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Na temelju članka 18. stavka 1. Odluke 

o priznanjima i nagradama Grada Pazina 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 15/04.) 
i članka 20. Statuta Grada Pazina («Službene 
novine Grada Pazina» broj 21/01, 4/05 i 1/06), 
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj 18. svibnja 2006., a u povodu 2 lipnja 
– Dana Grada Pazina, donosi 
 

O D L U K U 
o dodjeli Povelje Grada Pazina  

 
Članak 1. 

 Monsinjoru MARIJANU PAMIĆU 
iz Pazina, pazinskom župniku i zlatomisniku, 
dodjeljuje se Povelja Grada Pazina, kao znak 
posebnog priznanja za dugogodišnji i 
samoprijegorni  pastoralni rad i za ostvarene 
značajne rezultate u području  obnove i 
očuvanja crkvenih objekata i u području zaštite 
kulturne baštine. 
 

Članak 2. 
 Priznanje iz članka 1. ove Odluke 
uručiti će se na svečanoj sjednici Gradskog 
vijeća Grada Pazina u povodu Dana Grada 
Pazina. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka 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: 061-01/06-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-06-12 
Pazin, 18. svibnja 2006. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Renato Krulčić, v.r. 
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 Na temelju članka 18. stavka 1. Odluke 
o priznanjima i nagradama Grada Pazina 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 15/04.) 
i članka 20. Statuta Grada Pazina («Službene 
novine Grada Pazina» broj 21/01, 4/05 i 1/06), 
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj 18. svibnja 2006., a u povodu 2 lipnja 
– Dana Grada Pazina, donosi 
 

O D L U K U 
o dodjeli Povelje Grada Pazina  

 
Članak 1. 

 GRADSKOJ UDRUZI 
UMIROVLJENIKA PAZIN dodjeljuje se 
Povelja Grada Pazina, kao poseban znak 
priznanja za višedesetljetnu i kontinuiranu 
javnu aktivnost, za zapažene napore i polučene 
značajne rezultate u brizi za umirovljenička 
prava te za ugodniji i puniji život starih i 
nemoćnih osoba na području  Grada Pazina i 
Pazinštine. 
 

Članak 2. 
 Priznanje iz članka 1. ove Odluke 
uručiti će se na svečanoj sjednici Gradskog 
vijeća Grada Pazina u povodu Dana Grada 
Pazina. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka 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: 061-01/06-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-06-10 
Pazin, 18. svibnja 2006. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Renato Krulčić, v.r. 
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 Na temelju članka 18. stavka 1. Odluke 
o priznanjima i nagradama Grada Pazina 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 15/04.) 
i članka 20. Statuta Grada Pazina («Službene 
novine Grada Pazina» broj 21/01, 4/05 i 1/06), 
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj 18. svibnja 2006., a u povodu 2 lipnja 
– Dana Grada Pazina, donosi 
 

O D L U K U 
o dodjeli Povelje Grada Pazina  

 
Članak 1. 

 UDRUZI PČELARA „LIPA“ iz 
Pazina dodjeljuje se Povelja Grada Pazina o 
njenoj dvadesetpetoj obljetnici, kao znak 
priznanja za ispoljene aktivnosti i za uložene 
posebne napore, te za ostvarene  prepoznatljive 
rezultate u području okupljanja i educiranja 
pčelara, populariziranja i promoviranja 
pčelarstva, meda kao proizvoda i u  području 
očuvanja i zaštite prirode. 

 
Članak 2. 

 Priznanje iz članka 1. ove Odluke 
uručiti će se na svečanoj sjednici Gradskog 
vijeća Grada Pazina u povodu Dana Grada 
Pazina. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka 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: 061-01/06-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-06-11 
Pazin, 18. svibnja 2006. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Renato Krulčić, v.r. 
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 Na temelju članka 18. stavka 1. Odluke 
o priznanjima i nagradama Grada Pazina 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 15/04.) 
i članka 20. Statuta Grada Pazina («Službene 
novine Grada Pazina» broj 21/01, 4/05 i 1/06), 
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj 18. svibnja 2006., a u povodu 2 lipnja 
– Dana Grada Pazina, donosi 
 

O D L U K U 
o dodjeli Zahvalnice Grada Pazina  

 
Članak 1. 

 UDRUZI HRVATSKOG 
ČASNIČKOG ZBORA GRADA PAZINA 
dodjeljuje se Zahvalnica Grada Pazina, kao 
znak priznanja za kontinuirani 
petnaestogodišnji rad, te za ispoljene aktivnosti 
u njegovanju tradicija i vrijednosti  154-te 
brigade Hrvatske vojske i domovinskog rata. 

 
Članak 2. 

 Priznanje iz članka 1. ove Odluke 
uručiti će se na svečanoj sjednici Gradskog 
vijeća Grada Pazina u povodu Dana Grada 
Pazina. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka 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: 061-01/06-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-06-13 
Pazin, 18. svibnja 2006. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

 
Predsjednik 

Gradskog vijeća 
Renato Krulčić, v.r. 
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Na temelju članka 19. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine», broj 33/01., 60/01. i 
129/05.) i članka 15. Statuta Grada Pazina 
(»Službene novine Grada Pazina», broj 21/01., 
4/05. i 1/06.) Gradsko vijeće Grada Pazina  na 
sjednici  18. svibnja 2006. godine donijelo je 

 
ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju  
Socijalnog vijeća Grada Pazina 

 
Članak 1. 

Osniva se Socijalno vijeće Grada 
Pazina (dalje: Socijalno vijeće), te se uređuje 
njegov sastav, djelokrug i način rada. 

 
Članak 2. 

Socijalno vijeće ima predsjednika, 
zamjenika predsjednika i 5 (pet) članova. 

Predsjednik, zamjenika predsjednika i 
članovi Socijalnog vijeća biraju iz redova 
članova Gradskog vijeća Grada Pazina i iz 
redova stručnih i javnih djelatnika. 

 
Članak 3. 

U Socijalno vijeće se imenuju: 
1. Marija Ivić-Kačan, za predsjednicu, 
2. Vesna Ivančić, za zamjenicu 
     predsjednice, 
3. Đino Lovrinić, za člana, 
4. Josip Rafaelić, za člana, 
5. Bernard Mrak, za člana, 
6. dr. Nikola Maslač, za člana. 
7. Đildo Blašković, za člana. 
 

Članak 4. 
Socijalno vijeće: 

 - prati sva zbivanja na području 
socijalne skrbi, 
 - razmatra problematiku i daje 
prijedloge za unapređenje stanja na području 
socijalne skrbi, 
 - razmatra problematiku i predlaže 
mjere u svrhu zaštite životnog standarda i 
zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, 
 - prati i upozorava na eventualne 
negativnosti u primjeni propisa iz područja 
socijalne skrbi, zapošljavanja, zaštite 
invalidnih osoba i njihovih obitelji, te djece 
invalida, 
 - daje prijedloge za financiranje 

programa, te vrsta i obima socijalnih pomoći iz 
nadležnosti Grada Pazina, 
 - razmatra godišnja izvješća nadležnog 
Odjela o korisnicima socijalne pomoći i 
utrošenim sredstvima iz Socijalnog programa 
Grada Pazina, 
 - najmanje jedanput godišnje 
Gradskom vijeću i Poglavarstvu Grada Pazina 
podnosi izvještaj o svome radu odnosno 
informaciju o stanju socijalnih  potreba na 
području Grada Pazina, te 
 - razmatra i druga pitanja iz područja 
socijalne skrbi u okvirima samoupravnog 
djelokruga Grada Pazina. 
 

Članak 5. 
Socijalno vijeće radi na sjednicama, a 

o radu sjednice vodi se zapisnik kojeg 
potpisuju predsjednik i zapisničar. 

