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Na temelju članka 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane 

funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2013. godini („Narodne novine“, broj 
29/13.), te na temelju točke VII. Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 
2013. godini („Narodne novine“, broj 29/13.), Gradonačelnik Grada Pazina 20. ožujka 2013. godine, 
donio je  
 

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

Grad Pazin u 2013. godini 
 

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

školstva Grada Pazina u 2013. godini. 
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 
2013. 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. 
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U rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iz stavka 1. pod d) ovoga članka u 

smislu Naputka iz stavka 2. ovoga članka 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.    
 

Članak 3. 
Prema vrstama rashoda, skupinama, podskupinama i odjeljcima iz članka 2. ove Odluke, kao 

minimalni standard za osnovno školstvo u Pazinu za proračunsku 2013. godinu utvrđuju se ovi rashodi: 
 
 

 A) ZA OSNOVNU ŠKOLU VLADIMIRA NAZORA    

 
 
a) Materijalni rashodi  

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

146.077,05 
  

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

16.000,00 
  

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

55.431,16 
  

4) 322   Rashodi za energiju (3223) 1.316.265,79   
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) 
14.494,00 

  

 Ukupno materijalni rashodi 4.996.768,00   
      
 b) Financijski rashodi    
7) Financijski rashodi za skupine 341, 342 i 343 25.506,00   
 Ukupno (1+2+3+4+5+6+7) 5.022.274,00   
      

 

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) 227.379,00   

9) 421    Rashodi za nabavu proizvedene 422 dugotrajne imovine i 
za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (4212, 4221, 4222, 
4223, 4511, 4521) 508.659,00 

  

 Ukupno (8+9) 736.038,00   
 SVEUKUPNO (od 1 do 9) 5.758.312,00   
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B)  ZA OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU 
 Materijalni rashodi    
 
10) 

 
Dio rashoda pod  3211, 3213, 3221, 3231 te pod 32361 81.540,00   

 SVEUKUPNO (A+B) 5.839.852,00   
      

 
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 2012. godini i procijenjenih za 2013. godinu. 

Rashodi za usluge prijevoza učenika  (članak 3. točka 5.) planirani su prema ostvarenim 
rashodima u 2012. godini i prema važećem Ugovoru s prijevoznikom, na osnovi 179 dana prijevoza. 

Financijski rashodi iz članka 3. točka 7. ove Odluke planirani su na osnovi ostvarenih izdataka za 
tu vrstu rashoda u 2012. i procijenjenih za 2013. 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 nabavu 
proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini osnovnog školstva u 
Pazinu za 2013. godinu 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 257.508,21 kunu, 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 Republike 
Hrvatske. 
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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 i primjenjuje se od 1. siječnja 2013. 
godine. 
 
 
KLASA: 602-02/13-01/12 
URBROJ: 2163/01-01-01-13-2  
Pazin, 20. ožujka 2013. 
 
 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 
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 2013. godinu („Narodne novine“, broj 
29/13.), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini („Narodne novine“, 
broj 29/13.) i članka 6. stavka 1. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnog školstva 
za Grad Pazin u 2013. godini KLASA: 602-02/13-01/12, URBROJ: 2163/01-01-01-13-2 od 18. ožujka 
2013. godine, Gradonačelnik Grada Pazina 20. ožujka 2013. godine, donio je   
 
 

OPERATIVNI  PLAN RASHODA 
za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja osnovnog školstva u Pazinu u 2013. godini 

 
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 2013. godini, 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, 2013. 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) 20.049,00
2. za usluge tekućeg održavanja (skupina 32, odjeljci: 32321, 

32322, 32323, 32329)  40.000,00
 Ukupno za tekuće održavanje 60.049,00

3. za materijal, dijelove i usluge investicijskog održavanja 
(skupina 32, odjeljci: 32241, 32242, 32243, 32244, 32321, 
32322, 32323, 32329)  88.665,00
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4. za usluge investicijskog održavanja (skupina 32, odjeljci -
32321,32322,32323 i 32329) 88.665,00

 Ukupno investicijsko održavanje 177.330,00
   
 SVEUKUPNO (1+2+3+4)  237.379,00

 
 Sredstva za rashode (troškove) iz prethodnoga stavka ovoga članka planiraju se ostvariti iz ovih 
izvora: 
 
1.  decentralizirani izdaci                                                                                                   227.379,00 
2.  iz sredstava Grada Pazina                                                                                               10.000,00 
 Ukupno izvori                                                                                                              237.379,00 

 
 

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 2013. 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.  
 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 
primijeniti Zakon 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 2013., a taj će Upravni odjel o tome podnijeti Izvještaj Gradonačelniku Grada Pazina do 28. 
veljače 2014. godine.  
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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 i primjenjuje se od 1. siječnja 2013. 
godine.  
 
 
KLASA: 602-02/13-01/14 
URBROJ: 2163/01-01-01-13-2 
Pazin, 20. ožujka 2013. 
 
 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 
Renato Krulčić v.r. 
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Na temelju članka 34. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 
17/09 i 04/13) i članka 2. stavka 1., a u vezi s 
člankom 18. Odluke o načinu, uvjetima i 
postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu 
Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 21/09.), Gradonačelnik Grada Pazina dana 
15. ožujka 2013. donosi 

 
O D L U K U  

o kupnji zemljišta  
 

Članak 1. 
Utvrđuje se interes Grada Pazina za 

kupnju zemljišta katastarskih oznaka k. č. broj 
3885/2 u površini od 228m² i   k. č. broj 3885/6 
u površini od 57m², obje upisane u z. k. uložak 
broj 2000 za K. O. Pazin, kao vlasništvo 
Rothmar d.o.o. (OIB 50231880839) iz Pazina, 
Trg slobode 2.  

Predmetno se zemljište kupuje za 
potrebe proširenja prometnice na području 
Detaljnog plana uređenja „Ciburi“ („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 9/00, 13/00 i 15/08). 

