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G R A D   P A Z I N 
 
 1 

Na temelju članka 78. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji (»Narodne 
novine« broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) i 
članka 22. Statuta Grada Pazina (»Službene 
novine Grada Pazina« broj 17/09.), Gradsko 
vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj 7. 
veljače 2012. godine donijelo je 

 
ODLUKU 

o izradi izmjena i dopuna  
Prostornog plana uređenja Grada Pazina 

 
Članak 1. 

 Donosi se Odluka o izradi izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Pazina (»Službene novine Grada Pazina« broj 
19/02., 25/02., 26/09. i 2/10.- pročišćeni tekst) 
u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana. 
 Stručni izrađivač Izmjena i dopuna 
Plana biti će izabran u postupku propisanom 
Zakonom o javnoj nabavi (»Narodne novine« 
broj 90/11.). 
 

Pravna osnova za izradu i donošenje 
Izmjena i dopuna Plana 

 
Članak 2. 

Pravna osnova za izradu i donošenje 
Izmjena i dopuna Plana je u članku 78. Zakona 
o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne 
novine« broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.). 

Izmjene i dopune Plana izrađuju se u 
skladu s odredbama Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji i Pravilnika o sadržaju, 
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim 
prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova (»Narodne novine« broj 
106/98., 39/04., 45/04.- ispravak i 9/11.). 
 

Članak 3. 
Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana 

je Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni 
sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
Odgovorna osoba je pročelnik Upravnog 
odjela. 

 
Razlozi za izradu Izmjena i dopuna Plana 

 
Članak 4. 

Razlozi za donošenje ove Odluke su u 
potrebi za detaljnom analizom i revizijom 
Plana, a posebno radi:  

1. usklađenja sa Zakonom o 
prostornom uređenju i gradnji, 

2. usklađenja s Prostornim planom 
Istarske županije, 

3. zahtjeva građana: 
- promjena i proširenje granica 

građevinskog područja, 
- promjena namjene zemljišta, 
4. usklađivanja uvjeta koji su značajni 

za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora: 
- utvrđivanje uvjeta gradnje u 

građevinskim područjima naselja i izvan 
građevinskih područja, 

- utvrđivanje uvjeta za gradnju 
jednostavnih građevina (nadstrešnica, 
bazena, solarnih kolektora…), 

- utvrđivanje lokacija i uvjeta gradnje 
kampa, kamp odmorišta i turističkih 
punktova, 

- utvrđivanje lokacija i uvjeta gradnje 
postrojenja za proizvodnju električne 
energije iz sunčeve energije (solarne 
elektrane), 

- ucrtavanje planirane ceste na 
sjevernom djelu grada Pazina (obilaznica 
Rijavac) koja je izvan obuhvata Generalnog 
urbanističkog plana grada Pazina, 

- utvrđivanje izrade prostornih planova 
užih područja i njihov obuhvat, 

- uvođenje pojmovnika radi lakšeg 
snalaženja i provođenja odredbi za 
provođenje,  

- promjena kategorizacije cesta 
sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta 
u državne ceste, županijske ceste i lokalne 
ceste (»Narodne novine« broj 17/10.), 

- promjena trasa pojedinih 
infrastrukturnih sustava. 

 
Obuhvat  Izmjena i dopuna Plana 

 
Članak 5. 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana 
određen je Prostornim planom uređenja Grada 
Pazina koji iznosi 137 259,05 ha.  
 

Ocjena stanja u obuhvatu  
Izmjena i dopuna Plana 

 
Članak 6. 

Stanje unutar područja Grada Pazina je 
zadovoljavajuće. 
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Ciljevi i programska polazišta  
Izmjena i dopuna Plana 

 
Članak 7. 

Temeljem zahtjeva građana i zahtjeva i 
interesa Grada Pazina koji su značajni za 
razvoj, uređenje i oblikovanje prostora, 
proizašla je potreba za izradom Izmjena i 
dopuna Plana. Izmjene i dopune Plana 
najvećim djelom se odnose na proširenje 
granica građevinskog područja kao i na 
utvrđivanje uvjeta gradnje u građevinskim 
područjima naselja i izvan građevinskih 
područja naselja. Izmjene i dopune Plana 
također obuhvaćaju usklađenje sa Zakonom o 
prostornom uređenju i gradnji te s Prostornim 
planom Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije“ broj 2/02., 1/05., 4/05., 
14/05.- pročišćeni tekst, 10/08. i 07/10.).   
 

Stručna podloga za Izmjene i  
dopune Plana 

 
Članak 8. 

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna 
Plana planirani su digitalni katastarski plan, 
digitalne ortofoto karte (DOF), hrvatska 
osnovna karta i topografska karta za cijelo 
područje Grada Pazina koji su preuzeti od 
Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske 
županije.  
 

Način pribavljanja stručnih rješenja 
 

Članak 9. 
Stručna rješenja koja za potrebe izrade 

Izmjena i dopuna Plana iz područja svog 
djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene 
posebnim propisima pribavit će se u skladu s 
odredbama članka 79. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana 
dostave Odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Plana. 
 

Vrsta i način pribavljanja katastarskih 
planova i odgovarajućih posebnih 

geodetskih podloga 
 

Članak 10. 
Izmjene i dopune Plana izradit će se na 

kartografskim podlogama u mjerilu 1:25000 i 
1:5000. 
 

Popis tijela i osoba određenih posebnim 
propisima, koja daju zahtjeve za izradu 

Izmjena i dopuna Plana iz područja svog 
djelokruga, te drugih sudionika  

koji će sudjelovati u izradi  
Izmjena i dopuna Plana 

 
Članak 11. 

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će 
sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz 
područja svog djelokruga: 

- Ministarstvo graditeljstva i 
prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 
20, Zagreb, 

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 
Ulica Republike Austrije 14, Zagreb, 

- Ministarstvo unutarnjih poslova, 
Policijska uprava istarska, Trg Republike 1, 
Pula, 

- Ministarstvo kulture, Uprava za 
zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 
Puli, Grada Graza 2, Pula, 

- Ministarstvo obrane, Sarajevska cesta 
7, Zagreb, 

- Ministarstvo pomorstva, prometa i 
infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, 

- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica 
grada Vukovara 78, Zagreb, 

- Ministarstvo regionalnog razvoja i 
fondova EU, Trg kralja Petra Krešimira IV/1, 
Zagreb, 

- Ministarstvo zdravlja, Uprava za 
sanitarnu inspekciju, Branimirova 183, Zagreb, 

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski 
odjel za područje primorsko-istarskih slivova, 
Đure Šporera 3, Rijeka, 

- Zavod za prostorno uređenje Istarske 
županije, Riva 8, Pula, 

- Hrvatska agencija za poštu i 
elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, 
Zagreb, 

- HT- Hrvatske telekomunikacije d.d.- 
Regija zapad, Ciottina 17a, Rijeka, 

- Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje, M.B. Rašana 7, Pazin, 

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za 
studije i projektiranje, Odjel za projektiranje, 
Vončinina 3, Zagreb, 

- Županijska uprava za ceste Istarske 
županije, M.B. Rašana 2, Pazin, 

- BINA-ISTRA d.d., Savska cesta 106, 
Zagreb, 
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- Hrvatske željeznice, Razvoj i 
investicije, Služba za studije, razvoj i 
pripremu, A. Mihanovića  12, Zagreb, 

- HEP – Operator distribucijskog 
sustava d.o.o. Elektroistra Pula, Pogon Pazin, 
D. Trinajstića 14, Pazin, 

- Istarski vodovod d.o.o., PJ Pazin, 
Poljoprivredne škole 6, Pazin, 

- ''USLUGA'' d.o.o., Šime Kurelića 22, 
Pazin. 

 
Rok za izradu  Izmjena i dopuna Plana 

 
Članak 12. 

Rok za izradu Izmjena i dopuna Plana 
je osamnaest (18) mjeseci od stupanja na snagu 
ove Odluke. 

 
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane 

izdavanja akata kojima se odobravaju  
zahvati u prostoru, odnosno građenje, 
tijekom izrade i donošenja  Izmjena i 

dopuna Plana 
 

Članak 13. 
Do stupanja na snagu Izmjena i dopuna 

Plana izdavanje akata na temelju kojih se može 
graditi, moguće je na temelju važećeg 
Prostornog plana uređenja Grada Pazina 
(»Službene novine Grada Pazina« broj 19/02., 
25/02., 26/09. i 2/10.- pročišćeni tekst). 
 