 
Članak 6. 

Odluke se na sjednicama Socijalnog 
vijeća donose većinom glasova svih članova, 
ukoliko je sjednici nazočna većina članova. 

 
Članak 7. 

 Socijalno vijeće imenuje se na rok od 
četiri (4) godine. 
 Iznimno, iz stavka 1. ovoga članka 
mandat članova Socijalnog vijeća ovog saziva  
traje do završetka tekućeg mandata Gradskog 
vijeća Grada Pazina. 
 

Članak 8. 
Administrativne poslove za Socijalno 

vijeće obavlja Upravni odjel za samoupravu, 
upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina.  

 
Članak 9. 

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: 550-01/06-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-06-6 
Pazin, 18. svibnja 2006. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
Predsjednik 

Gradskog vijeća 
Renato Krulčić, v.r. 
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Temeljem članka 35. stavka 4. i 6. 

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(«Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 
22/00, 73/00 i 114/01), članka 20. Statuta 
Grada Pazina («Službene novine Grada 
Pazina» broj 21/01, 4/05 i 1/06) i Odluke o 
donošenju Detaljnog plana uređenja «Stari 
Pazin» («Službene novine Grada Pazina» broj 
12/01, 17/01, 31/01 i 21/03), kao prostorno 
planskim dokumentom, kojim je k. č. broj 
11179/10 uređena kao dio građevinske parcele 
stambene namjene, Gradsko vijeće Grada 
Pazina na sjednici 18. svibnja 2006. godine 
donosi 
 

O D L U K U 
o promjeni namjene javnog dobra 

 
 1. Utvrđuje se da je zemljište označeno 
kao k. č. broj 11179/10 S. I. (2716/7 N. I ) 
upisano u zk. uložak broj 2431 K. O. Pazin 
izgubilo značaj javnog dobra, te da predstavlja 
dio građevne čestice. 
 
 2. Zemljišno – knjižna služba 
Općinskog suda  u Pazinu izvršit će temeljem 
ove Odluke promjenu u zemljišnim knjigama 
na način da će na nekretnini iz točke 1. ove 
Odluke brisati javno dobro i kao vlasnika iste 
upisati  Grad Pazin.  
 
 3. Ovlašćuje se Upravni odjel za 
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti 
Grada Pazina da poduzme sve mjere i radnje 
radi provođenja ove Odluke. 
 
 4. Ova Odluka 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: 940-01/06-01/05 
URBROJ: 2163/01-03-02-06-2 
Pazin, 18. svibnja 2006. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Renato Krulčić, v.r. 
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Na temelju članka 13. Odluke o 

uređenju prometa na području Grada Pazina 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 11/98) 
te članka 39. Statuta Grada Pazina («Službene 
novine Grada Pazina» broj 21/01, 04/05 i 
01/06), Gradsko poglavarstvo Grada Pazina, na 
sjednici održanoj 30. svibnja 2006. godine, 
donijelo je  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama 

 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 i 12/05) u 
članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 «Naplata naknade za parkiranje na 
parkiralištu obavlja se automatski, 
poluautomatski ili putem GSM operatera.» 

 
Članak 2. 

 U članku 9. stavku 2. alineji 1. brišu se 
riječi «oznaku Grada Pazina i». 
 

Članak 3. 
U članku 13. stavak 1. mijenja se i 

glasi: 
«Za povredu obveze iz ugovora iz 

članka 11. ove Odluke, korisnik parkiranja 
plaća ugovornu kaznu u iznosu od 80,00 kuna 
dnevno. 

Stavak 4. mijenja se i glasi: 
«Korisnik parkiranja ima pravo 

podnijeti pisani prigovor na nalog za plaćanje 
ugovorne kazne Upravljaču parkiranja u roku 
od 8 dana od dana izdavanja naloga.» 

Stavak 5. mijenja se i glasi: 
«Upravljač parkiranja je dužan 

odgovoriti na prigovor korisnika parkiranja u 
roku od 8 dana od primitka prigovora.» 
 

Članak 4. 
U članku 14. stavak 1. mijenja se i 

glasi: 
«Ako korisnik parkiranja ne plati 

ugovornu kaznu, Upravljač će protiv njega 
pokrenuti odgovarajući ovršni postupak.» 
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Članak 5. 

U članku 17. stavku 2. alineji 3. brojka 
«4» mijenja se u brojku «8». 

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji 
glasi: «Upravljač i korisnik rezervacije 
zaključuju ugovor o korištenju parkirnog 
mjesta.» 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog 

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

 
 

KLASA: 363-01/06-01/25 
URBROJ: 2163/01-02-01-06-2 
Pazin, 30. svibnja 2006. 
 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
PAZINA 

 
 

Predsjednik Poglavartsva 
Neven Rimanić, dipl.ing., v.r. 
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Na osnovi članka 19. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 
60/01. i 129/05.), članaka 9. i 12. Zakona o 
naseljima („Narodne novine“ broj 54/88.) i 
članka 16. Statuta Općine Cerovlje 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 
19/06.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje 
na sjednici održanoj 10. svibnja 2006. 
godine donosi 
 

ODLUKU  
o određivanju imena 

za dio područja naselja Korelići 
 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom na dijelu područja 
naselja Korelići određuje se ime ulice. 
 

Članak 2. 
 Ime ulice ističe se na hrvatskom 
jeziku. 
 

Članak 3. 
Dio naselja Korelići na koji se odnosi 

ova Odluka je sjeverno područje naselja i taj 
dio naselja naziva se Buršići. 
 

Članak 4. 
 Području iz članka 3. ove Odluke 
određuje se naziv ulice Buršići. 
 

Članak 5. 
 Sastavni dio ove Odluke je: 

- preslik Prostornog plana Općine 
Cerovlje, 

- grafički prilog u mjerilu 1: 5000 s 
prikazom novoimenovane ulice. 

 
Članak 6. 

 Ime ulice određuje Općinsko vijeće uz 
pribavljeno mišljenje mjesnog odbora na čijem 
se području nalazi ulica. 
 
 
 

 
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:  015-01/06-01/01   
URBROJ: 2163/06-02-02-06-2 
Cerovlje, 10. svibnja 2006.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE CEROVLJE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Mirko Opašić, v.r. 
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Na temelju članka 5. i 6. Zakona o 
izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(«Narodne novine» broj 44/05 – pročišćeni 
tekst), članka 16. Statuta Općine Cerovlje 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 9/06.) i 
članka 6. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Cerovlje (Službene novine Grada Pazina broj 
9/06.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na 
sjednici održanoj 10. svibnja 2006. godine, 
donosi 
 

ODLUKU 
o mirovanju mandata članu 

Općinskog vijeća Općine Cerovlje 
 

 
1. Ovom Odlukom utvrđuje se da vijećniku 

Općinskog vijeća Općine Cerovlje  MIRKU 
OPAŠIĆU iz Cerovlja, Cerovlje 6, mandat 
miruje uslijed obnašanja nespojive dužnosti. 

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. 
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KLASA: 013-01/06-01/07 
URBROJ: 2163/06-02-02-06-1 
Cerovlje, 10. svibnja 2006. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 
CEROVLJE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Boris Škrinjar, v.r. 
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Na temelju članka 5. i 6. Zakona o 

izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(«Narodne novine» broj 44/05 – pročišćeni 
tekst), članka 16. Statuta Općine Cerovlje 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 9/06.) i 
članka 6. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 9/06.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje, 
na sjednici održanoj 10. svibnja 2006. godine, 
donosi 
   

ODLUKU 
o mirovanju mandata članu 

Općinskog vijeća Općine Cerovlje 
 

 
1. Ovom Odlukom utvrđuje se da 

vijećniku Općinskog vijeća Općine Cerovlje 
DALIBORU STOJŠIĆU iz Cerovlja, 
Gologorica 12, mandat miruje uslijed 
obnašanja nespojive dužnosti. 