Ukupna kupoprodajna cijena zemljišta iz 
stavka 1. ovog članka iznosi 59.405,15 kuna. 

 
Članak 2. 

 Zadužuje se Upravni odjel za komunalni 
sustav,  prostorno uređenje i  graditeljstvo Grada  
 
 
 

 
 
Pazina da poduzme sve potrebne radnje radi 
provedbe ove Odluke. 
 

Članak 3.  
Na temelju ove Odluke i u skladu s 

njome, Gradonačelnik Grada Pazina će u ime 
Grada Pazina sklopiti Ugovor o kupnji zemljišta.  

 
Članak 4.  

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: 940-01/13-01/10   
URBROJ: 2163/01-01-01-13-5 
Pazin, 15. ožujak 2013. 
 
 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 
Renato Krulčić v.r. 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – 
pročišćeni tekst) i članka 17. Statuta Općine 
Cerovlje, ("Službene novine Grada Pazina" broj 
11/09.) Općinsko vijeće Općine Cerovlje na 
sjednici održanoj dana 20. ožujka 2013. godine, 
donijelo je 

 
IZMJENE I DOPUNE 

STATUTA OPĆINE CEROVLJE 
 

Članak 1. 
U Statutu Općine Cerovlje (“Službene 

novine Grada Pazina”, broj 11/09.) u članku 6. 
stavku 2.  riječ „prethodno“ briše se. 

 
Članak 2. 

 U članku 17. alineje 7. i 13.  mijenjaju se 
i glase: 
 „-osniva radna tijela, bira i razrješuje 
članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i 
druge osobe određene zakonom, drugim 
propisom ili ovim Statutom“ 
 „- odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
nekretnina i pokretnina  Općine i raspolaganju 
ostalom imovinom u skladu sa zakonom, ovim 
Statutom i posebnim propisima,“. 

 
Članak 3. 

 Članak 18. mijenja se i glasi: 
 „Općinsko vijeće ima 11 članova.“ 
 

Članak 4. 
 Članak 19. mijenja se i glasi: 
 „Općinsko vijeće ima predsjednika i 
jednog (1) potpredsjednika, koji se biraju u 
postupku propisanim Poslovnikom Općinskog 
vijeća.“  

 
Članak 5. 

 U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi: 
  

 
 
 
 
 „Član, predsjednik i potpredsjednik 
Općinskog   vijeća   za svoj  rad  u  Općinskom 
vijeću i u njegovim radnim tijelima imaju pravo 
na naknadu u skladu s odlukom Općinskog 
vijeća“. 
 

Članak 6. 
 Članak 23. mijenja se i glasi: 
 „Član Općinskog vijeća svoj mandat 
može staviti u mirovanje u sladu sa Zakonom o 
lokalnim izborima. 
 Članu Općinskog vijeća mandat prestaje 
i prije isteka vremena na koje je izabran u 
slučajevima utvrđenim Zakonom o lokalnim 
izborima. 
 Ukoliko članu Općinskog vijeća mandat 
miruje ili prestane prije isteka vremena na koje 
je izabran zamjenjuje ga zamjenik u sladu sa 
Zakonom o lokalnim izborima.“ 

 
Članak 7. 

 Članak 29. mijenja se i glasi: 
 „Načelnik zastupa Općinu i nositelj je 
izvršne vlasti u Općini.  

Načelnik ima zamjenika. 
 Iznimno, nositelj izvršne vlasti u Općini 
je i zamjenik koji obnaša dužnost Načelnika ako 
je mandat Načelnika prestao, u slučajevima 
propisanim zakonom.“  

 
Članak 8. 

U članku 30. točka 10. mijenja se i glasi: 
„10. odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

nekretnina i pokretnina  Općine i raspolaganju 
ostalom imovinom u skladu sa Zakonom, ovim 
Statutom i posebnim propisima,“.   

Nakon točke 19. dodaje se točka 20. 
koja glasi: 

„20. imenuje i razrješuje predstavnike 
Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih 
društava i drugih pravnih osoba iz članka 17.  
alineja 9. ovog Statuta, osim ako posebnim 
zakonom nije drugačije određeno,“. 
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Točka 20. koja postaje točka 21. mijenja 
se i glasi: 

„20. obavlja i druge poslove utvrđene 
zakonom i ovim Statutom.“ 

Nakon stavka 1. dodaje se stavak 2. koji 
glasi: 

„Odluku o imenovanju i razrješenju iz 
stavka 1. točke 21. ovoga članka Načelnik je 
dužan dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 
(osam) dana od dana donošenja i istu objaviti u 
službenom  glasilu Općine.“ 

 
Članak 9. 

 U članku 32. stavku 2. riječi „najmanje 
pet (5)“ zamjenjuju se riječima „najmanje jedna 
trećina“. 
 U stavku 3. riječi „ svih pet (5) članova“ 
zamjenjuju se riječima „predlagatelja“. 
   

Članak 10. 
 Članak 40. mijenja se i glasi: 

„Načelniku i njegovom zamjeniku 
mandat prestaje po sili zakona u slučajevima 
propisanim posebnim zakonom. 

Načelnik i njegov zamjenik mogu se 
opozvati putem referenduma i u postupku 
propisanom zakonom. 

U slučaju prestanka mandata Načelnika 
dužnost Načelnika obnašat će zamjenik 
Načelnika u skladu sa zakonom.“  

 
Članak 11. 