Izvori financiranja izrade   
Izmjena i dopuna Plana 

 
Članak 14. 

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna 
Plana osigurana su u Proračunu Grada Pazina. 
 

Završna odredba 
 

Članak 15. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga 

dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
KLASA: 350-02/11-01/03 
URBROJ: 2163/01-03-02-12-5 
Pazin, 7. veljače 2012. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 
Predsjednik Gradskog vijeća 

Stjepan Gabrić, v.r. 
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Na temelju članka 78. Zakona o 

prostornom uređenju i gradnji („Narodne 
novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11. i  90/11.) i 
članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 17/09.), Gradsko 
vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj 7. 
veljače 2012. godine donijelo je 

 
ODLUKU 

o izradi izmjena i dopuna  
Detaljnog plana uređenja „Centar II“ Pazin 

 
Članak 1. 

 Donosi se Odluka o izradi izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“ 
Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 
2/06.) u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune 
Plana. 
 Stručni izrađivač Izmjena i dopuna 
Plana je tvrtka APE d.o.o., Ozaljska 61/1, 
Zagreb. 
  

Pravna osnova za izradu i donošenje 
Izmjena i dopuna Plana 

 
Članak 2. 

Pravna osnova za izradu i donošenje 
Izmjena i dopuna Plana je u članku 78. Zakona 
o prostornom uređenju i gradnji („Narodne 
novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.). 

Izmjene i dopune Plana izrađuju se u 
skladu s odredbama Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji i Pravilnika o sadržaju, 
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim 
prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova („Narodne novine“ broj 
106/98., 39/04., 45/04.- ispravak i 9/11.). 

 
Članak 3. 

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana 
je Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni 
sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
Odgovorna osoba je pročelnik Upravnog 
odjela. 

 
Razlozi za izradu Izmjena i dopuna Plana 

 
Članak 4. 

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna 
Plana su: 
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- usklađenje sa Zakonom o prostornom 
uređenju i gradnji, 

- usklađenje s Prostornim planom 
uređenja Grada Pazina i s Generalnim 
urbanističkim planom grada Pazina, 

- utvrđivanje uvjeta gradnje, 
- promjena namjene zemljišta, 
- parcelacija zemljišta prema 

imovinsko pravnom stanju, 
- planiranje odgovarajuće prometne i 

komunalne infrastrukture, 
- uređenje javnih površina i prostora. 

 
Obuhvat Izmjena i dopuna Plana 

 
Članak 5. 

Površina obuhvata Detaljnog plana 
uređenja „Centar II“ Pazin iznosi 8,7 ha što 
odgovara površini Izmjena i dopuna Plana. 

 
Ocjena stanja u obuhvatu  
Izmjena i dopuna Plana 

 
Članak 6. 

Detaljni plan uređenja „Centar II“ 
Pazin na snazi je od 2006. godine. Tim su 
Planom određeni uvjeti gradnje, način 
korištenja i namjena površina, te prometna i 
komunalna infrastruktura na području njegova 
obuhvata. Najveći dio obuhvata Izmjena i 
dopuna Plana odnosi se na prostor nekadašnjeg 
„Autotransa“ koji se koristi kao parkiralište i 
za smještaj kioska osiguravajućih društava za 
potrebe stanice za tehnički pregled. Na 
području obuhvata ovih Izmjena i dopuna 
Plana nalazi se i Javna vatrogasna postrojba 
Pazin koja je smještena na premaloj čestici u 
neadekvatnim uvjetima i za koju je  potrebno 
naći veći i dostupniji prostor na području 
Grada Pazina.  

 
Ciljevi i programska polazišta  

Izmjena i dopuna Plana 
 

Članak 7. 
Temeljem interesa i zahtjeva 

investitora i građana koji su značajni za razvoj, 
uređenje, oblikovanje i gradnju, proizašla je 
potreba za izradom Izmjena i dopuna Plana. 
Kako je došlo do promjene imovinsko pravnih 
odnosa, potrebno je i usklađenje planskih 
rješenja s programom izgradnje investitora.  

Osnovni ciljevi i programska polazišta 
Izmjena i dopuna Plana su: 

- promjena namjene zemljišta među 
kojima je i prenamjena planirane poslovne 
namjene čestice K1-1 iz pretežito uslužne u 
pretežito trgovačku,  

- objedinjavanje čestica K1-1 i K1*-4 
u jedinstvenu česticu, 

- rješavanje imovinsko pravnih odnosa 
sukladnom stvarnom stanju vlasništva na 
području obuhvata Izmjena i dopuna Plana, 

- utvrđivanje uvjeta gradnje, 
- planiranje odgovarajuće prometne i 

komunalne infrastrukture, 
- uređenje javnih površina i prostora 

oblikovanjem i opremom primjerene 
vrijednosti značaju središta Grada i Županije. 

Izmjene i dopune Plana također 
obuhvaćaju usklađenje sa Zakonom o 
prostornom uređenju i gradnji, s Prostornim 
planom uređenja Grada Pazina i s Generalnim 
urbanističkim planom grada Pazina koji su 
doneseni nakon stupanja na snagu Detaljnog 
plana uređenja „Centar II“ Pazin.  
 
Popis potrebnih stručnih podloga potrebnih 

za izradu Izmjena i dopuna Plana 
 

Članak 8. 
Za izradu Izmjena i dopuna Plana nije 

potrebno pribavljati posebne stručne podloge 
jer se postupak izrade može provesti temeljem 
podataka, planskih smjernica i propisanih 
dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i 
pravne osobe s javnim ovlastima iz svog 
djelokruga.    
 

Način pribavljanja stručnih rješenja 
 

Članak 9. 
Stručno rješenje Izmjena i dopuna 

Plana izradit će stručni izrađivač ovlašten u 
postupku prema Pravilniku o uvjetima i 
mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje 
stručnih poslova prostornog uređenja 
(„Narodne novine“ broj 118/09.) u suradnji s 
nositeljem izrade Izmjena i dopuna Plana. 
 

Vrsta i način pribavljanja katastarskih 
planova i odgovarajućih posebnih 

geodetskih podloga 
 

Članak 10. 
Za potrebe izrade Izmjena i dopuna 

Plana planirani su digitalni katastarski plan i 
digitalne ortofoto karte (DOF) za k.o. Pazin 
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koji su preuzeti od Upravnog odjela za održivi 
razvoj Istarske županije.  

Izmjene i dopune Plana izradit će se na 
katastarskim planovima u mjerilu 1:1000. 

 
Popis tijela i osoba određenih posebnim 
propisima, koja daju zahtjeve za izradu 

Izmjena i dopuna Plana iz područja svog 
djelokruga, te drugih sudionika  

koji će sudjelovati u izradi  
Izmjena i dopuna Plana 

 
Članak 11. 

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će 
sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz 
područja svog djelokruga: 

- Ministarstvo graditeljstva i 
prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 
20, Zagreb, 

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 
Ulica Republike Austrije 14, Zagreb, 

- Ministarstvo unutarnjih poslova, 
Policijska uprava istarska, Trg Republike 1, 
Pula, 

- Ministarstvo kulture, Uprava za 
zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 
Puli, Grada Graza 2, Pula, 

- Ministarstvo obrane, Sarajevska cesta 
7, Zagreb, 

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski 
odjel za područje primorsko-istarskih slivova, 
Đure Šporera 3, Rijeka, 

- Zavod za prostorno uređenje Istarske 
županije, Riva 8, Pula, 

- Hrvatska agencija za poštu i 
elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, 
Zagreb, 

- HT- Hrvatske telekomunikacije d.d.- 
Regija zapad, Ciottina 17a, Rijeka, 

- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica 
grada Vukovara 78, Zagreb, 

- Ministarstvo regionalnog razvoja i 
fondova europske unije, Trg kralja Petra 
Krešimira IV/1, Zagreb, 

- Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje, M.B. Rašana 7, Pazin, 

- Ministarstvo zdravlja, Uprava za 
sanitarnu inspekciju, Branimirova 183, Zagreb, 

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za 
studije i projektiranje, Odjel za projektiranje, 
Vončinina 3, Zagreb,  

- Županijska uprava za ceste Istarske 
županije, M.B. Rašana 2, Pazin, 

- HEP – Operator distribucijskog 
sustava d.o.o. Elektroistra Pula, Pogon Pazin, 
D. Trinajstića 14, Pazin, 

- Istarski vodovod d.o.o., PJ Pazin, 
Poljoprivredne škole 6, Pazin, 

- ''USLUGA'' d.o.o., Šime Kurelića 22, 
Pazin. 