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: 013-01/06-01/10 
URBROJ: 2163/06-02-02-06-3 
Cerovlje, 10. svibnja 2006. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE CEROVLJE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Boris Škrinjar, v.r. 
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Na temelju članka 5. i 6. Zakona o 

izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(«Narodne novine» broj 44/05 – pročišćeni 
tekst), članka 16. Statuta Općine Cerovlje 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 9/06.) i 
članka 6. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 9/06.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje, 
na sjednici održanoj 10. svibnja 2006. godine, 
donosi 
   

ODLUKU 
o mirovanju mandata članu 

Općinskog vijeća Općine Cerovlje 
 
 

1. Ovom Odlukom utvrđuje se da 
vijećniku Općinskog vijeća Općine Cerovlje 
VLASTI PAULIŠIĆ iz Cerovlja, Dujanići 48, 
mandat miruje uslijed obnašanja nespojive 
dužnosti. 

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: 013-01/06-01/08 
URBROJ: 2163/06-02-02-06-2 
Cerovlje, 10. svibnja 2006. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 
CEROVLJE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Boris Škrinjar, v.r. 
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Na temelju članka 5. i 6. Zakona o 
izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(«Narodne novine» broj 44/05 – pročišćeni 
tekst), članka 16. Statuta Općine Cerovlje 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 9/06.) i 
članka 6. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 9/06.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje, 
na sjednici održanoj 10. svibnja 2006. godine, 
donosi 
  ODLUKU 

o mirovanju mandata članu 
Općinskog vijeća Općine Cerovlje 

 
1. Ovom Odlukom utvrđuje se da 

vijećniku Općinskog vijeća Općine Cerovlje 
ANTUNU IVIĆU iz Cerovlja, Gologorica 22, 
mandat miruje uslijed obnašanja nespojive 
dužnosti. 

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: 013-01/06-01/09 
URBROJ: 2163/06-02-02-06-2 
Cerovlje, 10. svibnja 2006. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE CEROVLJE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Boris Škrinjar, v.r. 
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Na temelju članka 6. i 8. Zakona o 
izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(«Narodne novine» broj 44/05 – pročišćeni 
tekst), članka 16. Statuta Općine Cerovlje 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 9/06.) i 
članka 6. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 9/06.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje, 
na sjednici održanoj 10. svibnja 2006. godine, 
donosi 

RJEŠENJE 
o verifikaciji mandata članu 

Općinskog vijeća Općine Cerovlje 
 
 

1. Verificira se mandat članu – 
zamjeniku Općinskog vijeća Općine Cerovlje 
FRANKU GROZIĆU iz Cerovlja, Draguć 25. 

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: 013-01/06-01/10 
URBROJ: 2163/06-02-02-06-4 
Cerovlje, 10. svibnja 2006. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE CEROVLJE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Boris Škrinjar, v.r. 
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Na temelju članka 6. i 8. Zakona o 

izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(«Narodne novine» broj 44/05 – pročišćeni 
tekst), članka 16. Statuta Općine Cerovlje 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 9/06.) i 
članka 6. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 9/06.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje 
na sjednici održanoj 10. svibnja 2006. godine, 
donosi 
 

RJEŠENJE 
o verifikaciji mandata članu 

Općinskog vijeća Općine Cerovlje 
 
 

1. Verificira se mandat članu – zamjeniku 
Općinskog vijeća Općine Cerovlje MIRKU 
TOMINIĆU iz Cerovlja, Pagubice 11 a. 

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. 
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KLASA: 013-01/06-01/09 
URBROJ: 2163/06-02-02-06-3 
Cerovlje, 10. svibnja 2006. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE CEROVLJE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Boris Škrinjar, v.r. 
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Na temelju članka 6. i 8. Zakona o 

izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(«Narodne novine» broj 44/05 – pročišćeni 
tekst), članka 16. Statuta Općine Cerovlje 
(„Službene novine Grada Pazin“ broj 9/06.) i 
članka 6. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 9/06.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje 
na sjednici održanoj 10. svibnja 2006. godine, 
donosi 
 

RJEŠENJE 
o verifikaciji mandata članu 

Općinskog vijeća Općine Cerovlje 
 
 

1. Verificira se mandat članu – zamjeniku 
Općinskog vijeća Općine Cerovlje GORANU 
STOJŠIĆU iz Cerovlja, Lukačići 6. 

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: 013-01/06-01/08 
URBROJ: 2163/06-02-02-06-4 
Cerovlje, 10. svibnja 2006. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE CEROVLJE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Boris Škrinjar, v.r. 
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Na temelju članka 6. i 8. Zakona o 

izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(«Narodne novine» broj 44/05 – pročišćeni 
tekst), članka 16. Statuta Općine Cerovlje 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 9/06.) i 
članka 6. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 9/06.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje 
na sjednici održanoj 10. svibnja 2006. godine, 
donosi 

 
RJEŠENJE 

o verifikaciji mandata članu 
Općinskog vijeća Općine Cerovlje 

 
 

1. Verificira se mandat članu – 
zamjeniku Općinskog vijeća Općine Cerovlje 
DUŠANU PAĆALATU iz Cerovlja, Flegari 
34. 

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: 013-01/06-01/07 
URBROJ: 2163/06-02-02-06-3 
Cerovlje, 10. svibnja 2006. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE CEROVLJE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Boris Škrinjar, v.r. 
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Na temelju članka 91. stavak 1. alineja 

3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 
60/01 i 129/05) i članka 16. Statuta Općine 
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 9/06.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje 
na sjednici održanoj 10. svibnja 2006. godine, 
donosi 

 
RJEŠENJE 

o razrješenju predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Cerovlje 

 
 
1. MIRKO OPAŠIĆ razrješuje se, na 

vlastiti zahtjev, dužnosti predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Cerovlje. 

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: 013-01/06-01/01 
URBROJ: 2163/06-02-02-06-2 
Cerovlje, 10. svibnja 2006. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE CEROVLJE  

 
Predsjedatelj 

Općinskog vijeća 
Antun Ivić, v.r. 
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Na temelju članka 91. stavak 1. alineja 

3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 
60/01 i 129/05) i članka 16. Statuta Općine 
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 9/06.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje 
na sjednici održanoj 10. svibnja 2006. godine, 
donosi 

 
RJEŠENJE 

o razrješenju potpredsjednika Općinskog 
vijeća Općine Cerovlje 

 

1. BORIS ŠKRINJAR razrješuje se, 
na vlastiti zahtjev, dužnosti potpredsjednika 
Općinskog vijeća Općine Cerovlje. 

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: 013-01/06-01/03 
URBROJ: 2163/06-02-02-06-2 
Cerovlje, 10. svibnja 2006. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE CEROVLJE 

 
Predsjedatelj 

Općinskog vijeća 
Antun Ivić, v.r. 
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Na temelju članka 91. stavak 1. alineja 

3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 
60/01 i 129/05) i članka 16. Statuta Općine 
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 9/06.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje 
na sjednici održanoj 10. svibnja 2006. godine, 
donosi 

RJEŠENJE 
o razrješenju  drugog potpredsjednika  

Općinskog vijeća Općine Cerovlje 
 

1. ANTUN IVIĆ razrješuje se, na 
vlastiti zahtjev, dužnosti drugog 
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 
Cerovlje. 