Članak 49.  mijenja se i glasi: 
 „Općina može obavljanje pojedinih 
poslova iz svog samoupravnog  djelokruga 
organizirati zajednički s drugom jedinicom 
lokalne samouprave ili više jedinica lokalne 
samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, 
zajedničkog upravnog odjela ili službe, 
zajedničkog trgovačkog društva ili se obavljanje 
pojedinih poslova može organizirati zajednički u 
skladu s posebnim zakonom. 
 Odluku o obavljanju poslova na način 
opisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko 
vijeće, a međusobni odnosi u zajedničkom 
organiziranju poslova uređuju se posebnim 
sporazumom kojeg potpisuje Načelnik. 
 Na osnovu odluke Općinskog vijeća o 
osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog 
upravnog tijela iz stavka 1. ovoga članka 
Načelnik će sklopiti sporazum o osnivanju 

zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje 
financiranje, način upravljanja, odgovornost, 
statusna pitanja službenika i namještenika i 
druga pitanja od značaja za to tijelo.“ 
 

Članak 12. 
 U članku 52. stavak 2. mijenja se i glasi:  

„Mjesni odbori osnivaju se za jedno 
naselje ili više međusobno povezanih manjih 
naselja koji u odnosu na ostale dijelove čine 
zasebnu cjelinu.“ 

 
Članak 13. 

 Članak 54. mijenja se i glasi:  
„Ako postoje uvjeti i opravdani razlozi, 

mogu se osnovati novi mjesni odbori odnosno 
osnovani mjesni odbori mogu se teritorijalno 
preustrojiti. 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje 
mjesnog odbora, za izdvajanje pojedinog naselja 
ili dijela naselja radi osnivanja novog mjesnog 
odbora ili pripajanje drugom mjesnom odboru 
mogu dati građani na tom području, udruge 
građana, te Vijeće Mjesnog odbora i Načelnik. 

Svaku pojedinačnu inicijativu iz stavka 
2. ovoga članka mora potpisati najmanje 10% 
građana upisanih u popis birača za područje za 
koje se traži teritorijalni preustroj.“ 

 
Članak 14. 

 Članak 59. mijenja se i glasi:  
„Općinsko vijeće raspisuje izbore za 

članove Vijeća mjesnih odbora. 
Odlukom Općinskog vijeća kojom se 

raspisuju izbori određuje se dan njihove 
provedbe.  

Od dana raspisivanja izbora pa do dana 
izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 
60 dana. 

Odluka o raspisivanju izbora dostavlja 
se općinskom izbornom povjerenstvu. 

Redovni izbori za članove  Vijeća 
mjesnih odbora održavaju se svake četvrte 
godine. 

Prijevremeni izbori za članove Vijeća 
mjesnih odbora kojima je mandat prestao zbog 
raspuštanja ili izdvajanja ili osnivanja novog 
mjesnog odbora održavaju se u roku od 90 dana 
od dana raspuštanja Vijeća odnosno od dana 
izdvajanja i osnivanja novog mjesnog odbora. 
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 Postupak izbora članova Vijeća mjesnih 
odbora te druga pitanja u vezi s izborom članova 
Vijeća uređuju se odlukom koju donosi  
Općinsko vijeće.“ 

 
Članak 15. 

 Članak 61. mijenja se i glasi:  
„Članove Vijeća mjesnih odbora biraju 

građani s područja mjesnog odbora koji imaju 
biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim 
glasovanjem, na vrijeme od četiri (4) godine. 
 Za člana Vijeća mjesnog odbora može 
biti biran građanin koji ima biračko pravo i 
prebivalište na području mjesnog odbora čije se 
Vijeće bira. 
 Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava, 
većinom glasova svih članova Vijeća mjesnog 
odbora, bira Predsjednika Vijeća na vrijeme od 
četiri (4) godine.“  

 
Članak 16. 

 U članku 62. tekst „godišnji izvještaj o 
izvršenju financijskog plana“ zamjenjuje se 
tekstom „godišnji izvještaj plana“. 
 

Članak 17. 
 Članak 75. mijenja se i glasi: 

„Građani mogu neposredno sudjelovati u 
odlučivanju o lokalnim poslovima putem  
referenduma i putem mjesnog zbora građana, u 
skladu sa zakonom i ovim Statutom.“ 

 
Članak  18. 

Članak 76. mijenja se i glasi: 
„Referendum se može raspisati radi 

odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o 
prijedlogu općeg akta ili o drugom pitanju iz 
djelokruga Općinskog vijeća, o osnivanju novog 
mjesnog odbora, o teritorijalnom preustroju 
osnovanih mjesnih odbora i o drugim pitanjima 
određenim zakonom i ovim Statutom. 

Prijedlog za donošenje odluke o 
raspisivanju referenduma može predložiti 
najmanje jedna trećina članova Općinskog 
vijeća, Načelnik, 20% ukupnoga broja birača 
Općine i većina vijeća mjesnih odbora na 
području Općine.  

Ako je raspisivanje referenduma 
predložila najmanje jedna trećina članova 
Općinskog vijeća odnosno ako je raspisivanje 
referenduma predložio Načelnik ili ako je 

raspisivanje referenduma predložila većina 
vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće dužno je 
izjasniti se o podnesenom prijedlogu i ako 
prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja prijedloga donijeti odluku o 
raspisivanju referenduma. Odluka o raspisivanju 
referenduma donosi se većinom glasova svih 
članova Općinskog vijeća. 

Ako je prijedlog za raspisivanje 
referenduma predložilo 20% od ukupnog broja 
birača Općine, predsjednik Općinskog vijeća u 
roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja 
prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu 
državne uprave nadležnom za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu radi 
utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. 
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
utvrdi da je prijedlog za raspisivanje 
referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku 
od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 
ispravnosti prijedloga raspisati referendum. 

Općinsko vijeće može raspisati 
savjetodavni referendum o pitanjima iz svog 
djelokruga: o uređenju naselja, o zaštiti i 
očuvanju okoliša, o prostornom planiranju.    

Na postupak provođenja referenduma 
odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona 
kojim se uređuje provedba referenduma.“ 

 
Članak 19. 

  Nakon članka 76. dodaje se novi članak 
76.a koji glasi: 
 

„Članak 76.a 
 Referendum se raspisuje i za opoziv 
Načelnika i njegovih zamjenika, ako raspisivanje 
referenduma predloži 20% ukupnog broja birača 
Općine. 

