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GRAD PAZIN
122
Na temelju članka 109. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima
(„Narodne novine“ broj 27/01.), a u vezi s člankom 128. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08.) i članka 39. Statuta
Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/06. – pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo
Grada Pazina na sjednici održanoj dana 07. listopada 2008. donijelo je
PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta i primanjima
službenika i namještenika u gradskoj upravi Grada Pazina
Članak 1.
U Pravilniku o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta i primanjima službenika i
namještenika u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 11/06. i 1/08.)
članak 6. mijenja se i glasi:
„Koeficijenti složenosti poslova za radna mjesta u Upravnom odjelu za komunalni sustav i
prostorno planiranje su:
a) Položaj I. vrste:
1. Pročelnik Upravnog odjela,
2,80
b) Radna mjesta I. vrste:
2. Samostalni upravni referent za pravne i opće poslove,
1,60
3. Samostalni upravni referent za prostorno planiranje,
1,60
4. Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i gradnju,
2,00
c) Radna mjesta II. vrste:
5. Viši upravni referent za prostorno uređenje i gradnju
1,20
6. Viši stručni referent za komunalnu infrastrukturu,
1,20
7. Viši stručni referent za zaštitu okoliša i komunalne poslove,
1,15
d) Radna mjesta III. vrste:
8. Upravni referent za prostorno uređenje i gradnju,
1,00
9. Upravni referent za komunalne poslove i komunalni redar,
1,00
10. Administrativni referent,
0,95
11. Administrativni tajnik,
0,95.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA: 120-01/08-01/01
URBROJ: 2163/01-02-01-08-2
Pazin, 07. listopada 2008.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PAZINA
Predsjednik Poglavarstva
Neven Rimanić, dipl.ing., v.r.
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OPĆINA CEROVLJE
123
Na temelju članka 7. i članka 29.
Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“ broj 174/04. i 79/07.), članka 4.
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“ broj 40/08 ) i članka 16.
Statuta Općine Cerovlje («Službene novine
Grada Pazina», broj 9/06.), Općinsko vijeće
Općine Cerovlje na sjednici održanoj 11.
rujna 2008. godine, donosi
ODLUKU
o ustrojavanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Cerovlje
Članak 1.
Ovom se Odlukom ustrojava Stožer
zaštite i spašavanja Općine Cerovlje (dalje:
Stožer) kao stručno, operativno i koordinativno
tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema
akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi i
koje koordinira Načelnik Općine Cerovlje.
Stožer se aktivira kada se proglasi
stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike
nesreće.
Članak 2.
Stožer ima načelnika i sedam (7)
članova.
Načelnikom Stožera imenuje se Antun
Ivić, zamjenik Načelnika Općine Cerovlje.
Zamjenikom
načelnika
Stožera
imenuje se Boris Rogić, stručni suradnik
Službe zaštite i spašavanja Vatrogasne
zajednice Istarske županije.
Članovima Stožera imenuju se:
1. Serđo Šilić, zapovjednik Područne
vatrogasne zajednice Pazin,
2.
Boris
Škrinjar,
predsjednik
Općinskog vijeća Općine Cerovlje,
3.
Vlasta
Paulišić,
zamjenica
Načelnika Općine Cerovlje,
4. Damir Perčić, vlasnik obrta
«Zekokop»,

5. Dorijano Gregorović, predstavnik
Policijske postaje Pazin,
6. Boris Perković, djelatnik Odjela za
zaštitu i spašavanje Područnog ureda
Pazin/Pula,
7.
Nada
Gržević,
djelatnica
Jedinstvenog
upravnog
odjela
Općine
Cerovlje.
Članak 3.
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže
Načelnik Općine Cerovlje. Članovi Stožera
pozivaju se, u pravilu, putem nadležnog
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Pazin/Pula ili na način utvrđen Planom zaštite i
spašavanja Općine Cerovlje.
Članak 4.
Sredstva za rad Stožera osiguravaju se
u Proračunu Općine Cerovlje.
Administrativno-tehničke poslove za
Stožer obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Cerovlje.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje važiti Rješenje o imenovanju
Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“,
broj 19/06.) i drugi opći i pojedinačni akti
Općine Cerovlje koji su u skladu s tadašnjim
pozitivnim propisima uređivali ovo područje
djelovanja.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8)
dana od objave u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,
Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA: 810-01/08-01/03
URBROJ: 2163/06-02-02-08-1
Cerovlje, 11. rujna 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Boris Škrinjar, v.r.
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OPĆINA MOTOVUN
124
Na temelju članka 8. Pravilnika o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Motovun (“Službene novine Grada Pazina“, broj 30/02.), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o
unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun, (“Službene novine Grada Pazina“
broj 09/07.,10/07. i 12/08. ), te članka 59. Statuta Općine Motovun (“Službene novine Grada Pazina“
broj 07/06.), Općinsko poglavarstvo Općine Motovun, na sjednici održanoj 25. rujna 2008. godine
donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PLAĆAMA DJELATNIKA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Članak 1.
U Pravilniku o plaćama djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela (“Službene novine Grada
Pazina» broj 3/03., 08/05. i 10/07.) članak 2. mijenja se i glasi:
“Za radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu koeficijenti iznose:
Red.b
r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Naziv radnog mjesta
Pročelnik
Referent za društvene djelatnosti
Tajnik mjesnih odbora
Računovodstveno-administrativni
referent
Računovodstveni referent
Komunalni predradnik
Komunalni radnik
Čistačica