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: 013-01/06-01/05 
URBROJ: 2163/06-02-02-06-2 
Cerovlje, 10. svibnja 2006. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE CEROVLJE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Boris Škrinjar, v.r. 
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Na temelju članka 34. stavak 1. i 

članka 35. točka 4. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 
16. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine 
Grada Pazina“ broj 9/06.), Općinsko vijeće 
Općine Cerovlje na sjednici održanoj 10. 
svibnja 2006. godine, donosi   
 

 
RJEŠENJE 

o izboru predsjednika Općinskog vijeća 
Općine Cerovlje 

 
 
1. BORIS ŠKRINJAR iz Cerovlja, Borut 

71, izabire se za predsjednika Općinskog 
vijeća Općine Cervolje. 

2. Predsjednik Općinskog vijeća Općine 
Cervolje dužnost će  obavljati volonterski. 

3. 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: 013-01/06-01/02 
URBROJ: 2163/06-02-02-06-3 
Cerovlje, 10. svibnja 2006. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE CEROVLJE 

 
 

Predsjedatelj 
Općinskog vijeća 
Antun Ivić, v.r. 
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Na temelju članka 34. stavak 1. i 35. 

točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 16. Statuta 
Općine Cerovlje („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 9/06.), Općinsko vijeće Općine 
Cerovlje na sjednici održanoj 10. svibnja 2006. 
godine, donosi 
 
 

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Cerovlje 
 
 

1. GVIDO OPAŠIĆ iz Cerovlja, 
Cerovlje 54, izabire se za potpredsjednika 
Općinskog vijeća Općine Cerovlje. 

2. Potpredsjednik Općinskog vijeća 
Općine Cerovlje dužnost će obavljati 
volonterski. 

3. 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: 013-01/06-01/04 
URBROJ: 2163/06-02-02-06-3 
Cerovlje, 10. svibnja 2006. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE CEROVLJE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Boris Škrinjar, v.r. 
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Na temelju članka 35. stavak 3. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 
60/01 i 129/05) i članka 16. Statuta Općine 
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 9/06.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje 
na sjednici održanoj 10. svibnja 2006. godine, 
donosi 
 

RJEŠENJE 
o izboru Općinskog načelnika -  

predsjednika Općinskog poglavarstva 
Općine Cerovlje 

 
 

1. MIRKO OPAŠIĆ iz Cerovlja, 
Cerovlje 6, izabire se za Općinskog načelnika 
– predsjednika Općinskog poglavarstva Općine 
Cerovlje. 

2. Općinski načelnik – predsjednik 
Općinskog poglavarstva Općine Cerovlje 
dužnost će obavljati volonterski. 

3. 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: 013-01/06-01/06 
URBROJ: 2163/06-02-02-06-3 
Cerovlje, 10. svibnja 2006. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE CEROVLJE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Boris Škrinjar, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

192 
 
Na temelju članka 35. stavak 3. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 
60/01 i 129/05) i članka 16. Statuta Općine 
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 9/06.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje 
na sjednici održanoj 10. svibnja 2006. godine, 
donosi 

 
RJEŠENJE 

o izboru zamjenika Općinskog načelnika 
– zamjenika predsjednika Općinskog 

poglavarstva Općine Cerovlje 
 

 
1. ANTUN IVIĆ iz Cerovlja, 

Gologorica 22, izabire se za zamjenika 
Općinskog načelnika – zamjenika 
predsjednika Općinskog poglavarstva Općine 
Cerovlje. 

2. Zamjenik Općinskog načelnika – 
zamjenik predsjednika Općinskog 
poglavarstva Općine Cerovlje dužnost će 
obavljati volonterski. 

3. 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: 013-01/06-01/09 
URBROJ: 2163/06-02-02-06-1 
Cerovlje,  10. svibnja  2006. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE CEROVLJE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Boris Škrinjar, v.r. 
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Na temelju članka 35. stavak 3. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 
60/01 i 129/05) i članka 16. Statuta Općine 
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 9/06.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje 
na sjednici održanoj 10. svibnja 2006. godine, 
donosi 

 
RJEŠENJE 

o izboru zamjenika Općinskog načelnika 
– zamjenika predsjednika Općinskog 

poglavarstva Općine Cerovlje 
 
 

1. VLASTA PAULIŠIĆ iz Cerovlja, 
Dujanići 48, izabire se za zamjenika 
Općinskog načelnika – zamjenika 
predsjednika Općinskog poglavarstva Općine 
Cerovlje. 

2. Zamjenik Općinskog načelnika – 
zamjenik predsjednika Općinskog 
poglavarstva Općine Cerovlje dužnost će 
obavljati volonterski. 

3. 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: 013-01/06-01/08 
URBROJ: 2163/06-02-02-06-1 
Cerovlje, 10. svibnja 2006. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE CEROVLJE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Boris Škrinjar, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
194 
 
Na temelju članka 35. stavak 3. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 
60/01 i 129/05) i članka 16. Statuta Općine 
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 9/06.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje, 
na sjednici održanoj 10. svibnja 2006. godine, 
donosi 
 
 

RJEŠENJE 
o izboru članova Općinskog poglavarstva 

Općine Cerovlje 
 
 

1. Za članove Općinskog poglavarstva 
Općine Cerovlje biraju se: 

     1. MIRKO OPAŠIĆ, Općinski 
načelnik i predsjednik Općinskog 
poglavarstva.  

   2. VLASTA PAULIŠIĆ, zamjenik 
Općinskog načelnika i zamjenik predsjednika 
Općinskog poglavarstva. 

   3. ANTUN IVIĆ, zamjenik 
Općinskog načelnika i zamjenik predsjednika 
Općinskog poglavarstva. 

   4. DALIBOR STOJŠIĆ, član  
Općinskog poglavarstva. 

   5. KRISTIJAN VLAH, član 
Općinskog poglavarstva. 

 
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: 013-01/06-01/11 
URBROJ: 2163/06-02-02-06-1 
Cerovlje, 10. svibnja 2006. 
 
 

OPĆINSKO 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.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje 
na sjednici održanoj 10. svibnja 2006. godine, 
donosi 
 

RJEŠENJE 
o razrješenju članova  

Komisije za izbor i imenovanje 
 
 

1. ANTUN IVIĆ i VLASTA 
PAULIŠIĆ razrješuju se dužnosti članova 
Komisije za izbor i imenovanje. 

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: 013-01/06-01/12  
URBROJ: 2163/06-02-02-06-3 
Cerovlje, 10. svibnja 2006. 

 
 

PĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE CEROVLJE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Boris Škrinjar, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

196 
 
Na temelju 16. Statuta Općine Cerovlje 

(«Službene novine Grada Pazina“ broj 9/06.), 
Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici 
održanoj 10. svibnja 2006. godine, donosi 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju članova  

Komisije za izbor i imenovanje 
 

 
1. GORAN STOJŠIĆ i FRANKO 

GROZIĆ imenuju se za članove Komisije za 
izbor i imenovanje. 

 
 

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: 013-01/06-01/12  
URBROJ: 2163/06-02-02-06-4 
Cerovlje, 10. svibnja 2006. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE CEROVLJE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Boris Škrinjar, v.r. 
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Na temelju članka 49. stavka 3. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 
60/01 i 129/05) i članka 32. stavak 1. Statuta 
Općine Cerovlje („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 9/06), Poglavarstvo Općine 
Cerovlje na sjednici održanoj dana 25. svibnja 
2006. godine donosi 

P O S L O V N I K 
OPĆINSKOG POGLAVARSTVA  

OPĆINE CEROVLJE 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovim Poslovnikom uređuju se 
ustrojstvo, način rada i odlučivanja te druga 
pitanja od značenja za rad Općinskog 
poglavarstva Općine Cerovlje (dalje: 
Poglavarstvo). 

Članak 2. 
 Poglavarstvo obavlja izvršne poslove 
lokalne samouprave i poslove državne uprave 
koji su mu povjereni zakonom. 
 