 
Rok za izradu Izmjena i dopuna Plana 

 
Članak 12. 

Rok za izradu Izmjena i dopuna Plana 
je šest (6) mjeseci od stupanja na snagu ove 
Odluke. 

 
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane 

izdavanja akata kojima se odobravaju  
zahvati u prostoru, odnosno građenje, 
tijekom izrade i donošenja Izmjena i 

dopuna Plana 
 

Članak 13. 
Do stupanja na snagu Izmjena i dopuna 

Plana izdavanje akata na temelju kojih se može 
graditi, moguće je na temelju važećeg 
Detaljnog plana uređenja „Centar II“ Pazin 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 2/06.).  
 

Izvori financiranja izrade  
Izmjena i dopuna Plana 

 
Članak 14. 

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna 
Plana osigurava investitor Allegheny Financial 
d.o.o., Trakošćanska 4, Zagreb.  

 
Završna odredba 

 
Članak 15. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga 
dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u 
Šumi. 
 
KLASA: 350-02/12-01/01 
URBROJ: 2163/03-02-12-7 
Pazin, 7. veljače 2012. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 
Predsjednik 

Gradskog vijeća 
Stjepan Gabrić, v.r. 
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Na temelju članka 33. Zakona o 

zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 
(„Narodne novine“ broj 125/11.) i  članka 22. 
Statuta Grada Pazina (»Službene novine Grada 
Pazina“ broj 17/09.), Gradsko vijeće Grada 
Pazina, na sjednici održanoj dana 7. veljače 
2012. godine, donijelo je 

 
 

ODLUKU 
 o kupoprodaji poslovnih prostora 

 u vlasništvu Grada Pazina 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i 

postupak kupoprodaje poslovnih prostora u 
vlasništvu Grada Pazina sadašnjem zakupniku 
odnosno sadašnjem korisniku. 

Pod prodajom poslovnog prostora u 
smislu ove Odluke podrazumijeva se i prodaja 
suvlasničkog dijela na određenom poslovnom 
prostoru kao i prodaja neetažiranog dijela 
zgrade koji predstavlja poslovni prostor. 
 

Članak 2. 
Pod poslovnim prostorom u smislu ove 

Odluke podrazumijevaju se poslovna zgrada, 
poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto. 
 

Članak 3. 
Pod sadašnjim zakupnikom u smislu 

ove Odluke podrazumijeva se zakupnik 
poslovnoga prostora koji ima sklopljen ugovor 
o zakupu s Gradom Pazinom i koji obavlja u 
tom prostoru dopuštenu djelatnost, ako taj 
prostor koristi bez prekida u trajanju od 
najmanje 5 godina. 
 

Članak 4. 
Pod sadašnjim korisnikom u smislu 

ove Odluke podrazumijeva se korisnik 
poslovnoga prostora koji nema sklopljen 
ugovor o zakupu s Gradom Pazinom i koji 
obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, a 
protiv kojega se ne vodi postupak radi 
ispražnjena i predaje poslovnoga prostora te 
koristi taj prostor bez prekida u trajanju od 
najmanje 5 godina. 

II. OVLAŠTENICI PRAVA NA KUPNJU 
POSLOVNOG PROSTORA 

 
Članak 5. 

Pravo na kupnju poslovnog prostora, 
pod uvjetima iz ove Odluke, može ostvariti 
sadašnji zakupnik uz uvjet da: 

- uredno izvršava sve obveze iz 
ugovora o zakupu, 

- uredno izvršava druge financijske 
obveze prema Gradu Pazinu. 
 

Članak 6. 
Iznimno od odredbe članka 5. ove 

Odluke,  pravo na kupnju poslovnoga prostora 
može ostvariti i zakupnik koji se nalazi u 
zakupnom odnosu s Gradom Pazinom u 
trajanju kraćem od 5 godina ako je podmirio 
sve obveze iz ugovora o zakupu i druge 
financijske obveze prema Gradu Pazinu, a koji 
je: 

- prije toga bio u zakupnom odnosu s 
Gradom Pazinom u ukupnom neprekinutom 
trajanju od najmanje 5 godina, ili 

- prije toga bio u zakupnom odnosu s 
Gradom Pazinom i Republikom Hrvatskom u 
ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje 5 
godina, ili 

- kao nasljednik obrtnika nastavio 
vođenje obrta ili kao član obiteljskog 
domaćinstva preuzeo obrt, a bio je u zakupnom 
odnosu u ukupnom neprekinutom trajanju od 
najmanje 5 godina, u koje vrijeme se 
uračunava i vrijeme zakupa njegova prednika, 
ili 

- morao napustiti poslovni prostor koji 
je koristio zbog povrata toga prostora u 
vlasništvo prijašnjem vlasniku, sukladno 
posebnom propisu, a do tada je bio u zakupu u 
neprekinutom trajanju od najmanje 5 godina. 

 
Članak 7. 

Pravo na kupnju poslovnog prostora, 
pod uvjetima iz ove Odluke, može ostvariti i 
sadašnji korisnik iz članka 4. ove Odluke. 

Iznimno od odredbe iz prethodnog 
stavka, pravo na kupnju poslovnog prostora 
može ostvariti i sadašnji korisnik toga prostora 
koji u njemu obavlja dopuštenu djelatnost, a 
koji je taj prostor nastavio koristiti na temelju 
ranije sklopljenog ugovora o zakupu kojem je 
prestala valjanost, uz uvjet da je za cijelo 
razdoblje korištenja toga prostora plaćao 
Gradu Pazinu naknadu za korištenje i sve 



 
Četvrtak, 9. veljače 2012.                  SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                      Strana 7 – Broj 1 
 
 

 

troškove koji proizlaze iz korištenja toga 
prostora. 

Iznimno od odredbe iz prethodnog 
stavka, sadašnjem korisniku poslovnoga 
prostora, koji nije djelomično ili u cijelosti 
plaćao Gradu Pazinu naknadu za korištenje 
poslovnoga prostora kao ni troškove korištenja, 
poslovni prostor se može prodati pod uvjetom 
da tu naknadu i troškove korištenja u cijelosti, 
uključujući i zakonske zatezne kamate, 
podmiri prije sklapanja ugovora o kupoprodaji. 
 

Članak 8. 
Pravo na kupnju poslovnog prostora ne 

može ostvariti zakupnik poslovnog prostora 
koji je isti dao u podzakup ili je na temelju bilo 
koje druge pravne osnove prepustio korištenje 
poslovnog prostora drugoj osobi. 

Poslovni prostor ne može se prodati 
fizičkoj ili pravnoj osobi koja ima dospjelu 
nepodmirenu obvezu prema državnom 
proračunu, jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, zaposlenicima i 
dobavljačima, osim ako je sukladno posebnim 
propisima odobrena odgoda plaćanja 
navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička 
ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja. 
 

III. UVJETI KUPOPRODAJE 
 

Članak 9. 
Poslovni prostor se prodaje po tržišnoj 

cijeni. 
Tržišnu cijenu i vrijednost 

neamortiziranih ulaganja sadašnjeg zakupnika 
odnosno sadašnjeg korisnika utvrđuje ovlašteni 
sudski vještak građevinske ili arhitektonske 
struke, s liste ovlaštenih sudskih vještaka, a po 
odabiru Grada Pazina. 
 

Članak 10. 
Iznimno od odredbe članka 9. stavka 1. 

ove Odluke, u slučaju kada se poslovni prostor 
prodaje sadašnjem zakupniku odnosno 
sadašnjem korisniku pod uvjetima i u postupku 
propisanom ovom Odlukom, tržišna cijena 
umanjuje se za neamortizirana ulaganja 
sadašnjeg zakupnika odnosno sadašnjeg 
korisnika, koja su bila od utjecaja na visinu 
tržišne vrijednosti poslovnoga prostora, s time 
da se visina ulaganja zakupnika odnosno 
korisnika, priznaje najviše do 30% tržišne 
vrijednosti poslovnoga prostora. 

Sadašnjem zakupniku, odnosno 
sadašnjem korisniku se neće priznati ulaganja 
u preinake poslovnoga prostora učinjene bez 
suglasnosti zakupodavca osim nužnih 
troškova, kao ni ulaganja koja je zakupodavac 
priznao u obliku smanjene zakupnine. 
 

Članak 11. 
Plaćanje cijene poslovnoga prostora 

može se ugovoriti odjednom ili obročnom 
otplatom, prema izboru kupca. 

Kada se cijena poslovnoga prostora 
isplaćuje odjednom, rok isplate ne može biti 
duži od 30 dana od dana sklapanja ugovora. 
 