Broj
izvršitelja
1
1
1
1

Koeficijent
1,70
1,25
0,90
0,90

1
1
2
1

1,10
1,10
0,75
0,50

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave, a objavljuje se u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA:120-01/08-01/02
URBROJ:2163/05-03-08-1
Motovun, 25. rujna 2008.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE MOTOVUN
Predsjednik Poglavarstva
Slobodan Vugrinec, v.r.
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ZAJEDNIČKI AKT GRADA I OPĆINA
125
Temeljem točke 5. Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Pazina KLASA: 550-01/07-01/20,
URBROJ: 2163/01-02-01-07-2 od 20. studenog 2007. godine, a u vezi s člankom 12. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05. i
109/07.)
Grad Pazin s jedne strane i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Sv. Petar u
Šumi i Tinjan (dalje: Općine) s druge strane, zaključuju ovaj
SPORAZUM
o sufinanciranju Programa rada Savjetovališta za brak i obitelj Pazin
Članak 1.
Grad Pazin i Općine (dalje: jedinice lokalne samouprave) suglasni su da od 1. siječnja 2008.
godine sufinanciraju Program rada Savjetovališta za brak i obitelj Pazin (dalje: Savjetovalište), te ovim
Sporazumom uređuju uvjete, opseg, način i rokove sufinanciranja Programa Savjetovališta.
Program rada Savjetovališta za 2008. godinu sastavni je dio ovog Sporazuma i neće se objaviti
u Službenim novinama Grada Pazina.
Članak 2.
Grad Pazin obvezuje se da će Savjetovalište pružati svoje usluge korisnicima s prebivalištem
na područjima jedinica lokalne samouprave potpisnica ovog Sporazuma, te da će temeljem ovog
Sporazuma, a sukladno Zaključku Gradskog poglavarstva Grada Pazina KLASA: 550-01/07-01/20,
URBROJ: 2163/01-02-01/07-2 od 20. studenog 2007. godine, korisnici usluga Savjetovališta s
prebivalištem na područjima njihovih jedinica lokalne samouprave usluge Savjetovališta koristiti po
nižoj tarifi, te za iste participirati 30,00 kuna za sat individualnog rada Savjetovališta, odnosno 45,00
kuna za sat rada s parom ili grupom.
Korisnici će iznos iz stavka 1. ovog članka uplaćivati na žiro račun Proračuna Grada Pazina
broj 2402006-1832100002 poziv na broj 7803-JMBG, na temelju virmana dobivenih od savjetnica
koje im pružaju usluge.
Od plaćanja usluga Savjetovališta oslobađaju se 1) korisnici: maloljetnici ili mlađi punoljetnici
kojima je općinsko državno odvjetništvo ili sud izrekao posebnu obvezu uključivanja u Savjetovalište
i/li koji nisu zaposleni, a njima ili njihovim roditeljima nije od strane suda određena participacija, 2)
korisnici stalne pomoći koji to pravo ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, 3) korisnici
socijalne skrbi prema uvjetima propisanim Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pazina i/li drugih
jedinica lokalne samouprave, te drugi 4) korisnici prema ocjeni Centra za socijalnu skrb, na osnovu
rješenja ili potvrde nadležnih ustanova.
Članak 3.
Sufinanciranjem Programa Savjetovališta jedinice lokalne samouprave osiguravaju sredstva za
rad i edukaciju Voditelja i savjetnika, te sredstva za ostale materijalne troškove Savjetovališta.
Sredstva za investiciono održavanje prostorija Savjetovališta i nabavu opreme za
Savjetovalište, jedinice lokalne samouprave će osigurati po posebnom zahtjevu Grada Pazina.
Članak 4.
Jedinice lokalne samouprave su suglasne da Program rada Savjetovališta sufinanciraju u
sljedećim udjelima:
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41,10%
7,65%
3,20%
4,60%
1,66%
5,70%
6,40%