Članak 3. 
 Prvu sjednicu Poglavarstva, u roku od 
30 dana od dana njegovog izbora, saziva 
predsjednik Poglavarstva. 
 

II. USTROJSTVO POGLAVARSTVA 
 

1. Sastav Poglavarstva 
 

Članak 4. 
 Poglavarstvo ima 5 (pet) članova. 
 Poglavarstvo čine Općinski načelnik, 
zamjenici Općinskog načelnika i dva člana. 
 Općinski načelnik je po položaju 
predsjednik Poglavarstva. 

Zamjenici Općinskog načelnika po 
položaju su zamjenici predsjednika 
Poglavarstva. 
 

Članak 5. 
 Općinski načelnik (dalje u tekstu: 
načelnik) može obnašati funkciju predsjednika 
Poglavarstva profesionalno, a ostali članovi 

Poglavarstva obnašaju funkciju volonterski i 
po toj osnovi ostvaruju pravo na naknadu 
sukladno općem aktu Općinskog vijeća Općine 
Cerovlje (dalje: Vijeće). 
 

Članak 6. 
 Poglavarstvo je za svoj rad odgovorno 
Vijeću. 
 Predsjednik i članovi Poglavarstva 
zajednički su odgovorni za odluke koje donosi 
Poglavarstvo, a osobno svaki za svoje područje 
rada. 

Članak 7. 
 Poglavarstvo je u odnosu prema Vijeću 
dužno postupati u skladu s odredbama 
Poslovnika Vijeća. 
 

2. Predsjednik i članovi Poglavarstva 
 

Članak 8. 
 Predsjednik Poglavarstva usklađuje 
rad, brine o ostvarivanju programa rada i o 
izvršavanju akata Poglavarstva te potpisuje 
akte Poglavarstva. 

 
Članak 9. 

 Zamjenici predsjednika Poglavarstva 
pomažu u radu predsjedniku Poglavarstva te 
obavljaju poslove iz njegova djelokruga za 
koje ih on ovlasti. 
 Predsjednik Poglavarstva određuje 
zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove 
odsutnosti ili spriječenosti. 
 Za vrijeme dok zamjenjuje 
predsjednika Poglavarstva, zamjenik 
predsjednika ima sva prava i dužnosti 
predsjednika Poglavarstva. 
 

Članak 10. 
 Članovi Poglavarstva mogu biti 
zaduženi za jedno ili više područja rada, o 
čemu se donosi posebna odluka Poglavarstva. 

 
Članak 11. 

 Član Poglavarstva ima pravo i dužnost 
sudjelovati u radu Poglavarstva, raspravljati o 
svim pitanjima koja su na dnevnom redu i 
glasovati, predlagati razmatranje pojedinih 
pitanja i pokretati inicijative za donošenje 
odluka i drugih akata iz nadležnosti 
Poglavarstva te raspravljati i o drugim 
pitanjima iz djelokruga rada Poglavarstva. 
 Članovi Poglavarstva imaju pravo 
sudjelovati u radu Vijeća i u radu radnih tijela 
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Poglavarstva i onda kada nisu članovi tih tijela. 
Poziv o sazivanju sjednice radnog tijela 
Poglavarstva dostavlja se svim članovima 
Poglavarstva. 

 
Članak 12. 

 Svaki član Poglavarstva ima pravo od 
Jedinstvenog upravnog odjela tražiti 
objašnjenja i podatke potrebne za obavljanje 
svoje funkcije, odnosno za izvršenje svojih 
poslova sukladno članku 10. ovog Poslovnika. 
 

3. Radna tijela Poglavarstva 
 

Članak 13. 
 Za razmatranje pojedinih pitanja iz 
svog djelokruga, za pripremu određenih 
materijala ili za praćenje stanja u pojedinim 
oblastima, Poglavarstvo može osnovati stalna 
ili povremena radna tijela. 
      Posebnim općim aktom o osnivanju 
radnog tijela utvrđuje se sastav, broj članova, 
područje rada i trajanja mandata. 
  

Članak 14. 
 Radno tijelo radi na sjednicama. 
 Predsjednik radnog tijela saziva 
sjednicu, predlaže i utvrđuje dnevni red 
sjednice njome predsjedava i rukovodi, te 
potpisuje akte koje donosi radno tijelo. 
 Ako je predsjednik radnog tijela 
spriječen ili odsutan, zamjenjuje ga zamjenik 
ili član radnog tijela  kojega predsjednik 
ovlasti. 
 

Članak 15. 
 Radno tijelo javnim glasovanjem 
donosi zaključke, rješenja i preporuke većinom 
glasova ako je na sjednici nazočna većina 
njegovih članova. 

O pojedinim pitanjima, radi iznošenja 
svog stava radno tijelo, bez glasovanja, može 
donijeti mišljenje. 
 O radu sjednice radnog tijela vodi se 
zapisnik. 

 
III. DJELOKRUG, NAČIN RADA I 

ODLUČIVANJA 
 

1. Djelokrug Poglavarstva 
 

Članak 16. 
 U obavljanju poslova iz svog 
djelokruga i ovlaštenja Poglavarstvo: 

 - donosi opće i pojedinačne akte iz 
svoje nadležnosti, 
 - utvrđuje i priprema prijedloge općih 
akata koje donosi Vijeće te daje mišljenje o 
prijedlozima općih akata koje podnosi drugi 
ovlašteni predlagatelj, 
 - izvršava ili osigurava izvršenje općih 
akata Vijeća, 
 - usmjerava djelovanje Jedinstvenog 
upravnog odjela u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga te nadzire njegov 
rad, 
 - nadzire rad Jedinstvenog upravnog 
odjela u izvršavanju akata Vijeća i 
Poglavarstva, 
 - upravlja i raspolaže nekretninama i 
pokretninama u vlasništvu Općine Cerovlje u 
skladu sa zakonom i Statutom Općine 
Cerovlje, 
 - upravlja i raspolaže prihodima i 
rashodima Općine Cerovlje u skladu sa 
zakonom i Statutom Općine Cerovlje, 
 - utvrđuje prijedlog i predlaže Vijeću 
donošenje proračuna i godišnjeg obračuna 
proračuna, 
 - obavlja nadzor nad zakonitošću rada 
predsjednika i vijeća mjesnih odbora na 
području Općine Cerovlje, 
 - daje mišljenje na akte o unutarnjem 
ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela, 
 - daje suglasnost na pravila o radu 
vijeća mjesnih odbora,  
 - pokreće prema Vijeću raspisivanje 
referenduma, 
 - imenuje pročelnika Jedinstvenog 
upravnog odjela,  
 - obavlja i druge poslove utvrđene 
zakonom, drugim propisima, Statutom Općine 
Cerovlje te općim aktima Vijeća i 
Poglavarstva. 
 

Članak 17. 
 Poglavarstvo o svom radu i stavovima 
koje provodi, o izvršavanju pojedinih općih 
akata te o drugim pitanjima iz svog djelokruga, 
izvješćuje Vijeće u skladu s općim aktima.
  

2. Pokretanje postupka i  
priprema materijala 

 
Članak 18. 