Članak 12. 
Kod kupnje poslovnoga prostora uz 

obročnu otplatu ukupan rok otplate ne može 
biti duži od 3 godine od dana sklapanja 
ugovora. 

Kod kupnje poslovnoga prostora uz 
obročnu otplatu ne primjenjuje se odredba 
članka 10. stavka 1. ove Odluke. 

Kod kupnje poslovnog prostora uz 
obročnu otplatu kupac je dužan kao jamstvo 
naplate ugovora, prije sklapanja ugovora, 
dostaviti običnu zadužnicu u visini ugovorene 
cijene poslovnog prostora. 

Kamatna stopa za vrijeme obročne 
otplate je 4% godišnje. 

Grad Pazin je dužan u ugovoru o 
kupoprodaji poslovnoga prostora uz obročnu 
otplatu vrijednost (mjesečnog) obroka vezati 
uz EUR i to po srednjem tečaju Hrvatske 
narodne banke na dan uplate. 

U slučaju kašnjenja s plaćanjem 
glavnice i ugovorene kamate, kupac je dužan 
platiti zakonsku zateznu kamatu. 

Ugovor će se smatrati raskinutim u 
slučaju neplaćanja 3 uzastopna obroka. 
 

IV. POSTUPAK KUPOPRODAJE 
 

Članak 13. 
Zahtjev za kupnju poslovnog prostora 

podnosi se Upravnom odjelu za komunalni 
sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo u 
roku od 90 dana od dana javne objave popisa 
poslovnih prostora koji su predmet 
kupoprodaje. 
 Podnositelji zahtjeva dužni su uz 
zahtjev podnijeti dokaze kojima dokazuju 
svoje pravo kupnje poslovnog prostora 
sukladno odredbama ove Odluke. 
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 Zahtjev za kupnju obvezno sadrži: 

- ime i prezime odnosno naziv 
zakupnika/korisnika, mjesto prebivališta 
odnosno sjedišta i osobni identifikacijski broj 
(OIB), 

- redni broj (oznaka) poslovnog 
prostora, prema popisu poslovnih prostora, za 
koji se daje zahtjev za kupnju, 

- izjavu o načinu plaćanja 
kupoprodajne cijene: odjednom  ili u 
mjesečnim obrocima, 

- potvrdu o podmirenju svih dospjelih 
obveza prema Gradu Pazinu, 

- javnobilježnički ovjerenu izjavu 
zakupnika/korisnika o podmirenju svih 
dospjelih obveza prema državnom proračunu, 
Istarskoj županiji, zaposlenicima i 
dobavljačima, osim ako je sukladno posebnim 
propisima odobrena odgoda plaćanja 
navedenih obveza, uz prilaganje 
odgovarajućeg dokaza, 

- javnobilježnički ovjerenu izjavu 
zakupnika da predmetni poslovni prostor nije 
dao u podzakup ili na temelju bilo koje druge 
pravne osnove prepustio korištenje poslovnog 
prostora drugoj osobi. 

Podnositelj zahtjeva čiji je zahtjev 
nepotpun, pozvat će se pismenim putem da 
dopuni Zahtjev. 
 Davanjem lažne izjave podnositelj 
zahtjeva gubi sva prava koja je ostvario 
temeljem iste. 

 
Članak 14. 

Odluku o kupoprodaji poslovnoga 
prostora, nakon objavljenog popisa poslovnih 
prostora koji su predmet kupoprodaje i 
prihvaćenih zahtjeva za kupnju, donosi 
Gradsko vijeće Grada Pazina ili Gradonačelnik 
Grada Pazina ovisno o vrijednosti poslovnoga 
prostora. 

 
Članak 15. 

Na temelju odluke o kupoprodaji 
poslovnoga prostora Gradonačelnik Grada 
Pazina i kupac sklopit će u roku od 90 dana od 
dana donošenja odluke ugovor o kupoprodaji 
poslovnoga prostora. 
 

Članak 16. 
Ugovor o kupoprodaji poslovnoga 

prostora, između ostalog, sadrži: 
- odredbu kojom se kupac obvezuje da 

u narednih 10 godina od dana sklapanja 

ugovora neće prodavati niti na drugi način 
otuđiti kupljeni poslovni prostor te da dopušta 
zabilježbu zabrane otuđenja u zemljišnoj 
knjizi, 

- odredbu kojom Grad Pazin, u slučaju 
da kupac prestane obavljati djelatnost u roku 
od 10 godina od dana sklapanja ugovora, 
pridržava pravo nazadkupnje prodane 
nekretnine po kupoprodajnoj cijeni po kojoj je 
i prodana, 

- zabilježbu zabrane otuđenja 
poslovnoga prostora za vrijeme od 10 godina 
od dana   sklapanja ugovora o kupoprodaji 
poslovnoga prostora te zabilježbu prava 
nazadkupnje u korist Grada Pazina, 

- ako se radi o obročnoj otplati, izjavu 
kupca kojom dopušta radi osiguranja 
dugovanog iznosa u korist Grada Pazina  upis 
založnoga prava radi osiguranja dugovanog 
iznosa u zemljišnoj knjizi na poslovnom 
prostoru koji je predmet kupoprodaje. 
 

Članak 17. 
Ugovor o kupoprodaji poslovnoga 

prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku 
i potvrđen (solemniziran) po javnom 
bilježniku. 
 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 18. 
Popis poslovnih prostora koji će biti 

predmet kupoprodaje, sukladno ovoj Odluci, 
utvrđuje Gradsko vijeće Grada Pazina 
posebnom odlukom, na prijedlog 
Gradonačelnika Grada Pazina. 

Popis poslovnih prostora mora 
sadržavati: adresu poslovnog prostora koji je 
predmet kupoprodaje, naznaku vrste poslovnog 
prostora, ime i prezime/naziv sadašnjeg 
zakupnika ili sadašnjeg korisnika, površinu i 
drugo. 

Popis poslovnih prostora koji su 
predmet kupoprodaje objaviti će se u 
„Službenim novinama Grada Pazina“, na 
oglasnim pločama Grada Pazina i na internet 
stranici Grada Pazina (www.pazin.hr). 
 

Članak 19. 
Sredstva od prodaje poslovnih prostora 

prihod su Proračuna Grada Pazina. 
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Članak 20. 
Grad Pazin je dužan primjerak ugovora 

o kupoprodaji poslovnoga prostora dostaviti 
nadležnoj poreznoj upravi. 
 

Članak 21. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga 

dana od dana objave u »Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u 
Šumi. 
 
 
KLASA: 363-01/12-01/10 
URBROJ: 2163/01-03-02-12-5 
Pazin, 7. veljače 2012. 
 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Stjepan Gabrić, v.r. 
 
 
 4 

 
Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09.), a u vezi s člankom 60. stavkom 2. 
Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin 
(KLASA: 003-08/08-04/8, URBROJ: 2163-10-
01-10-1 od 30.10.2008., KLASA: 003-05/10-
01/03, URBROJ: 2163/01-10-01-10-3 od 
20.01.2011. i KLASA: 003-05/11-01/01, 
URBROJ: 2163/01-10-01-11-8 od 
16.11.2011.)  Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj dana 7. veljače 2012. 
donijelo je sljedeću  

 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na Odluku o 

prijenosu vlasništva na nekretninama u 
K.O. Gračišće, bez naknade 

 
 

Članak 1. 
Daje se suglasnost na Odluku o 

prijenosu vlasništva na nekretninama u K.O. 
Gračišće, bez naknade KLASA: 940-01/12-
01/01, URBROJ: 2163/01-10-01-12-2 od 6. 
veljače 2012. u tekstu kako je predložio 

Školski odbor Osnovne škole Vladimira 
Nazora Pazin i dozvoljava Osnovnoj školi da 
nekretnine oznake k.č. broj 565 zgr. i k.č. broj 
6119/1 obje upisane u zk. uložak broj 2743 za 
K.O. Gračišće utvrđene sveukupne vrijednosti 
od 695.378,00 kuna, daruje Općini Gračišće, 
bez naknade, uz uvjet: 

1. da Općina Gračišće podmiri svoje 
dospjele obveze prema Gradu Pazinu i 
Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin na dan 
31. prosinca 2011. godine, najzad u roku od 
šest (6)  mjeseci od dana zaključenja Ugovora 
o darovanju.  