Postotni udjeli utvrđeni stavkom 1. ovog članka izračunati su po ključu broja stanovnika i
broja korisnika Savjetovališnih usluga u 2006. godini.
Članak 5.
Visina sredstava za sufinanciranje Programa utvrđivat će se polugodišnje na temelju
Izvještaja o radu i financijskog Izvještaja Savjetovališta (uprihodovana sredstva, članak 2. stavak 2 i
utrošena sredstva iz članka 3. ovog Sporazuma), a uplaćivat će se na žiro – račun Proračuna Grada
Pazina, po posebnom obračunu kojeg će Grad Pazin dostavljati Općinama najkasnije u roku od
petnaest (15) dana od prihvaćanja dostavljenog Izvještaja Savjetovališta.
Članak 6.
Ovaj Sporazum Zaključuje se na rok od jedne (1) godine, a eventualne izmjene i dopune, ako
za njima nastane potreba, zaključit će se na način i u postupku kako je zaključen i ovaj Sporazum.
Članak 7.
Eventualne nejasnoće ili sporove proizašle iz ovog Sporazuma potpisnici će rješavati
sporazumno, a u slučaju da to ne bude moguće ugovara se nadležnost Općinskog suda u Pazinu.
Članak 8.
Jedinice lokalne samouprave su suglasne da rad Savjetovališta mogu sufinancirati i drugi
gradovi i općine s područja Istarske županije.
Ako se steknu uvjeti iz stavka 1. ovog članka Općine ovlašćuju Grad Pazin i njegovog
Gradonačelnika da s predstavnicima zainteresiranih Gradova i Općina zaključi Sporazum.
Članak 9.
Ovaj Sporazum stupa na snagu danom kada ga potpiše zadnji ovlašteni predstavnik jedinice
lokalne samouprave, a primjenjuje se od 01. siječnja 2008. godine.
Članak 10.
Ovaj Sporazum objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA: 550-01/07-01/27
URBROJ: 2163/01-05-05-08-22
Pazin, 5. svibnja 2008.
OPĆINA CEROVLJE
Načelnik
Mirko Opašić, v.r.
OPĆINA LUPOGLAV
Načelnik
Franko Baxa, v.r.

GRAD PAZIN
Gradonačelnik
Neven Rimanić, v.r.
OPĆINA GRAČIŠĆE
Načelnik
Ivan Mijandrušić, v.r.
OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI
Načelnik
Mario Bratulić, v.r.