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja 
zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u 
roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja  
prijedloga  središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog 
podnesen od potrebnog broja birača. 

Ako središnje tijelo državne uprave 
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od 
potrebnog broja birača, Općinsko vijeće 
raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana 
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zaprimanja odluke središnjeg tijela državne 
uprave.“ 

 
Članak 20. 

  Članak 78. mijenja se i glasi: 
 „Na referendumu imaju pravo glasovati 
građani koji imaju prebivalište na području 
Općine odnosno na području za koji se raspisuje 
referendum i upisani su u popis birača.“ 

 
Članak 21. 

  Članak 79. mijenja se i glasi: 
 „Odluka donesena na referendumu 
obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke 
donesene na savjetodavnom referendumu koja 
nije obvezatna.“ 

 
Članak 22. 

 Članak 82.  mijenja se i glasi:  
 „Općinsko vijeće može tražiti mišljenje 
od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg 
akta ili drugog pitanja iz samoupravnog 
djelokruga Općine, o komunalnom i drugom 
opremanju područja, o uređenju mjesnih odbora, 
te o drugim pitanjima. 
 Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 
1. ovoga članka može dati i najmanje jedna 
trećina članova Općinskog vijeća i Načelnik. 
 Općinsko vijeće dužno je razmotriti 
prijedlog iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 
dana od dana njegova zaprimanja i o tome 
donijeti odluku. 
 Odlukom iz stavka 3. ovog članka 
određuju se pitanja o kojima će se tražiti 
mišljenje od zborova građana, te vrijeme u 
kojem se mišljenje treba dostaviti. 

Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova 
građana ne obvezuje Općinsko vijeće.“ 

 
Članak 23. 

 U članku 93. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Opći akti stupaju na snagu osmog (8) 

dana od dana objave u službenom glasilu 
Općine. Iznimno, osim ako je općim aktom iz 
osobito opravdanih razloga određeno da stupa na 
snagu danom njegove objave u službenom 
glasilu Općine.“ 
 

Članak 24. 
Članak 96. mijenja se i glasi: 

 „Upravna tijela Općine u izvršavaju 
općih akata Općinskog vijeća donose 
pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, 
obvezama i pravnim interesima fizičkih i 
pravnih osoba (upravne stvari).   

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. 
ovoga članka, može se izjaviti žalba nadležnom 
upravnom tijelu županije, ako posebnim 
zakonom nije drukčije propisano. 

Na donošenje pojedinačnih akata 
shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem 
upravnom postupku. 

Protiv pojedinačnih akata može se 
pokrenuti upravni spor sukladno odredbama 
Zakona o upravnim sporovima. 

U izvršavanju općih akata Općinskog 
vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe 
kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu 
sa zakonom, povjerene javne ovlasti.“ 

 
Članak 25. 

 Članak 97. mijenja se i glasi: 
„Nadzor zakonitosti pojedinačnih 

neupravnih akata koje donose u samoupravnom 
djelokrugu Općinskog vijeća i Načelnika 
obavljaju nadležna središnja tijela državne 
uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno 
posebnom zakonu. 

Nadzor nad zakonitošću općih akata 
Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom  
djelokrugu obavlja ured državne uprave u 
županiji i nadležno središnje tijelo državne 
uprave, svako u svojem djelokrugu.“ 

 
Članak 26. 

 Članak 101. mijenja se i glasi: 
 „Predsjednik Općinskog vijeća  dužan je 
dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi 
opći akt predstojniku ureda državne uprave u 
županiji zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se 
odnosi na postupak donošenja općeg akta, u roku 
od 15 dana od dana donošenja općeg akta, a bez 
odgode iste akte dostavlja Načelniku.“ 

 
Članak 27. 

 Do donošenja općih akata u skladu s 
odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta, 
primjenjivat će se opći akti  Općine u onim 
odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama 
zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta. 
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 U slučaju suprotnosti odredbi općih 
akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se 
primjenjivati odredbe zakona i ovih Izmjena i 
dopuna Statuta. 
 

Članak 28. 
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na 

snagu osmoga (8) dana od dana objave u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun 
i Sv. Petar u Šumi, osim članaka 2. i 8. koji 
stupaju na snagu na dan stupanja na snagu 
odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i 
redovitih izbora za članove predstavničkog i 
izvršnog tijela.  
 
 
KLASA: 012-01/13-01/01 
URBROJ: 2163/06-02-02-13-2 
Cerovlje, 20. ožujka 2013. 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – 
pročišćeni tekst) i članka 17. Statuta Općine 
Cerovlje, ("Službene novine Grada Pazina" broj 
11/09.) Općinsko vijeće Općine Cerovlje na 
sjednici održanoj dana 20. ožujka 2013. godine, 
donijelo je 

 
IZMJENE I DOPUNE 

POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE CEROVLJE 

 
Članak 1. 

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine 
Cerovlje (“Službene novine Grada Pazina”, broj 
16/09.) članak 2. mijenja se i glasi:  

„Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva 
čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan 

za poslove lokalne i područne (regionalne) 
samouprave ili osoba koju on ovlasti. 

Prva, konstituirajuća sjednica Vijeća 
sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave 
konačnih rezultata izbora. 

Ako se Vijeće ne konstituira na sjednici 
iz stavka 2. ovog članka, ovlašteni sazivač 
sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku 
od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica 
trebala biti održana. Ako se Vijeće ne konstituira 
ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će 
novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku 
od 30 dana. 

Konstituirajućoj sjednici Vijeća do 
izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član 
s kandidacijske liste koja je dobila najviše 
glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći 
broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat 
će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala 
manji redni broj na glasačkom listiću.“ 

 
Članak 2. 