2. da Općina Gračišće može temeljem 
Ugovora o darovanju, potvrde Grada Pazina i 
potvrde Osnovne škole Vladimira Nazora 
Pazin o uplaćenom iznosu u skladu s točkom 1. 
zatražiti i ishoditi u zemljišno knjižnom odjelu 
Općinskog suda u Pazinu upis prava vlasništva 
na svoje ime. 

Opisani uvjeti pod 1. i 2. unijet će se u 
Ugovor o darovanju koji će se zaključiti s 
Općinom Gračišće sukladno Odluci o 
prijenosu vlasništva na nekretninama u K.O. 
Gračišće, bez naknade. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun  i Sv. 
Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 602-01/11-01/58 
URBROJ: 2163/01-03-02-12-9 
Pazin, 7. veljače 2012. 
 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

                
     

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Stjepan Gabrić, v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina («Službene novine Grada Pazina», broj 
17/09.) i članka 4. Pisma namjere o osnivanju 
Modelne šume „Sliv rijeke Mirne“ od 16. 
lipnja 2011. godine, Gradsko vijeće Grada 
Pazina na svojoj  sjednici održanoj dana 7. 
veljače 2012. godine donijelo je 

 
 

O D L U K U 
O OSNIVANJU UDRUGE MODELNE 

ŠUME  „SLIV RIJEKE MIRNE“ 
 
 

Članak 1. 
Grad Pazin (dalje: Grad) pristupa 

osnivanju udruge Modelne šume „Sliv rijeke 
Mirne“ (dalje: Modelna šuma). 

Modelna šuma se osniva radi 
promicanja zajedničkih interesa i međusobne 
suradnje članica Modelne šume na 
unapređivanju ukupnog gospodarskog i 
društvenog razvitka ruralnog područja, 
jedinstvenog zagovaranja interesa lokalne 
samouprave razvijanjem sinergije i 
umrežavanjem svih dionika kojima je u 
interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja, 
te drugih aktivnosti  za poboljšanje životnih i 
radnih uvjeta.  

 
Članak 2. 

Grad stječe sva prava i obveze člana 
Modelne šume danom osnivanja Modelne 
šume. 

 
Članak 3. 

Grad, kao član Modelne šume ima 
pravo birati i biti biran u sva tijela Modelne 
šume sudjelovati u utvrđivanju zajedničke 
politike i programa Modelne šume, odlučivati 
o sredstvima i imovini Modelne šume, te 
sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog 
interesa u skladu s općim aktima  Modelne 
šume. 
 

Članak 4. 
Grad ima obvezu redovito plaćati 

članarinu, pomagati rad Modelne šume 
dotacijom iz  Proračuna  prema mogućnostima, 
kao i druge obveze u skladu s općim aktima  
Modelne šume. 

Članak 5. 
Predstavnik Grada u Modelnoj šumi je 

Gradonačelnik ili osoba koju Gradonačelnik 
ovlasti, o čemu donosi Zaključak.   

Gradonačelnik ili osoba iz stavka 1. 
ovog članka  zastupa interese Grada. 
  

Članak 6. 
  Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u 
Šumi. 
 
 
KLASA: 910-01/12-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-12-4 
Pazin, 7. veljače 2012. 
 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Stjepan Gabrić, v.r. 
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Na temelju članka 7. Odluke o 

osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada 
Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 
14/07. i 21/09.) i članka 22. Statuta Grada 
Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 
17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj 7. veljače 2012. godine 
donosi  

 
O D L U K U 

o pokretanju postupka za podnošenje 
prijedloga kandidata za izbor članova 

Gradskog savjeta mladih Grada Pazina 
 

Članak 1.  
 Ovom Odlukom se pokreće postupak 
za podnošenje prijedloga kandidata za izbor 
članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina 
(dalje: Savjet mladih) Javnim pozivom za 
predlaganje kandidata za članove Savjeta 
mladih (dalje: Javni poziv). 
 

Članak 2. 
Od dana objave Javnog poziva do dana 

izbora članova Savjeta mladih ne može proći 
manje od 30 niti više od 60 dana.  

 
Članak 3.  

 Javni poziv objavit će se na oglasnim 
pločama grada Pazina i mjesnih odbora, na 
www.pazin.hr u roku od  15 dana od dana 
stupanja na snagu ove Odluke. 

 
Članak 4.  

 Članove Savjeta mladih, tajnim 
glasovanjem, bira Gradsko vijeće Grada 
Pazina. 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) 
dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u 
Šumi. 
 
KLASA: 013-01/12-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-12-4 
Pazin, 7. veljače 2012. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Stjepan Gabrić, v.r. 

 
7 
Na temelju članka 19. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 
129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i 
članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 17/09.), Gradsko 
vijeće Grada Pazina na svojoj sjednici održanoj 
7. veljače 2012. godine donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju  

Socijalnog vijeća Grada Pazina 
 
 

Članak 1. 
 U Odluci o osnivanju i imenovanju 
Socijalnog vijeća Grada Pazina („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 13/09.) u članku 3. 
točka 4. mijenja se i glasi: 

„4. Mirela Srdoč, za članicu“.   
 

Članak 2. 
 Mandat novoizabrane članice traje do 
isteka mandata sadašnjeg saziva Socijalnog 
vijeća. 
 

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 i Sv. 
Petar u Šumi.  
 
 
KLASA: 550-01/12-01/03 
URBROJ: 2163/01-03-02-12-5 
Pazin, 7. veljače 2012. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Stjepan Gabrić, v.r. 
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Na temelju članka 37. stavka 3. 

Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi 
(„Narodne novine“ broj 10/97. i 107/07.), 
članka 40. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 
Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 
10/98., 8/02., 4/08., 34/09., 1/10. – pročišćeni 
tekst i 26/11.) te članka 22. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj 7. veljače 2012. godine 
donijelo je  
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića  

„Olga Ban“ Pazin 
 
 

1. Za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Olga 
Ban“ Pazin na vrijeme od 4 (četiri) godine, 
imenuje se VESNA RUSIJAN LJUŠTINA, 
profesorica, dosadašnja ravnateljica Vrtića. 

 
2. Ovo Rješenje objavit će se u 

Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sveti Petar u Šumi. 
 
 
KLASA:013-01/11-01/19 
URBROJ: 2163/01-03-02-12-7 
Pazin, 7. veljače 2012.  
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Stjepan Gabrić, v.r. 
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Na temelju članka 26. Zakona o 
knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97., 
5/98., 104/00. i 69/09.), članka 12. Statuta 
Gradske knjižnice Pazin („Službene novine 
Grada Pazina“ broj 14/07. i KLASA: 612-
04/09-01/12, URBROJ: 2163/01-12-09-03 od 
10.12.2009.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na 
sjednici održanoj 7. veljače 2012. godine, 
donijelo je  
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Gradske 

knjižnice Pazin 
 
 
 1. IVA CICERAN, diplomirana 
bibliotekarica, imenuje se za ravnateljicu 
Gradske knjižnice Pazin, na rok od 4 (četiri) 
godine. 
  

2. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog 
(8) dana od dana objave u  Službenim 
novinama Grada Pazina i  Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 
Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 612-01/11-01/41 
URBROJ: 2163/01-03-02-12-16 
Pazin, 7. veljače 2012. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Stjepan Gabrić,v.r. 
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Na temelju članka 27. Zakona o 

muzejima („Narodne novine“ broj 142/98. i 
65/09. i članka 22. Statuta Muzeja Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
12/07. i KLASA: 612-05/09-01/153, 
URBROJ: 2163/01-13-09-1 od 26.11.2009.), 
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj 7. veljače 2012. godine donijelo je  
 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnatelja  

Muzeja Grada Pazina 
 
 

1. DENIS VISINTIN, profesor 
imenuje se za ravnatelja Muzeja Grada Pazina, 
na rok od 4 (četiri) godine. 
  

2. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog 
(8) dana od dana objave u  Službenim 
novinama Grada Pazina i  Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 
Petar u Šumi. 
  
 
KLASA: 612-01/11-01/40 
URBROJ: 2163/01-03-02-12-15 
Pazin, 7. veljače 2012. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Stjepan Gabrić,v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09.) i članka 12. stavka 1. Odluke o grbu i 
zastavi Grada Pazina  (»Službene novine 
Grada Pazin« broj 4/94., 6/95., 8/95., 4/03., 
27/09. i 1/10. – pročišćeni tekst), Gradsko 
vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj 7. 
veljače 2012. godine donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju odobrenja za uporabu grba 

Grada Pazina 
 
 

1. ZRINKI CEROVAC iz Zagreba, 
Zagorska  85a, odobrava se  uporaba grba 
Grada Pazina u brošuri Vodič po Istri -  
projektnog zadatka menadžmenta u kulturi. 

