić,v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