 Postupak za donošenje općeg akta 
pokreće se podnošenjem prijedloga akta od 
ovlaštenog predlagatelja.   
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 Pravo podnošenja prijedloga akta 
kojeg donosi Poglavarstvo i pravo poticanja 
razmatranja i rješavanja određenih pitanja iz 
djelokruga Poglavarstva imaju: Vijeće, svaki 
član Vijeća, radno tijelo Vijeća, Poglavarstvo, 
član Poglavarstva, radno tijelo Poglavarstva, 
Jedinstveni upravni odjel, javne ustanove kojih 
je osnivač Općina Cerovlje, druge pravne 
osobe u vlasništvu ili suvlasništvu Općine 
Cerovlje, te druge osobe u skladu sa zakonom, 
Statutom Općine Cerovlje, Poslovnikom 
Vijeća i ovim Poslovnikom. 
 Ovlašteni predlagatelj općih akata, kad 
u praćenju stanja i u okviru svog djelokruga 
ocijene da je to potrebno, moraju Poglavarstvu 
predložiti donošenje općeg akta odnosno 
utvrđivanje nacrta prijedloga općeg akta kojeg 
Poglavarstvo predlaže na donošenje Vijeću. 
 Poglavarstvo može zaključkom 
zadužiti Jedinstveni upravni odjel i druga tijela 
da u pitanjima iz svog djelokruga pripreme 
prijedloge općih akata koje Poglavarstvo 
donosi ili predlaže za donošenje Vijeću. 
 

Članak 19. 
 Nacrt prijedloga akta ili drugog 
materijala kojeg Poglavarstvu podnosi 
Jedinstveni upravni odjel dostavlja se 
Poglavarstvu uz pisani dopis s prijedlogom 
zaključaka, a uz predloženi tekst nacrta ili 
prijedloga akta potrebno je, kao sastavni dio 
akta, priložiti pisano obrazloženje koje sadrži: 
razloge za predlaganje i donošenje akta, 
zakonsku osnovu, što se aktom regulira, te 
potrebna sredstva za njegovu provedbu i tko 
osigurava sredstva. Uz akt se mogu priložiti i 
drugi potrebni prilozi. 
 Za izvješća, analize i druge stručne 
materijale koji su ispisani na 10 i više stranica 
tiskanog teksta, nadležno tijelo dužno je uz tri 
primjerka kompletnog materijala Poglavarstvu 
dostaviti i sažetak na najviše do pet stranica 
tiskanog teksta, ukoliko je to moguće, vodeći 
računa o cjelovitosti problematike koja se 
obrađuje. 

 
Članak 20. 

 Uz sve pisane materijale koji se 
upućuju Poglavarstvu navodi se predlagatelj, 
stručni nositelj izrade materijala, razlog radi 
kojeg se materijal upućuje, te izvjestitelj na 
sjednici Poglavarstva. 
 Predsjednik Poglavarstva može, prije 
uvrštavanja u dnevni red sjednice 

Poglavarstva, pisani materijal dostaviti 
odgovarajućem radnom tijelu ili Jedinstvenom 
upravnom odjelu radi davanja mišljenja, ako 
ono nije nositelj izrade materijala.  
 

Članak 21. 
 Osobe ovlaštene iz članka 18. stavka 2. 
ovog Poslovnika dužne su materijale dostaviti 
Poglavarstvu najkasnije 3 dana prije 
održavanja sjednice Poglavarstva radi 
uvrštavanja u dnevni red. 
 U dnevni red sjednice Poglavarstva 
može se uvrstiti i materijal koji Poglavarstvu 
nije pristigao u roku iz stavka 1. ovog članka o 
čemu odlučuje predsjednik Poglavarstva na 
prijedlog podnosioca materijala.   

 
Članak 22. 

 Po prijemu materijala koji se 
dostavljaju Poglavarstvu radi njihovog 
raspravljanja ili donošenja na sjednici 
Poglavarstva, za to zaduženi član Poglavarstva 
ocjenjuje da li se radi o materijalima koji 
prethodno trebaju biti raspravljeni na 
sjednicama radnih tijela, i da li su, kada se radi 
o materijalima koje dostavlja Jedinstveni 
upravni odjel, sačinjeni sukladno odredbama 
članka 19. ovog Poslovnika o čemu 
obavještava predsjednika Poglavarstva. 
 Ako zaduženi član Poglavarstva 
ocijeni da pisani materijal koji je dostavljen 
Poglavarstvu nije u skladu s odredbama članka 
19. i članka 20. stavak 1. ovog Poslovnika, 
vratit će ih predlagatelju radi dorade s 
odgovarajućom uputom. 
 Ako predlagatelj u određenom roku ne 
postupi sukladno stavku 2. ovog članka, 
smatrat će se da prijedlog nije ni podnesen. 
 Za poslove iz st. 1. i 2. ovog članka 
predsjednik Poglavarstva zadužuje jednog 
člana Poglavarstva. 
   

 
3. Sazivanje i poslovni red na sjednici 

 
Članak 23. 

 Poglavarstvo o poslovima iz svoje 
nadležnosti raspravlja i odlučuje na 
sjednicama. 
 Sjednicu Poglavarstva saziva 
predsjednik Poglavarstva na svoju inicijativu 
ili na prijedlog predsjednika Vijeća. 
Predsjednik Poglavarstva predlaže dnevni red, 
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predsjedava sjednicama te potpisuje akte koje 
Poglavarstvo donosi. 
  

Članak 24. 
 Sjednica Poglavarstva saziva se 
pisanim pozivom. 
 Pisani poziv za sjednicu Poglavarstva s 
prijedlogom dnevnog reda i svim materijalima 
potrebnim za raspravu i odlučivanje na 
sjednici, upućuje se svim članovima 
Poglavarstva i osobama koje odredi 
predsjednik Poglavarstva, u pravilu, tri dana 
prije dana održavanja sjednice Poglavarstva. 
 Iznimno, ako za to postoje opravdani 
razlozi, članovima Poglavarstva se materijal za 
pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i 
naknadno, a može se dati i na samoj sjednici. 
 Poziv i materijal za sjednicu 
Poglavarstva može se po potrebi dostaviti 
predsjedniku Vijeća, pročelniku Jedinstvenog 
upravnog odjela, ako nije član Poglavarstva, te 
drugoj osobi čije je mišljenje potrebno o 
određenim pitanjima o kojima raspravlja 
Poglavarstvo. 
 Član Poglavarstva koji ne može biti 
nazočan na sjednici dužan je o tome 
obavijestiti predsjednika Poglavarstva, a svoje 
mišljenje, primjedbe i prijedloge o pitanjima 
koja su na dnevnom redu sjednice, može do 
početka same sjednice dostaviti u pisanom 
obliku. 

 
Članak 25. 

 Iznimno iz članka 24. stavak 2. ovog 
Poslovnika, kada za to postoje opravdani 
razlozi i u hitnim slučajevima, predsjednik 
Poglavarstva može sazvati sjednicu i u roku 
kraćem od tri dana, a dnevni red može 
predložiti na samoj sjednici. 
 

Članak 26. 
 Predsjednik Vijeća, pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela ukoliko nije član 
Poglavarstva i druge osobe pozvane na 
sjednicu Poglavarstva mogu sudjelovati u radu 
na sjednici Poglavarstva samo u pitanjima radi 
kojih su pozvane na sjednicu. 
 

Članak 27. 
 Dnevni red sjednice utvrđuje se na 
početku sjednice, kada predsjednik 
Poglavarstva daje potrebne obavijesti. 
 Prijedlog dnevnog reda može se 
mijenjati na način da se pojedini predmeti iz 

predloženog dnevnog reda izostave ili da se 
prijedlog dnevnog reda nadopuni novim 
predmetima. 
 O prijedlogu dnevnog reda odlučuje se 
glasovanjem "ZA" ili "PROTIV", većinom 
glasova nazočnih članova. 
 Kada se utvrdi dnevni red, prelazi se 
na raspravu o pojedinim temama i to redom 
kojim su uvrštene u dnevni red, osim u slučaju, 
kada se daje prednost vanjskom izvjestiocu. 
 Članovi Poglavarstva mogu pod 
točkom razno dnevnog reda postavljati pitanja, 
tražiti odgovore na već postavljena pitanja, te 
davati preporuke i prijedloge za rad. 
 