Uporaba  grba Grada Pazina u smislu 
stavka 1. je jednokratna i smije se koristiti u 
Vodiču po Istri, uz tekst koji opisuje Grad 
Pazin i u prikazu, popisu istarskih grbova. 

 
2. Na osnovu ovog Zaključka 

Gradonačelnik Grada Pazina će primjenom 
članka 12. stavka 2. Odluke o grbu i zastavi 
Grada Pazina utvrditi uvjete za uporabu, te 
visinu i način plaćanja naknade za uporabu 
grba Grada Pazina. 
  

3. Ovaj Zaključak objavit će se u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće,  Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 612-01/12-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-12-4 
Pazin, 7. veljače 2012. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Stjepan Gabrić, v.r. 
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Na temelju članka 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane 

funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2012. godine 
(„Narodne novine“, broj 149/2011.), te na temelju točke V. Odluke Vlade Republike Hrvatske o 
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih 
potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2012. godini („Narodne novine“, broj 149/2011.), 
Gradonačelnik Grada Pazina je 27. siječnja 2012. godine donosi  

 
 

O D L U K U 
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnog školstva za 

Grad Pazin u prvom tromjesečju 2012. godine 
 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom uređuju kriteriji i mjerila, te uvjeti, način i postupak financiranja osnovnog 

školstva Grada Pazina u prvom tromjesečju 2012. godine. 
Pod osnovnim školstvom u smislu ove Odluke podrazumijeva se: a) Osnovna škola Vladimira 

Nazora Pazin s Područnim školama u Cerovlju, Gologorici, Gračišću, Karojbi, Kašćergi, Lupoglavu, 
Motovunu, Sv. Petru u Šumi, Tinjanu i Trvižu, te b) Osnovna glazbena škola u sastavu Pučkog 
otvorenog učilišta u Pazinu. 

Pod financiranjem osnovnog školstva podrazumijevaju se decentralizirani rashodi i funkcije 
odnosno rashodi za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva 
u 2012. godini. 
 

Članak 2. 
 U rashode u smislu članka 1. stavak 3. ove Odluke spadaju: a) materijalni rashodi, b) 
financijski rashodi, c) rashodi za materijal, dijelove i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te 
d) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i e) rashodi za dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini. 
 U materijalne rashode iz stavka 1. ovoga članka u smislu Naputka o ekonomskoj i funkcijskoj 
klasifikaciji rashoda/izdataka i prihoda/primitaka («Narodne novine», broj 140/02) spadaju: 
pripadajući rashodi iz skupine 32 i to: a) rashodi za naknade troškova zaposlenima iz podskupine 321, 
odjeljci – 3211, 3212, 3213, b) pripadajući rashodi za materijal i energiju iz podskupine 322, odjeljci 
– 3221, 3222, 3223, 3225 i 3226, c) pripadajući rashodi za usluge iz podskupine 323, odjeljci – 3231, 
3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238 i 3239, te d)  pripadajući rashodi za ostale nespomenute rashode 
poslovanja iz podskupine 329, odjeljci – 3292, 3293 i 3294. 

U financijske rashode iz stavka 1. ovoga članka u smislu Naputka iz stavka 2. ovoga članka 
spadaju pripadajući rashodi iz skupine 34 i to: a) pripadajući rashodi za kamate na izdane vrijednosne 
papire iz podskupine 341, odjeljci – 3411, 3412, 3413 i 3419, b) pripadajući rashodi za kamate za 
primljene zajmove iz podskupine 342, odjeljci – 3421, 3422, 3423, 3424 i 3425, c) pripadajući izdaci 
za ostale financijske rashode iz podskupine 343, odjeljci – 3431, 3432, 3433 i 3434. 
 U rashode za materijal, dijelove i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz stavka 
1. ovoga članka u smislu Naputka iz stavka 2. ovoga članka spadaju pripadajući rashodi iz skupine 32 
i to: a) pripadajući rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje iz podskupine 
322, odjeljak – 3224 i b) pripadajući rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz 
podskupine 323, odjeljak – 3232. 
 U rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iz stavka 1. ovoga članka u smislu 
Naputka iz stavka 2. ovoga članka pod d) spadaju pripadajući rashodi iz skupine 42, podskupine 421, 
422 i 424, a u rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz istoga stavka pod e) – 
pripadajući rashodi iz skupine 45, podskupine – 451, 452, 454 i 458.    
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Članak 3. 
 Prema vrstama rashoda, skupinama, podskupinama i odjeljcima iz članka 2. ove Odluke, kao 

minimalni standard za osnovno školstvo u Pazinu za proračunsku 2012. godinu utvrđuju se ovi 
rashodi: 

 
 

 A) ZA OSNOVNU ŠKOLU VLADIMIRA NAZORA  
 a) Materijalni rashodi 2012. 

1) 321   Naknade troškova zaposlenima   (3211, 3212, 3213 - u cijelosti 214.570,00 

2) 322   Rashodi za materijal i energiju (bez 3223 - energija, i bez 3224 - 
materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje) 415.632,00 

3) 323   Rashodi za usluge, bez 32319 - usluge prijevoza učenika i bez 3232 
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja 433.203,00 

4) 322   Rashodi za energiju (3223) 1.077.200,00 
5) 323   Ostale usluge (prijevoz po čl.69. Zakona - 32319) 3.448.500,00 

6) 329   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3292, 3293, 3294 i 3299) 40.000,00 

 Ukupno materijalni rashodi 5.629.105,00 
    
 b) Financijski rashodi  
7) Financijski rashodi za skupine 341, 342 i 343 25.506,00 
 Ukupno (1+2+3+4+5+6+7) 5.654.611,00 
    

 
c)   Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 

 

8)  322    Rashodi za materijal,  dijelove i 323    usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja (3224, 3232) 258.197,00 

9)  421    Rashodi za nabavu proizvedene 422 dugotrajne imovine i za 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (4212, 4221, 4222, 4223, 
4511, 4521) 

530.016,00 

 Ukupno (8+9) 788.213,00 
 SVEUKUPNO (od 1 do 9) 6.442.824,00 
    
 B)  ZA OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU  
 Materijalni rashodi  
10) Dio rashoda pod  3211, 3213, 3221, 3231 te pod 32361 90.000,00 
 SVEUKUPNO (A+B) 6.532.824,00 

 
Članak 4. 

 Kriteriji za planiranje rashoda za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja u 
nefinancijskoj imovini (skupina 42 i skupina 45) i rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja (odjeljak 3224 i odjeljak 3232) ove Odluke su broj učenika, broj razrednih 
odjela i broj škola  (matična, područne). 

 
Članak 5. 

 Rashodi za energiju (članak 3. točka 4.) planirani su na osnovi ostvarenih rashoda za energiju 
(električna energija, loživo ulje), cijena energenata u 2011. godini i procijenjenih za 2012.  godinu. 

Rashodi za usluge prijevoza učenika  (članak 3. točka 5.) planirani su prema ostvarenim 
rashodima u 2011. godini i prema važećem Ugovoru s prijevoznikom, na osnovi 181 dana prijevoza. 
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 Financijski rashodi iz članka 3. točka 7. ove Odluke planirani su na osnovi ostvarenih izdataka 
za tu vrstu rashoda u 2011. i procijenjenih za 2012. godinu. 
 

Članak 6. 
 Način utroška, namjenu i iznose sredstava za pojedine rashode iz članka 3. točka 8. ove 
Odluke, utvrdit će se posebnim operativnim Planom za tu namjenu, koji čini sastavni dio ove Odluke. 
 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini iz članka 3. točka 9. ove Odluke, ostvarivat će se na osnovi posebnog Plana rashoda  za tu 
vrstu rashoda, koji čini sastavni dio ove Odluke.  
 

Članak 7.  
 Sredstva iz članka 3. točke 1., 2., 3., 6. i 7. ove Odluke, ukupno 1.128.911,00 kuna, 
doznačivat će Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun, Osnovnoj školi Vladimira Nazora 
Pazin, mjesečno, najkasnije do isteka tekućeg za prethodni mjesec, do visine 1/12, u skladu s 
ostvarenim troškovima, priljevom sredstava za te namjene u gradski Proračun, te u skladu s ovom 
Odlukom i Uredbom Vlade. 
 Sredstvima iz članka 3. točka 4. ove Odluke raspolaže Grad Pazin za navedene namjene i 
njima će se plaćati pripadajući rashodi (troškovi) za energente, na osnovi računa dobavljača koje će 
Gradu Pazinu, u roku od osam (8) dana od prijema računa, dostavljati Osnovna škola Vladimira 
Nazora Pazin. 
 Troškove prijevoza učenika iz članka 3. točka 5. ove Odluke, plaćat će Grad Pazin: a) izravno 
prijevozniku, na osnovi posebnog Ugovora, b) Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin, za željeznički 
i za osobni prijevoz, na osnovi računa prijevoznika.  