 U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 „Vijeće se smatra konstituiranim 
izborom predsjednika sukladno odredbama 
posebnog zakona.“ 
 

Članak 3. 
Članak  5.  mijenja se i glasi:   

 „Mandatno-verifikaciona komisija na 
konstituirajućoj sjednici obavještava Vijeće o 
provedenim izborima za Vijeće i o izabranim 
članovima Vijeća temeljem objavljenih rezultata 
nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim 
izborima; o podnesenim ostavkama na dužnost 
člana Vijeća, te o zamjenicima članova koji 
umjesto njih počinju obnašati dužnost člana 
Vijeća; o mirovanju mandata člana Vijeća po sili 
zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga 
i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive 
dužnosti te o zamjeniku člana koji umjesto njega 
počinje obnašati dužnost člana Vijeća sukladno 
Zakonu o lokalnim izborima. 
 Izabrani članovi Vijeća koji daju 
ostavku ili stavljaju mandat u mirovanje dužni 
su o tome obavijestiti nadležno tijelo. 
 Na konstituirajućoj sjednici Vijeća 
poziva se i zamjenik člana Vijeća.“ 
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Članak 4. 
U članku 11. stavku 2. iza riječi 

„naknadu“ briše se riječ „troškova“.   
 

Članak 5. 
 U članku 24. stavku 5. alineja 1. mijenja 
se i glasi:  
 „-ako predsjednik Vijeća ne sazove 
sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 
jedne trećine članova Vijeća u roku od 15 dana 
od primitka zahtjeva.“ 
  

Članak 6. 
U članku 32. riječ „troškova“ briše se. 

 
Članak 7. 

 Članak 37. mijenja se i glasi: 
 „Načelnik dva puta godišnje podnosi 
polugodišnja izvješća o svom radu Vijeću 
sukladno odredbama Statuta. 
 Pored izvješća iz stavka 1. ovog članka 
Vijeće može od Načelnika tražiti i izvješće o 
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga koje 
Načelnik podnosi sukladno odredbama Statuta.“ 

 
Članak 8. 

 Članak 38. mijenja se i glasi: 
„Načelnik u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga ima pravo obustaviti 
od primjene opći akt Vijeća ako ocijeni da je tim 
aktom povrijeđen zakon ili drugi propis. 
Načelnik će donijeti odluku o obustavi općeg 
akta u roku od osam (8) dana od dana donošenja 
općeg akta.   

Načelnik ima pravo zatražiti od Vijeća 
da u roku od osam (8) dana od donošenja odluke 
o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem 
aktu. Ako Vijeće ne otkloni nedostatke Načelnik 
će bez odgode o tome obavijestiti predstojnika 
Ureda državne uprave u  županiji i dostaviti mu 
odluku o obustavi općeg akta. 

Predstojnik Ureda državne uprave će u 
roku od osam (8) dana od zaprimanja  obavijesti 
ocijeniti osnovanost odluke Načelnika o 
obustavi od primjene općeg akta, te poduzeti 
mjere utvrđene Zakonom.“  

 
Članak 9. 

Članak 46. mijenja se i glasi: 

„Načelnik i njegov zamjenik mogu se 
opozvati putem referenduma. 

Raspisivanje referenduma za opoziv 
Načelnika i zamjenika može predložiti 20% 
ukupnog broja birača Općine. 

Referendum za opoziv ne može se 
raspisati samo za zamjenika općinskog 
načelnika. 

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja 
zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u 
roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja 
prijedloga središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog 
podnesen od potrebnog broja birača. 
 Ako središnje tijelo državne uprave 
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od 
potrebnog broja birača, Općinsko vijeće 
raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja odluke središnjeg tijela državne 
uprave. 
 Referendum za opoziv Načelnika i 
zamjenika ne smije se raspisati prije proteka 
roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije 
održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini 
u kojoj se održavaju redovni izbori za 
Načelnika.“ 
 

Članak 10. 
 Članak 49. mijenja se i glasi: 

„Opći akti stupaju na snagu osmog (8) 
dana od dana objave u službenom glasilu 
Općine.  

Iznimno, osim ako je općim aktom iz 
osobito opravdanih razloga određeno da stupa 
na snagu danom njegove objave u službenom 
glasilu Općine.“ 

 
Članak 11. 

U članku 92. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Redovne sjednice sazivaju se prema 

potrebi, a najmanje jednom u tri (3) mjeseca.“ 
 

Članak 12. 
 Članak 93. mijenja se i glasi: 
 „Predsjednik je dužan sazvati sjednicu 
Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne 
trećine članova Vijeća u roku od 15 dana od 
primitka zahtjeva. 
 Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove 
sjednicu u roku iz stavka 1. ovog članka, 
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sjednicu će sazvati Načelnik u roku od osam (8) 
dana. 
 Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga 
članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi 
zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća, 
čelnik središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu. 
 Sjednica Vijeća sazvana sukladno 
odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se 
održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. 
 Sjednica sazvana protivno odredbama 
ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni 
akti ništavima.“ 
 

Članak 13. 
Ove Izmjene i dopune Poslovnika 

stupaju na snagu osmoga (8) dana od dana 
objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 012-01/13-01/02 
URBROJ: 2163/06-02-02-13-2 
Cerovlje, 20. ožujka 2013. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 

Predsjednik 
 Općinskog vijeća 
Ivan Jurada, v.r. 

 
 

51 
 
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 
109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 
19/13.-pročišćeni tekst) i  članka 17. Statuta 
Općine Cerovlje  («Službene novine Grada 
Pazina» broj 11/09.), Općinsko vijeće Općine 
Cerovlje na sjednici održanoj dana 20. ožujka 
2013. godine, donijelo je 

 
 
 
 
 

ODLUKU 
o naknadi za rad članova Općinskog vijeća i  

članova radnih tijela Općinskog vijeća 
Općine Cerovlje 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom se propisuju visina i 
uređuju uvjeti stjecanja prava na naknadu za rad 
članova Općinskog vijeća Općine Cerovlje 
(dalje u tekstu: Vijeće) i stjecanja prava na 
naknadu za rad članova radnih tijela Općinskog 
vijeća Općine Cerovlje.   