Članak 28. 
 Na početku rasprave svaki predmet 
dnevnog reda, u pravilu, usmeno obrazlaže 
predlagatelj. 
 Ako se tijekom rasprave o pojedinoj 
točki dnevnog reda pojavi sumnja da se akt 
neće moći donijeti zbog manjkavosti podataka 
ili dokumentacije u materijalu, Poglavarstvo 
može na prijedlog predsjednika Poglavarstva 
odlučiti da se rasprava o toj točki dnevnog reda 
odgodi za narednu sjednicu, uz uputu 
predlagatelju da prijedlog općeg akta dopuni 
odgovarajućim podacima odnosno 
dokumentima. 
  

Članak 29. 
 Nitko ne može govoriti na sjednici 
prije nego zatraži i dobije riječ od predsjednika 
Poglavarstva, koji brine i o tome da se 
govornik ne ometa ni sprječava u govoru. 
 Ako se govornik udalji od predmeta 
dnevnog reda, predsjednik Poglavarstva će ga 
opomenuti, a ako se to ponovi, predsjednik mu 
može oduzeti riječ. 
 Vrijeme za raspravu ograničava se na 
do pet (5) minuta, a za obrazlaganje materijala 
na do 10 (10) minuta. 
 

Članak 30. 
 Član Poglavarstva koji želi govoriti o 
povredi ovog Poslovnika ili utvrđenog 
dnevnog reda, ima pravo govoriti odmah kada 
to zatraži. 
 Nakon iznesenog prigovora, 
predsjednik Poglavarstva daje objašnjenje. 
 Ako član Poglavarstva nije zadovoljan 
objašnjenjem, o prigovoru se odlučuje bez 
rasprave. 
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Članak 31. 
 Sjednice Poglavarstva označavaju se 
rednim brojem koji označava broj sjednice u 
mandatu Poglavarstva. 
 O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg 
potpisuje predsjednik Poglavarstva i 
zapisničar. 
 Zapisnik se označava rednim brojem 
sjednice i sadrži osnovne podatke o radu 
sjednice, o prijedlozima iznesenim na sjednici, 
o sudjelovanju u raspravi te o donesenim 
aktima i zaključcima. Sastavni dio zapisnika su 
i doneseni tekstovi općih i drugih akata. 
 U zapisnik se unosi i rezultat 
glasovanja o pojedinom predmetu o kojem se 
na sjednici odlučivalo. 
 Pravo na uvid u zapisnik i pravo na 
korištenje njegovog sadržaja imaju članovi 
Poglavarstva, a druge osobe samo ako im to 
odobri predsjednik Poglavarstva. 
 Zapisnici se uvezuju za tekuću godinu 
i čuvaju se trajno. 
 

4. Odlučivanje i glasovanje 
 

Članak 32. 
 O svakoj točki dnevnog reda 
Poglavarstvo najprije raspravlja, a zatim 
odlučuje o aktu kojeg na temelju rasprave 
predlaže predsjednik Poglavarstva. 
 

Članak 33. 
 U radu sjednice Poglavarstva s pravom 
odlučivanja sudjeluju samo članovi 
Poglavarstva. 
 Poglavarstvo ne može odlučivati ako 
na sjednici nije nazočna većina članova 
Poglavarstva. 
 Iznimno iz stavka 2. ovoga članka 
predsjednik Poglavarstva može odlučiti da se 
sjednica Poglavarstva održi i bez nazočnosti 
većine članova Poglavarstva s tim da odsutni 
članovi Poglavarstva glasuju putem telefaksa 
ili elektroničnom poštom.  
 Odluka Poglavarstva donijeta sukladno 
stavku 3. ovoga članka potvrđuje se na idućoj 
sjednici Poglavarstva. 
 Poglavarstvo u pravilu donosi odluke 
javnim glasovanjem, većinom glasova, ako je 
na sjednici nazočna većina njegovih članova. 
 Odluke o raspolaganju nekretninama i 
pokretninama u vlasništvu Općine Cerovlje 
kao i raspolaganju prihodima i rashodima 

Općine Cerovlje, Poglavarstvo donosi većinom 
glasova svih članova. 
 Članovi Poglavarstva glasuju "ZA" 
prijedlog akta koji se donosi, "PROTIV" 
prijedloga ili se "UZDRŽAVAJU" od 
glasovanja. 
 O odlučivanju tajnim glasovanjem 
Poglavarstvo donosi posebnu odluku. 
 Tajno glasovanje provodi se glasačkim 
listićima, koji su iste boje, veličine i ovjereni 
pečatom Poglavarstva. 
  

Članak 34. 
 Kad Poglavarstvo odlučuje o 
upravljanju i raspolaganju nekretninama i 
pokretninama u vlasništvu Općine Cerovlje, te 
o prihodima i rashodima Općine Cerovlje, 
članovi Poglavarstva nemaju pravo odlučivati 
o tim pitanjima ako su osobno ili putem 
članova uže obitelji zainteresirana strana.  
 
 5. Akti Poglavarstva 
 

Članak 35. 
 Poglavarstvo o poslovima iz svoje 
nadležnosti donosi odluke, pravilnike, 
zaključke, rješenja, upute, preporuke, naredbe i 
naputke, mišljenja, deklaracije i rezolucije, 
programe, planove i druge akte sukladno 
posebnim propisima. 
 Poglavarstvo donosi Poslovnik o radu i 
Godišnji program rada. 
 

Članak 36. 
 U obavljanju nadzora nad zakonitošću 
rada, odnosno radi usmjeravanja djelovanja 
Jedinstvenog upravnog odjela, Poglavarstvo 
može donositi i davati instrukcije, preporuke i 
druge akte određene propisima. 
 

Članak 37. 
 Poglavarstvo upućuje na javnu 
raspravu prijedlog odluke ili drugog akta kad 
je zakonom ili drugim općim aktom propisano 
provođenje javne rasprave ili kad postoji 
obveza pribavljanja mišljenja građana, ako 
zakonom ili Statutom Općine Cerovlje nije 
propisana nadležnost Vijeća. 
 Provođenje i praćenje javne rasprave 
Poglavarstvo može povjeriti Jedinstvenom 
upravnom odjelu, a može osnovati i posebno 
radno tijelo. 
 Trajanje, početak i završetak javne 
rasprave, rok za dostavu primjedbi i prijedloga, 
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tijelo za provedbu javne rasprave, način 
izvješćivanja o tijeku javne rasprave i druga 
pitanja utvrđuje Poglavarstvo posebnim 
zaključkom. 
 

Članak 38. 
 Nacrti prijedloga odluka i drugih općih 
akata koje Poglavarstvo predlaže za donošenje 
Vijeću, izrađuju se na način kako je to 
propisano Poslovnikom Vijeća, a uz predloženi 
tekst nacrta ili prijedloga akta potrebno je 
priložiti pisano obrazloženje koje sadrži: 
razloge za predlaganje i donošenje akta, 
zakonsku osnovu, što se aktom uređuje, te 
potrebna sredstva za njegovu provedbu i tko 
osigurava sredstva. Uz akt se mogu priložiti i 
drugi potrebni prilozi. 
 

Članak 39. 
 Akte koje donosi Poglavarstvo 
potpisuje predsjednik Poglavarstva odnosno 
osoba koja je predsjedavala sjednici 
Poglavarstva. 
 Akti koje je donijelo Poglavarstvo 
ovjeravaju se pečatom Poglavarstva. 
 