Sredstva iz članka 3. točka 10. ove Odluke, doznačivat će Upravni odjel za gospodarstvo, 
financije i proračun, Pučkom otvorenom učilištu u Pazinu (za Osnovnu glazbenu školu), namjenski za 
pripadajuće rashode, mjesečno, najkasnije do isteka tekućeg za prethodni mjesec, do visine 1/12, u 
skladu s ostvarenim troškovima, priljevom sredstava za te namjene u gradski Proračun, te u skladu s 
ovom Odlukom i Uredbom Vlade. 
 

Članak 8. 
 Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin i Pučko otvoreno učilište u Pazinu dužni su, kao uvjet 
za korištenje sredstava iz članka 7. ove Odluke, postupati prema odredbama Uredbe Vlade. 

 
Članak 9. 

 Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, stupa  na snagu danom donošenja, a primjenjuje se 
od 1. siječnja 2012. godine. 
 
 
KLASA: 602-02/12-01/04 
URBROJ: 2163/01-01-01-12-2 
Pazin, 27. siječanj 2012.                        
 
 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 
 
 
           Gradonačelnik 
                                Renato Krulčić,v.r. 
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Na osnovi članka 3. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane 

funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za prvo tromjesečje 2012. godine 
(„Narodne novine“, broj 149/2011.), te na osnovi točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2012. godine („Narodne novine“, broj 149/2011.) (dalje: 
Odluka), Gradonačelnik Grada Pazina je 27. siječnja 2012. godine donio ovaj 
 
 

PLAN RASHODA 
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja u nefinancijskoj  

imovini osnovnog školstva u Pazinu za prvo tromjesečje 2012. godine 
 
 

Članak 1.  
 Ovim Planom rashoda (dalje: Plan) utvrđuju se vrste i obujam rashoda za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini osnovnog školstva u Pazinu za  
prvo tromjesečje 2012. godine, visina potrebnih sredstava za ostvarenje Plana, nositelji provedbe 
Plana, te uvjeti, način, postupak i rokovi za financiranje rashoda za ostvarenje toga Plana.  
 

Članak 2. 
 U osnovnom školstvu u Pazinu, čije je decentralizirane funkcije preuzeo Grad Pazin kao 
osnivač Osnovne škole Vladimira Nazora u Pazinu, za 1) nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za 
2) dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2012. godini ostvarit će se, po namjenama, ovi 
rashodi: 
 

  Ukupno planirani iznos ulaganja 
obuhvaćenih projektom Planirani iznos u 2012. 

    kuna 
1. 1.1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 

imovine (oprema) – skupina 42, odjeljci 
4221, 4222   10.000,00 

2.  Rashodi za dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini - skupina 45, 
odjeljci 4511, 4521 i 4541   

 2.1. Dogradnja vjetrobrana na ulazu u osnovnu 
školu Vladimira Nazora Pazin - Ulaz 2 

 
  a) građevinsko-tehnički nadzor 7.500,00 
  b) izvođenje radova 300.000,00 
  Ukupno 2.1. 307.500,00 
 2.2. Radovi na izradi nove međukatne 

konstrukcije u Područnoj školi u Cerovlju  
  a) građevinsko-tehnički nadzor 4.300,00 
  b) izvođenje radova 170.000,00 

  Ukupno 2.2. 174.300,00 

 
2.3. 

Projektna dokumentacija za radove u 2013. 48.216,00 
  Ukupno 2.3. 48.216,00 
     

 Za nabave i ulaganja iz prethodnoga stavka ovoga članka, planiraju se ovi izvori 
sredstava: 
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 1. 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine (oprema) – skupina 42, odjeljci 
4221, 4222    

  Grad Pazin  10.000,00 
 U k u p n o  1.  10.000,00 

     
  

2. 
 
Rashodi za dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini - skupina 45, 
odjeljci 4511, 4521 i 4541   

 
2.1. Dogradnja vjetrobrana na ulazu u osnovnu 

školu Vladimira Nazora Pazin – Ulaz 2  
  Decentralizirani izdaci  307.500,00 
  Ukupno 2.1. 307.500,00 
 2.2. Radovi na izradi nove međukatne 

konstrukcije u Područnoj školi u Cerovlju  
   Decentralizirani izdaci  174.300,00 
  Ukupno 2.2. 174.300,00 

 
 

2.3. Projektna dokumentacija za radove u 2013. 48.216,00 
  Decentralizirani izdaci  48.216,00 
  Ukupno 2.3. 48.216,00 
 U k u p n o  2.                         530.016,00 
  Ukupno izvori prihoda  
  Grad Pazin  10.000,00 
  Decentralizirani izdaci  530.016,00 

  S V E U K U P N O 540.016,00 
 

Članak 3. 
 Program nabave opreme iz članka 2. stavak 1. točka 1. ovoga Plana, po vrstama opreme, 
cijenama, rokovima za realizaciju, te s iskazanim izvorima sredstava, utvrdit će, te nabavu u skladu sa 
Zakonom o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.)  obaviti Osnovna škola Vladimira Nazora 
Pazin.  

Ulaganja u uređenje i obnovu objekata i u nabavu tehničke dokumentacije iz članka 2. stavak 
1. točke 2.1., 2.2. i 2.3. ovoga Plana (nabava tehničke dokumentacije, investicijski elaborat, 
ugovaranje radova, usluga nadzora, izrada projektne dokumentacije i drugo), vodit će, u skladu sa 
Zakonom o javnoj nabavi  Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina. 

Nositelji programa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne mogu započinjati realizaciju tih programa 
bez prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.  

 
Članak 4. 

Program nabave iz članka 3. stavak 1. ovoga Plana, Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin 
sačinit će najkasnije do 30. travnja 2012. godine i dostaviti ga Upravnom odjelu za samoupravu, 
upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina. 

Investicijske elaborate iz članka 3. stavak 2. ovoga Plana, s potrebnom tehničkom 
dokumentacijom, iskazanim cijenama po vrstama radova i usluga, te s prikazom realnih izvora 
financiranja i rokova za izvođenje radova, pribavit će i do 15. travnja 2012. godine pripremiti – 
Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti u suradnji sa Osnovnom školom 
Vladimira Nazora Pazin.  
 

Članak 5. 
Prethodnu suglasnost iz članka 3. stavak 3. ovoga Plana na programe iz članaka 3. i 4. ovoga 

Plana zatražit će Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina od 
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Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta po donošenju Odluke o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva u 2012. godini, u skladu s točkom VIII. Odluke.  

 
Članak 6. 

Osnovna škola Vladimira Nazora u Pazinu, kao nositelj programa iz članka 3. stavak 1., kao 
uvjet za doznačivanje sredstava za tu namjenu (do visine utvrđene ovim Planom), obvezna je 
Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina, nakon dobivanja 
prethodne suglasnosti iz članka 5. ovoga Plana, tijekom provođenja i nakon realizacije toga programa, 
dostaviti: 1) dokumentaciju o provedbi postupka nabave u skladu s propisom iz članka 3. stavak 1. 
ovoga Plana, 2) Zaključeni Ugovor o nabavi s popisom nabavljene opreme, 3) račune s iskazanim 
cijenama nabavljene opreme, te 4) Zapisnik o primopredaji ugovorene (nabavljene) opreme ili drugi 
dokument o isporučenoj opremi.  

Dokumentacija iz prethodnog stavka ovoga članka dostavlja se do 10-tog u tekućem za 
izvršene rashode (nabave) u proteklom mjesecu.  

 
Članak 7. 

O ostvarivanju ovoga Plana brinut će Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene 
djelatnosti, a o isplatama iz Gradskog proračuna u vezi s njime - Upravni odjel za gospodarstvo, 
financije i proračun.  

Tijela iz prethodnog stavka ovoga članka podnijet će Izvještaj o realizaciji ovoga Plana 
Gradonačelniku  Grada Pazina, najkasnije do kraja veljače 2013. godine.  

 
Članak 8. 

Ovaj Plan objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 
1. siječnja 2012. godine. 

 
 

KLASA: 602-02/12-01/02 
URBROJ: 2163/01-01-01-12-2 
Pazin, 27. siječanj 2012. 
 