 
Članak 2. 

U smislu članka 1. ove Odluke članovi 
Općinskog vijeća Općine Cerovlje (dalje u 
tekstu: vijećnik) i članovi radnih tijela 
Općinskog vijeća Općine Cerovlje (dalje u 
tekstu: član radnog tijela) imaju pravo na: 

- naknadu za rad u Vijeću i u radnom 
tijelu Vijeća, 

- naknadu prijevoznih troškova i  
- troškove (dnevnicu) za službeno 

putovanje. 
 

Članak 3. 
Vijećnik kada sudjeluje u radu sjednice 

Vijeća ima pravo na naknadu troškova za rad u 
visini 150%-tnog iznosa dnevnice, za svaki dan 
sudjelovanja u radu Vijeća.  

 
Članak 4. 

Član radnog tijela koji prisustvuje 
sjednici radnog tijela ima pravo na naknadu u 
visini 40%-tnog iznosa dnevnice, a ako obavlja 
dužnost predsjednika radnog tijela ima pravo na 
naknadu u visini 50%-tnog iznosa dnevnice, za 
svaki dan sudjelovanja u radu radnog tijela.  

 
Članak 5. 

Vijećnik i član radnog tijela imaju pravo 
na naknadu troškova prijevoza po osnovi 
obavljanja dužnosti u Vijeću i u radnom tijelu 
Vijeća u visini stvarnih izdataka prema cijeni 
pojedinačne prijevozne karte.  

Kada je vijećniku i/li članu radnog tijela 
odobreno korištenje privatnog (osobnog) 
automobila u službene svrhe nadoknadit će mu 
se troškovi u visini do neoporezivog dijela po 
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prijeđenom kilometru sukladno Pravilniku o 
porezu na dohodak. 

 
Članak 6. 

Odobrenje za službeni put i za korištenje 
osobnog automobila za obavljanje službenih 
poslova izdaje predsjednik Vijeća, a u njegovoj 
odsutnosti osoba koju on ovlasti. 

 
 

Članak 7. 
Vijećnik i član radnog tijela imaju pravo 

na naknadu troškova (dnevnicu) za službeno 
putovanje u zemlji i inozemstvu i druge troškove 
koji nastanu u vezi putovanja sukladno 
Pravilniku o porezu na dohodak. 

 
Članak 8. 

Osnovica za obračun naknade, u smislu 
ove Odluke je dnevnica za službena putovanja u 
zemlji (neoporezivi dio) sukladno posebnom 
propisu kojim se uređuje porez na dohodak. 

 
Članak 9. 

Za provedbu ove Odluke sredstva se 
osiguravaju u Proračunu Općine Cerovlje. 

Poslovi obračuna i isplate povjeravaju se 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerovlje. 

 
Članak 10. 

Kada su djelatnici Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Cerovlje članovi radnih 
tijela imaju pravo na naknadu za rad u radnom 
tijelu ako učestvuju u radu radnog tijela izvan 
redovnog radnog vremena. 

 
Članak 11. 

Dužnosnici Općine koji primaju plaću ili 
mjesečnu naknadu za svoj rad nemaju pravo na 
naknadu troškova za sudjelovanje u radu Vijeća 
i u radu radnog tijela sukladno ovoj Odluci.  

 
Članak 12. 

Danom stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o naknadi troškova za rad 
članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela 
Općinskog vijeća Općine Cerovlje («Službene 
novine Grada Pazina» broj 24/09.). 

 
 

Članak 13. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) 

dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i 
Tinjan. 
 
 
KLASA: 121-01/13-01/01 
URBROJ: 2163/06-02-02-13-2 
Cerovlje, 20. ožujka 2013. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 
 

Predsjednik 
 Općinskog vijeća 
Ivan Jurada, v.r. 

 
 52 
 

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona 
o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 
broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 
59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 
38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 
144/12.) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 11/09.), 
Općinsko vijeće Općine Cerovlje, na sjednici 
održanoj dana 20. ožujka 2013. godine donosi   

 
ODLUKU 

o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 
Općine Cerovlje 

 
Članak 1. 

 U Odluci o komunalnom doprinosu 
Općine Cerovlje („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 7/10. i 19/12.)  nakon članka 12. 
dodaje se novi članak 12a. koji glasi: 
  

„Članak 12a. 
Općinski načelnik može osloboditi od 

obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa 
pri ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada 
namijenjenih za proizvodnu ili poljoprivrednu 
djelatnost. 

Trgovačka društva, obrtnici i obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva, svi sa sjedištem na 
području Općine Cerovlje, kojima je u postupku 
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ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada za 
obavljanje njihovih djelatnosti izdano Rješenje o 
komunalnom doprinosu, ostvaruju pravo na 
oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog 
doprinosa. 

Za ozakonjenje nezakonito izgrađenih 
zgrada za obavljanje djelatnosti iz stavka 2. 
Ovog članka, odobrava se smanjenje 
komunalnog doprinosa u visini od 50% od 
iznosa navedenog u Rješenju o  komunalnom 
doprinosu. 
 Trgovačka društva, obrtnici i obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva koja ostvare pravo 
na oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog 
doprinosa, dužna su u roku od 15 dana po 
primitku Zaključka o oslobođenju od plaćanja 
dijela komunalnog doprinosa, uplatiti iznos od 
50% Zaključkom umanjenog iznosa komunalnog 
doprinosa, dok preostalih 50% obveze mogu 
platiti u roku od sljedećih 30 dana ili u dva 
tromjesečna obroka na koja se obračunava 
kamata u visini eskontne stope HNB-a.  
 U slučaju nepridržavanja navedenih 
rokova, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa 
dospijeva na naplatu odmah. 