OPĆINA KAROJBA
Načelnik
Irenko Pilat, v.r.
OPĆINA TINJAN
Načelnik
Vlado Ivetić, v.r.
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PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU
126
Na osnovi članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. i
35/08.), Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, u skladu sa Zaključkom Gradskog vijeća
Grada Pazina KLASA: 612-01/08-01/03, URBROJ: 2163/01-03-02-08-3 od 8. srpnja 2008. godine, na
sjednici održanoj dana 29. rujna 2008. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
STATUTA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA U PAZINU
Članak 1.
U Statutu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu („Službene novine Grada Pazina broj14/95. i
3/98.) mijenjaju se sljedeće odredbe:
U članku 10. stavku 2. iza riječi „osnivača“ tekst „i Ministarstva kulture“ briše se.
Članak 2.
U članku 13. stavku 2. točki 2. iza broja „1“ briše se zarez i riječ „te“ i upisuje točka.
Točka 3. stavka 2. briše se.
Stavak 5. briše se.
Članak 3.
U članku 14. briše se riječ „Podružnica“.
Članak 4.
U članku 15. stavku 3. iza teksta „do 30. rujna“ briše se riječ „svake“.
Članak 5.
U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Predstojnika Škole imenuje Upravno vijeće, na rok od četiri (4) godine. Uvjeti i postupak
izbora i imenovanja predstojnika uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu i načinu rada Učilišta,
sve sukladno zakonu o ustanovama i posebnom zakonu koji uređuje obavljanje djelatnosti Učilišta.“
Članak 6.
U članku 18. u prvom retku brišu se riječi „Podružnica“ i „(dalje: Spomen-dom)“.
Članak 7.
Članak 21. mijenja se i glasi:
„Djelatnost i poslove Spomen-doma organizira i vodi predstojnik Spomen-doma.
Predstojnika Spomen-doma imenuje Upravno vijeće, na rok od četiri (4) godine.
Uvjeti i postupak izbora i imenovanja predstojnika uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu
i načinu rada Učilišta, sve sukladno Zakonu o ustanovama i posebnom zakonu koji uređuje obavljanje
djelatnosti Učilišta.“
Članak 8.
Članci 22., 23., 24. i 25. brišu se.
Članak 9.
Članak 28. mijenja se i glasi:
„Upravno vijeće je kolegijalni organ koji upravlja Učilištem.
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Upravno vijeće ima tri (3) člana, od kojih dvojicu (2) imenuje Gradsko vijeće Grada Pazina iz
redova uglednih građana, kulturnih i umjetničkih djelatnika, a jedan (1) se bira tajnim glasovanjem iz
redova djelatnika Učilišta, po prijedlogu Stručnog vijeća.“
Članak 10.
Članci 29., 30. i 31. brišu se.
Članak 11.
U članku 32. stavak 3. briše se.
Članak 12.
U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju javnim glasovanjem, u punom sastavu, članovi
Upravnog vijeća iz svojih redova.“
Članak 13.
U članku 35. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Mandat tako imenovanog odnosno izabranog člana Upravnog vijeća traje do isteka mandata
tog saziva Upravnog vijeća.“
Članak 14.
U članku 37. stavku 4. izraz „dvije petine članova“ zamjenjuje se izrazom „natpolovična
većina“.
Članak 15.
U članku 39. stavku 1. točka 8. mijenja se i glasi:
„8) odlučuje o izboru predstojnika podružnice i prijemu zaposlenika, te predlaže ravnatelju
sklapanje ugovora o radu,“.
Točka 11) mijenja se i glasi:
„11) donosi Odluku o promjeni djelatnosti Učilišta, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada
Pazina,“.
Članak 16.
Članak 44. mijenja se i glasi:
„Za ravnatelja Učilišta može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu kulturnoprosvjetne, ekonomske ili pravne struke, stručne, radne i organizacijske sposobnosti s najmanje tri (3)
godine radnog iskustva u struci.“
Članak 17.
Članak 45. mijenja se i glasi:
„Za ravnatelja Učilišta ne može biti imenovana osoba:
1) kojoj je sudskom odlukom zabranjeno obavljanje rukovodećih dužnosti, dok ta zabrana
traje,
2) kojoj je izrečena mjera koja za pravnu posljedicu ima nemogućnost obavljanja rukovodećih
dužnosti,
3) koja je osuđena za kaznena djela zbog kojih se prema zakonu ne mogu obavljati
rukovodeće
dužnosti,
4) zbog drugih razloga utvrđenih zakonom.“
Članak 18.
U članku 46. stavku 2. riječ „postojećeg“ zamjenjuje sa riječju „imenovanog“.
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Članak 19.
Članak 49. briše se.
Članak 20.
Članak 50. mijenja se i glasi:
„Gradsko vijeće Grada Pazina primjenom članka 42. Zakona o ustanovama, a u roku
utvrđenom člankom 46. stavkom 4. ovoga Statuta, obavještava sve prijavljene kandidate o rezultatu
izbora ravnatelja.“
Članak 21.
U članku 52. stavku 1. točki 6. iza riječi „drugih akata“ dodaje se riječ „Učilišta“.
Točka 9. mijenja se i glasi:
«9) predlaže unutarnje ustrojstvo i način rada Učilišta i podružnica,»
U točki 10. iza naziva „Upravnog vijeća „ briše se tekst „i Stručnog vijeća“.
Točka 14. mijenja se i glasi:
«14) podnosi Godišnji Program, Plan i program razvoja, Izvještaj o radu i Financijski izvještaj
Učilišta i Podružnica Gradskom vijeću i Poglavarstvu Grada Pazina,».
Članak 22.
U članku 55. stavku 2. tekst „iz prethodnog stavka“ zamjenjuje se tekstom „iz stavka 1. ovog
članka“.
Članak 23.
U članku 57. stavku 2. tekst „i voditelj knjižnice“ zamjenjuje se tekstom „i voditelji djelatnosti
Učilišta.“
Članak 24.
Iza članka 58. dodaju se novi članci 58.a., 58b. i 58c, koji glase:
„Članak 58. a
Na sjednici Stručnog vijeća, kad se predlaže kandidat za člana Upravnog vijeća i utvrđuje lista
kandidata, mora biti nazočna većina članova Stručnog vijeća.
Svaki član Stručnog vijeća ima pravo predložiti jednog (1) kandidata za člana Upravnog
vijeća. Kandidati se predlažu iz reda stručnih djelatnika Učilišta, a prije utvrđivanja liste kandidata,
predloženi kandidati daju svoj pisani pristanak na kandidaturu.
Na listi kandidata iz prethodnog stavka ovoga članka moraju biti najmanje dva (2) kandidata
za člana Upravnog vijeća.
Utvrđenu listu kandidata iz prethodnog stavka, na kojoj su kandidati navedeni abecednim
redom svoga prezimena, potpisuje predsjednik Stručnog vijeća. Na osnovi utvrđene liste kandidata
izrađuje se glasački listić koji se ovjerava pečatom Učilišta.
Članak 58. b
Za člana Upravnog vijeća glasuju stručni djelatnici Učilišta (predstojnici, voditelji programa,
profesori, učitelji i drugi) prema glasačkom spisku.
Glasovanje za izbor članova Upravnog vijeća obavlja se zaokruživanjem rednoga broja ispred
imena i prezimena kandidata na glasačkom listiću.
Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio veći broj glasova.
Ako su dva kandidata za člana Upravnog vijeća, s najvećim brojem glasova, dobila jednak
broj glasova, za te će se kandidate ponoviti glasovanje putem novih glasačkih listića, a izabran će biti
onaj kandidat koji u ponovljenom glasovanju dobije veći broj glasova.
Članak 58. c
Glasovanje za izbor člana Upravnog vijeća iz reda stručnih djelatnika Učilišta organizira i
provodi Komisija za provođenje izbora koja ima predsjednika i dva (2) člana.
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Komisiju za provođenje izbora imenuje Upravno vijeća.
O rezultatima glasovanja Komisija za provođenje izbora sastavlja zapisnik koji potpisuju
predsjednik i članovi Komisije.
Zapisnik o rezultatima glasovanja predsjednik Komisije dostavlja Upravnom vijeću najkasnije
idući radni dan nakon izbora, a ono odmah po primitku, a najkasnije idući radni dan o izboru člana
Upravnog vijeća iz reda stručnih djelatnika Učilišta, pismeno izvještava Gradsko vijeće Grada Pazina.
Ukoliko Gradsko vijeće Grada Pazina utvrdi da je u postupku izbora u smislu ovog članka bilo
nepravilnosti može u roku od 30 dana računajući od zaprimanja pisanog izvještaja, zatražiti
ponavljanje izbornog postupka.“
Članak 25.
U članku 59. stavku 1. tekst „sredstva naplaćena od roditelja,“ briše se.
Članak 26.
Članak 60. mijenja se i glasi:
„Ugovore o nabavi sredstava potrebnih za obavljanje djelatnosti ili za ulaganja u imovinu,
Učilište ne može zaključivati prije nego se za tu svrhu osiguraju financijska sredstva u skladu sa
zakonom.
Upravno vijeće može, bez suglasnosti Grada Pazina, odlučiti o stjecanju, opterećivanju ili
otuđivanju nekretnina i druge imovine Učilišta do vrijednosti od 100.000,00 kuna (stotisuća kuna).
Ravnatelj može odlučiti o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina ili druge imovine
Učilišta, bez suglasnosti Upravnog vijeća, do vrijednosti od 50.000,00 kuna (pedesettisuća kuna).“
Članak 27.
Članak 62. mijenja se i glasi:
„Po isteku poslovne godine, najkasnije do roka utvrđenog zakonom, Upravno vijeće donosi
Godišnji obračun odnosno Završni račun Učilišta.
Ravnatelj Godišnji obračun i Izvještaj o poslovanju Učilišta za proteklu godinu podnosi
Gradskom vijeću i Poglavarstvu Grada Pazina.“
Članak 28.
U članku 66. stavku 2. iza točke 2. dodaje se nova točka, točka 3. koja glasi:
„3) putem elektroničkog medija“, a dosadašnja točka 3) postaje točkom 4).
Članak 29.
U članku 68. stavku 2. riječ „Zaključnog“ mijenja se u „Završnog“.
Članak 30.
U članku 80. iza riječi „podružnica“ stavlja se zarez i dodaje riječ „Stručno“.
Članak 31.
Članak 81. mijenja se i glasi:
„Opći akti objavljuju se u službenom glasilu Grada Pazina.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako aktom nije drukčije
propisano.“
Članak 32.
U članku 84. stavku 1. iza slova „i“ upisuje se „/ili“.
Članak 33.
Ovlašćuje se ravnatelj Učilišta da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovih Izmjena i
dopuna utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta.
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Članak 34.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i
Tinjan.
KLASA: 612-01/08-01/32
URBROJ: 2163/01-11-08-5
Pazin, 29. rujna 2008.
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