6. Objava općih i drugih akata 
 

Članak 40. 
 Opće akte koje donosi Poglavarstvo i 
koji se objavljuju temeljem propisa ili 
temeljem zaključka Poglavarstva, objavit će se 
u Službenim novinama Grada Pazina. 
 Za ispravak grešaka u općem i drugim 
aktima objavljenih u Službenim novinama 
Grada Pazina, utvrđenih na temelju 
uspoređivanja s izvornim tekstom, ovlašten je 
Glavni i odgovorni urednik Službenih novina 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u 
Šumi i Tinjan. 
 

7. Predstavljanje Poglavarstva 
u radu drugih tijela 

 
Članak 41. 

 Kad Poglavarstvo utvrđuje prijedlog 
odluke ili drugog općeg akta kojeg predlaže za 
donošenje Vijeću, određuje svog predstavnika 
koji će sudjelovati u radu Vijeća i njegovih 
radnih tijela, iznositi stajališta Poglavarstva, 
davati obavijesti i stručna objašnjenja, te 
obavještavati Poglavarstvo o stajalištima i 
mišljenjima Vijeća i radnih tijela. 

 Ako na sjednici Vijeća ili radnog tijela 
tijekom rasprave nije nazočan predstavnik 
Poglavarstva ili osoba koju odredi 
Poglavarstvo ili predsjednik Poglavarstva, 
Vijeće ili radno tijelo mogu raspravu prekinuti 
ili odgoditi.  
 

IV. JAVNOST RADA 
 

Članak 42. 
 O poslovima iz svog djelokruga 
Poglavarstvo u pravilu odlučuje na javnim 
sjednicama. 
 

Članak 43. 
 Sjednica Poglavarstva ili pojedini 
dijelovi sjednice mogu se iznimno održati i bez 
nazočnosti javnosti kada Poglavarstvo 
raspravlja o materijalima koji u skladu s 
posebnim propisima nose oznaku tajnosti ili 
kada se raspravlja o drugim važnim pitanjima 
o čemu odluku donosi predsjednik 
Poglavarstva. 
 Član Poglavarstva i ostale osobe 
nazočne na sjednici ne smiju iznositi podatke 
koje su saznali na sjednici, a imaju karakter 
povjerljivosti naveden u stavku 1. ovoga 
članka. 
 

Članak 44. 
 Izvjestitelji sredstava javnog 
priopćavanja imaju pravo pratiti rad 
Poglavarstva, osim u slučaju primjene odredbe 
članka 43. ovoga Poslovnika i izvješćivati 
javnost o njegovom radu. 
 Izvjestitelji su dužni iznositi točne i 
istinite podatke o temama koje se razmatraju 
na sjednici Poglavarstva. 
 Radi što potpunijeg i točnijeg 
obavješćivanja javnosti o radu Poglavarstva i 
radnih tijela, Poglavarstvo može dati službeno 
priopćenje ili održati konferenciju za tisak po 
odluci Poglavarstva ili njegovog predsjednika. 
 
V. ODNOS POGLAVARSTVA I VIJEĆA 

 
Članak 45. 

 Poglavarstvo odnose s Vijećem 
uspostavlja i provodi sukladno Zakonu o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 
Statutu Općine Cerovlje, Poslovniku Vijeća i 
ovom Poslovniku. 
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VI. ODNOS POGLAVARSTVA 
PREMA UPRAVNOM TIJELU I 

TIJELIMA MJESNE SAMOUPRAVE 
 

Članak 46. 
Poglavarstvo usmjerava rad i 

djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u 
obavljanju poslova iz samoupravnog 
djelokruga odnosno u obavljanju poslova 
državne uprave koji su im povjereni i nadzire 
njihov rad. 
 Poglavarstvo može tražiti izvješće o 
radu ili o pojedinim pitanjima iz ovlasti 
Jedinstvenog upravnog odjela, te zahtijevati 
prijedloge za rješavanje određenog pitanja. 
 Poglavarstvo razmatra izvješća iz 
prethodnog stavka koji se podnose Vijeću, te ih 
upućuje Vijeću sa svojim mišljenjem i 
ocjenom. 
 

Članak 47. 
 Poglavarstvo utvrđuje ustrojstvo i 
način rada Jedinstvenog upravnog odjela, te 
poduzima mjere kojima se osigurava 
zakonitost i učinkovitost u njihovom radu. 
 

Članak 48. 
 Pravne, stručne, administrativne i 
druge poslove za Poglavarstvo i njegova radna 
tijela obavlja Jedinstveni upravni odjel. 
 Jedinstvenim upravnim odjelom 
upravlja pročelnik. 
 Pročelnika imenuje Poglavarstvo na 
način i u postupku sukladno Zakonu o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi i općim 
aktima Vijeća i Poglavarstva.  

 
Članak 49. 

 Poglavarstvo obavlja nadzor nad 
zakonitošću rada tijela mjesnih odbora na 
području Općine Cerovlje. 

 
VII. SURADNJA POGLAVARSTVA  
S IZVRŠNIM TIJELIMA DRUGIH 

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 
 

Članak 50. 
Poglavarstvo surađuje s izvršnim 

tijelima drugih jedinica lokalne samouprave i 
izvršnim tijelima jedinica područne 
(regionalne) samouprave u poslovima od 
zajedničkog interesa i to osnivanjem 
zajedničkih tijela, poduzimanjem zajedničkih 

akcija, usuglašavanjem stajališta o pitanjima 
od zajedničkog interesa, razmjenom iskustava i 
na druge načine. 

 
VIII. ZAVRŠNA ODREDBA 

 
Članak 51. 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u 
Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 012-01/06-01/02 
URBROJ: 2163/06-01-02-06-1 
Cerovlje, 25. svibnja 2006. 
 
 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 OPĆINE CEROVLJE 

 
 

Predsjednik Poglavarstva – 
Općinski načelnik 

Mirko Opašić, v.r. 
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Općinski načelnik Općine Cerovlje, na 
temelju članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti i 
spašavanju («Narodne novine» broj 174/04.) i 
članka 9. stavka 1. Pravilnika o pozivanju, 
mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja («Narodne novine» broj 
25/06.), donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju Zapovjedništva zaštite i 

spašavanja Općine Cerovlje 
 
 

Članak 1. 
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja 

Općine Cerovlje (dalje: Zapovjedništvo) ima 
zapovjednika, zamjenika zapovjednika i sedam 
(7) članova. 

 
Članak 2. 

U Zapovjedništvo zaštite i spašavanja 
Općine Cerovlje imenuje se: 
 

1. Mirko Opašić, Općinski načelnik 
Općine Cerovlje, za zapovjednika, 

2. Cvetko Benazić, zapovjednik 
Područne vatrogasne zajednice Pazin, 
za zamjenika zapovjednika, 

3. Ines Krajčak, djelatnica Službe za 
zaštitu i spašavanje Vatrogasne 
zajednice Istarske županije, za člana, 

4. Dorijano Gregorović, predstavnik 
Policijske postaje Pazin, za člana,  

5. Boris Rogić, djelatnik Odjela za 
zaštitu i spašavanje Područnog ureda 
Pazin/Pula, za člana, 

6. Boris Škrinjar, predsjednik Općinskog 
vijeća Općine Cerovlje, za člana, 

7. Damir Perčić, vlasnik Obrta  
«Zekocop», za člana, 

8. Antun Ivić, zamjenik Općinskog 
načelnika Općine Cerovlje, za člana, 

9. Vlasta Paulišić, zamjenik Općinskog 
načelnika Općine Cerovlje, za člana. 

 
 

Članak 3. 
 Sredstva za djelovanje Zapovjedništva 
osiguravaju se u Proračunu Općine Cerovlje. 
 

 
Članak 4. 

 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: 810-01/06-01/01 
URBROJ: 2163/06-02-01-06-6 
Cerovlje,  25. svibnja 2006. 
 
 

Općinski načelnik 
Općine Cerovlje 

Mirko Opašić, v.r. 
 
 