 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 
 
 
           Gradonačelnik 
                               Renato Krulčić,v.r. 
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Na osnovi članka 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane 
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za prvo tromjesečje 2012. godine 
(„Narodne novine“, broj 149/2011.), i na osnovi točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2012. godine („Narodne novine“, broj 149/2011.), 
Gradonačelnik Grada Pazina 27. siječnja  2012. godine donosi 
 

 
OPERATIVNI  PLAN RASHODA 

za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva  
u Pazinu za prvo tromjesečje 2012. godine 

 
 

Članak 1. 
 Ovim Operativnim planom (dalje: Plan) utvrđuju se vrste i obujam rashoda: a) za materijal i 
dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i b) za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u 
Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Pazinu u prvom tromjesečju 2012. godine, visina i izvori 
sredstava za te rashode, te uvjeti, način, postupak i rokovi za financiranje tih rashoda.  
 

Članak 2. 
 Za rashode iz članka 1. ovoga Plana, 2012. godine utrošit će se po vrstama rashoda i po 
namjenama (u kunama, sa PDV-om): 
 
      kuna 
1. za materijal i dijelove tekućeg održavanja   

 (skupina: 32, odjeljci: 32241, 32242, 32243 i 32244) 18.197,00 
2. za usluge tekućeg održavanja (skupina 32, odjeljci: 32321, 32322, 

32323, 32329)  50.000,00 
 Ukupno za tekuće održavanje 63.197,00 

3. za materijal, dijelove i usluge investicijskog održavanja (skupina 
32, odjeljci: 32241, 32242, 32243, 32244, 32321, 32322, 32323, 
32329)  95.000,00 

4. za usluge investicijskog održavanja (skupina 32, odjeljci -
32321,32322,32323 i 32329) 95.000,00 

 Ukupno investicijsko održavanje 190.000,00 
   
 SVEUKUPNO (1+2+3+4)  258.197,00 

 
 Sredstva za rashode (troškove) iz prethodnoga stavka ovoga članka planiraju se ostvariti iz 
ovih izvora: 

1. decentralizirani izdaci …………………………………………………………     258.197,00 
2. iz sredstava Grada Pazina……………….………………………………………… 10.000,00 
Ukupno izvori ………………………………………………………………........    268.197,00 

 
 

Članak 3. 
 Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin kao nositelj rashoda iz članka 2. točke 1., 2., 3. i 4. 
ovoga Plana i kao krajnji korisnik tih sredstava sačinit će i do 30. lipnja 2012. godine dostaviti 
Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina - Detaljan plan tih 
rashoda, u skladu i do visine sredstava iz članka 2. ovoga Plana.  
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 Detaljnim planom rashoda iz prethodnoga stavka ovoga članka podrobnije će se utvrditi vrste 
radova, materijala i usluga za tekuće i investicijsko održavanje, visina rashoda po vrstama poslova, 
radova, materijala i usluga, te orijentaciona dinamika i rokovi za ostvarivanje rashoda iz članka 2. 
ovoga Plana.  

Članak 4. 
 Na pisani zahtjev krajnjeg korisnika, Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Upravni odjel za 
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina može dati suglasnost na izmjene u odnosima 
planiranih sredstava za pojedine namjene iz članka 2. ovoga Plana, ali ne preko ukupno planiranih 
sredstava po osnovi decentraliziranih izdataka.  
 

Članak 5.  
 U ostvarivanju rashoda iz članka 2. ovoga Plana Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin 
dužna je postupati u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.). 
 

Članak 6.  
 Sredstva za rashode iz članka 2. ovoga Plana, do visine bilansiranih decentraliziranih izdataka 
za te namjene, doznačivat će Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin Upravni odjel za gospodarstvo, 
financije i proračun Grada Pazina najkasnije do isteka tekućeg za protekli mjesec, odnosno u skladu s 
dinamikom i visinom priljeva sredstava po osnovi dodatnog udjela u porezu i potpora izravnanja, na 
temelju mjesečnog izvještaja Škole o stvarno nastalim rashodima za te namjene u prethodnom 
mjesecu.  
 Izvještaj iz prethodnog stavka ovoga članka, na petoj razini računskog plana, s 
dokumentacijom o stvarno izvršenim rashodima (računi, situacije, ugovori i drugo) dostavlja se 
Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina do 10-tog u tekućem za 
protekli mjesec.  
 

Članak 7.  
 Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin obvezna je Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i 
društvene djelatnosti Grada Pazina dostaviti Izvještaj o realizaciji rashoda iz članka 2. ovoga Plana - 
do 31. prosinca 2012., a taj će Upravni odjel o tome podnijeti Izvještaj Gradonačelniku Grada Pazina 
do 28. veljače 2013. godine.  

 
Članak 8. 

 Ovaj Plan objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 
1. siječnja 2012. godine.  
 
 
KLASA: 602-02/12-01/01 
URBROJ: 2163/01-01-01-12-2 
Pazin, 27. siječanj 2012. 
 
 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 
 
 
             Gradonačelnik 
                     Renato Krulčić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
  OPĆINA LUPOGLAV 
    Općinski načelnik 
 
KLASA: 013-03/12-01/01 
URBROJ:  2163/07-01-01-12-1 
Lupoglav, 17. siječnja 2012. 
 
 Temeljem članka 42. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“ broj 18/09.), 
Općinski načelnik Općine Lupoglav donosi 

 
O D L U K U 

o osnivanju Povjerenstva za otvaranje ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH na području Općine Lupoglav 

 
I. 

Osniva se Povjerenstva za otvaranje ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
RH na području Općine Lupoglav (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao radno tijelo Općinskog 
načelnika Općine Lupoglav. 
 

II. 
 Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke sastoji se od predsjednika i dva člana. 

 
III. 

 U Povjerenstvo se imenuju: 
1. Roman Carić, dipl. iur. - za predsjednika, 
2. Morena Gulja, dipl.iur.- za članicu, 
3. Nataša Fijamin - za članicu 

 
IV. 

 Povjerenstvo za otvaranje ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Lupoglav provodi radnje u postupku za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lupoglav te obavlja ostale poslove iz 
domene poljoprivrede po nalogu Općinskog načelnika. 
 

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

 
    Općinski načelnik 
    Franko Baxa, v.r. 
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Na temelju članka 39., a u vezi s člankom 52. Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu 

("Službene novine Grada Pazina“ broj  14/95., 3/98., 13/08., 6/09. – pročišćeni tekst i 23/09.) i članka 
34. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), Upravno vijeće 
Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, na sjednici održanoj dana 3. veljače 2012., donosi   

 
PRAVILNIK O IZMJENAMA 

PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA 
PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA U PAZINU 

 
Članak 1. 

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu 
("Službene novine Grada Pazina“ broj 23/10.), u članku 26. točki „7. KUĆNI  MAJSTOR – 
ELEKTRIČAR“ mijenjaju se UVJETI  i glase: 

 
„UVJETI: 
- Kvalificirani radnik ili srednja stručna sprema elektrotehničkog usmjerenja 
- Položen ispit za ložača centralnog grijanja 
- Položen ispit za protupožarnu zaštitu 
- Položen vozački ispit 
- Najmanje godinu dana radnog iskustva na istovjetnim poslovima.“  

 
U članku 26. točki „8. KUĆNI  MAJSTOR – LOŽAČ CENTRALNOG GRIJANJA“ 

mijenjaju se UVJETI  i glase: 
 
„UVJETI: 
- Kvalificirani radnik ili srednja stručna sprema elektrotehničkog usmjerenja 
- Položen ispit za ložača centralnog grijanja  
- Položen ispit za protupožarnu zaštitu  
- Položen vozački ispit 
-    Najmanje godinu dana radnog iskustva na istovjetnim poslovima.“  

 
Članak 2. 

             Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od objave u Službenim novinama Grada Pazina 
i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.Petar u Šumi, a objavit će se i na 
oglasnoj ploči Učilišta. 
 
KLASA: 003-05/12-01/01 
UR.BROJ: 2163/01-11-12-01 
Pazin, 3. veljače  2012.  

Predsjednik Upravnog vijeća 
                              Tomislav Čubrić, v.r. 

  
Ovaj Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pučkog 

otvorenog učilišta u Pazinu donijet je 3. veljače 2012. godine, a objavljen je u „Službenim novinama 
Grada Pazina„ i na oglasnoj ploči Učilišta dana 9. veljače 2012. 

         Ravnateljica  
     Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu 
                 Sonja Matijašić, v.r. 