Oslobađanje od obveze plaćanja dijela 
komunalnog doprinosa pri ozakonjenju 
nezakonito izgrađenih zgrada namijenjenih za 
obavljanje gore navedenih djelatnosti odobrit će 
se pod uvjetom da obveznik plaćanja 
komunalnog doprinosa pri predaji zahtjeva za 
ostvarivanje prava dostavi bjanko zadužnicu. 
 Pisani zahtjev za ostvarivanje prava 
podnosi se Upravnom odjelu. 
 Uz zahtjev se prilaže: 
- Rješenje o komunalnom doprinosu, 
- bjanko zadužnica, 
- Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava (presliku) ili Iskaznicu OPG-
a (za Obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva), 

- Obrtnica (preslika) ili Izvadak iz obrtnog 
registra (za obrtnike), 

- Izvadak iz sudskog registra (za trgovačka 
društva), 

- Obavijest o razvrstavanju poslovnog 
subjekta prema NKD-u 2007. (obrti i 
trgovačka društva), 

- OIB i 

- potvrda Upravnog odjela o podmirenju 
dugovanja prema Općini po svim osnovama. 

 O zahtjevu iz ovog članka, na prijedlog 
Upravnog odjela odlučuje Načelnik svojim 
Zaključkom. 
 Ako Upravni odjel ocjeni da nema 
uvjeta za ostvarivanje prava Zaključkom će 
odbaciti zahtjev i tu okolnost posebno 
obrazložiti.  
 Na Zaključak Upravnog odjela 
podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora 
Načelniku.   
 Odluka Načelnika je konačna. 
 Ukoliko podnositelj zahtjeva ostvari 
pravo u skladu s ovim člankom na temelju 
neistinite, dostavljene dokumentacije oslobođeni 
iznos komunalnog doprinosa mora vratiti i 
uplatiti u Proračun Općine, uvećan za zakonsku 
zateznu kamatu koja se obračunava od dana 
dospijeća obveze, a taj se podnositelj isključuje 
iz svih eventualnih programa sufinanciranja i 
subvencioniranja Općine u slijedećih 5 godina. 
 O okolnosti iz prethodnog stavka 
Upravni odjel donosi Zaključak.“ 

 
Članak 2. 

 Odredba članka 12a. ove Odluke 
primjenjuje se za vrijeme važenja zakona koji 
uređuje postupanje s nezakonito izgrađenim 
zgradama, objektima. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka objavit će se u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 
Petar u Šumi.  
 
 
KLASA: 363-01/13-01/01 
URBROJ: 2163/06-02-02-13-2  
Cerovlje, 20. ožujka 2013.   
 
                                                                                              
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Ivan Jurada, v.r. 
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Na temelju članka 5. stavka 2. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u 
vlasništvu Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“, broj 24/09.) i članka 17. alineje 13. Statuta 
Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“, broj 11/09.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na 
svojoj sjednici održanoj dana 20. ožujka 2013. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Cerovlje 
 

1. Daju se na prodaju putem javnog natječaja nekretnine u vlasništvu Općine Cerovlje i to: 
  
Red. Kat. općina/            Početna cijena       garantni polog            
br.         kat. čestica   m2                     u kunama            u kunama            
 K.O. DRAGUĆ 
1.  k.č. 3935          1.957,00           46.637,00              5.000,00  
         
 K.O. PAZ 
2. 828/6           2.114,00                       105.500,00                                     10.500,00 
 
3.   k.č. 862/1          122,00            
 k.č. 862/2           245,00              
 k.č. 862/3          53,00              
 k.č. 862/4          364,00             41.000,00                                       4.000,00 
 k.č. 862/5          94,00              
 k.č. 862/6          151,00              
 k.č. 866/7          356,00              
 
4. k.č. 872/1          1.554,00            151.000,00                 15.000,00 
 k.č. 872/2          183,00              
 

 
K.O. PREVIŽ 

 
5.          k.č. 57/2 zgr.           47,00              8.500,00                                 900,00 
 

2. Nekretnine pod rednim brojem 3. i 4. u K.O. Paz prodaju se kao cjelina.     
3. Utvrđuje se prvenstveno pravo kupnje za nekretnine pod rednim brojem 2. i 5. ovog Natječaja 

u korist  njihovih dugogodišnjih posjednika, uz uvjet da sudjeluju u Natječaju, da udovoljavaju uvjetima 
iz Natječaja i da prihvate najpovoljniju cijenu utvrđenu u natječajnom postupku.  

4. Početna cijena nekretnina utvrđena je na temelju procjene o tržišnoj vrijednosti nekretnina 
ovlaštenih procjenitelja građevinske i poljoprivredne struke.  

5. Pri odabiru najpovoljnije ponude Komisija za promet imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje  
vodit će se kriterijem najviše ponuđene cijene. 

6. Kupoprodajna cijena plaća se odjednom u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. 
Iznimno, za nekretnine čija je početna cijena iznad 100.000,00 kuna i na prijedlog kupca može se 
ugovoriti obročno plaćanje, ali najviše na šest (6) mjeseci od dana zaključenja ugovora, uvećanih za 
kamatu u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke. 
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7. U skladu s ovom Odlukom Općinski načelnik objavit će Natječaj za prodaju nekretnina 
usmenim javnim nadmetanjem. 

8. Tekst Natječaja objavit će se na oglasnoj ploči Općine Cerovlje, oglasnim pločama mjesnih 
odbora i na Internet stranici Općine, a obavijest o prodaji nekretnina oglasit će se u dnevnom tisku „Glas 
Istre".  

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

 
 

KLASA: 940-01/13-01/06 
URBROJ: 2163/06-02-02-13-2 
Cerovlje, 20. ožujka 2013. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 
Ivan Jurada, v.r. 
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          Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o 
zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 
174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) i članka 17. 
Statuta Općine Cerovlje („Službene novine 
Grada Pazina, broj 11/09.), Općinsko vijeće 
Općine Cerovlje na sjednici održanoj dana 20. 
ožujka 2013. godine donosi 

 
ZAKLJUČAK 

O USVAJANJU IZVJEŠTAJA 
O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE 
CEROVLJE  ZA 2012. GODINU 

 
 1. Usvaja se Izvještaj o stanju sustava 
zaštite i spašavanja na području Općine Cerovlje 
za 2012. godinu, KLASA: 810-01/13-01/02; 
URBROJ: 2163/06-02-02-13-1 od 04. ožujka 
2013. godine. 
 

2. Izvještaj o stanju sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine Cerovlje za 
2012. godinu od 04. ožujka 2013. godine 
sastavni je dio ovog Zaključka i neće se objaviti 
u „Službenim novinama Grada Pazina“.   

 

 
 
 
 3. Ovaj Zaključak 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: 810-01/13-01/02 
URBROJ: 2163/06-02-02-13-2 
Cerovlje, 20. ožujka 2013. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća  
Ivan Jurada, v.r. 
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 Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.), Procedure stvaranja obveza na teret Proračuna 
Općine Cerovlje KLASA: 470-02/11-01/01, URBROJ: 2163/06-01-01-11-1 od 7. studenog 2011. godine te članka 30. Statuta Općine Cerovlje 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 11/09), Općinski načelnik Općine Cerovlje 05. veljače 2013. godine donosi 
 

PLAN NABAVE 
 Općine Cerovlje za 2013. godinu 

 
I. 

 Sukladno Proračunu Općine Cerovlje za 2013. godinu te programima javnih potreba Općine Cerovlje za 2013. godinu u području: 1) 
predškolskog odgoja i naobrazbe, 2) školstva i obrazovanja, 3) kulture, 4) socijalno-zdravstvenih potreba, 5) sporta i rekreacije, 6) gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture, 7) održavanja komunalne infrastrukture i 8) gradnje komunalnih vodnih građevina utvrđuje se Plan nabave za 
2013. godinu (dalje: Plan): 
 

 

Evid. 
 broj 

Poz. 
u 

Pror
. 

Raču
n Predmet nabave 

Planirana  
vrijednost 

u 2013. 
 (s PDV-

om) 

Procijenjena 
vrijednost 

 (bez PDV-a)  
 Vrsta  

postupka  
 

Ugovor/
OS  

Planiran
i  

početak 
  

Planiran
o 

trajanje   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  14 3221 Materijal za tekuće i inv. održ. 
 

30.000,00   
  

24.000,00           

  22 3233 Usluge promidžbe i informiranja 
 

30.000,00 
  

24.000,00           
E-MV-
01/12 38 3423 

Usluga nabave dugoročnog kredita za projekt „Rekonstrukcija 
nerazvrstane ceste Čehi-raskršće Tenčići, Bregi“ - kamate 

 
11.000,00 121.201,00 otvoreni ugovor 06/12 09/19 

E-MV-
01/13 39 3423 

Usluga nabave dugoročnog kredita za projekt „Rekonstrukcija 
nerazvrstane ceste Mandari (Gajani 2)-Banovina“ - kamate 

 
20.000,00 130.000,00 otvoreni ugovor 06/13 09/20 

E-MV-
01/13 40 3431 

Usluga nabave dugoročnog kredita za projekt „Rekonstrukcija 
nerazvrstane ceste Mandari (Gajani 2)-Banovina“ - usluge i 
naknade banke 

 
 

10.000,00 130.000,00 otvoreni ugovor 06/13 09/20 

  47 3232 Održavanje javne rasvjete 
 

45.000,00   
  

36.000,00        

  48 3232 Tekuće održ.ner.cesta i polj.puteva 
 

80.000,00   
  

64.000,00           
  49 3232 Održavanje oborinske odvodnje 80.000,00        64.000,00           
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50 
 

3232 Košnja trave uz nerazvrstane ceste 
 

50.000,00   
  

40.000,00           

E-MV-
02/13 

 
58 

 
4214 Investicijsko održavanje cesta - ostalo 

 
1.130.000,0

0 904.000,00 otvoreni ugovor 09/13 11/13 
E-MV-
03/13 59 4214 Investicijsko održavanje spomenika kulture 

 
370.000,00   

  
296.000,00    otvoreni   ugovor  09/13 11/13 

E-MV-
04/13 60 4214 Investicijsko održavanje javne rasvjete 

 
100.000,00   

  
80.000,00    otvoreni  ugovor  08/13 12/13 

  61 4214 Investicijsko održavanje groblja 
 

50.000,00   
  

40.000,00           

  62 4214 Investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Općine 
 

50.000,00   
  

40.000,00           

E-MV-
05/13 63 4214 Kuća istarskih fresaka Draguć 

 
1.000.000,0

0   
  

800.000,00    otvoreni   ugovor  07/13 10/13 
 
 64 4214 Ulaganja u vodoopskrbu temeljem vodovodnih priključaka 

 
50.000,00 40.000,00     

  66 4214 Obnova i izgradnja autobusnih čekaonica 
 

30.000,00   
  

24.000,00           

  67 4214 Investicijsko održavanje ostalih kap.objekata 
 

103.000,00   
  

82.400,00           

  68 4214 Investicijsko održavanje Vrtića Novaki Pazinski 
 

865.000,00   
  

692.000,00    otvoreni ugovor  07/13   11/13 

  77 3234 Usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije 
 

25.000,00   
  

20.000,00           

  97 4214 Uređenje sportskih terena i objekata 
 

40.000,00   
  

32.000,00           
 

II. 
Ovaj Plan nabave 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: 406-01/13-01/01 
URBROJ: 2163/06-01-01-13-2 
Cerovlje, 05. veljače 2013. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CEROVLJE 
Emil Daus, v.r. 


