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 109 

 
Na temelju Rezultata glasovanja s 

izbora održanih 22. svibnja 2011. godine za 
Vijeće Mjesnog odbora Beram, KLASA: 013-
01/11-01/03, URBROJ: 2163/01-04-01-11-70 
od 22. svibnja 2011. godine, Vijeće Mjesnog 
odbora Beram na sjednici održanoj 8. lipnja 
2011. donijelo je   
 

 
RJEŠENJE 

o verifikaciji mandata članova Vijeća 
Mjesnog odbora Beram 

 
 

I. 
Verificira se mandat u trajanju od 

četiri (4) godine članovima Vijeća Mjesnog 
odbora Beram: 

 
1. Davor Pilat,   
2. Franko Antičević,   
3. Zdenko Milohanić,    
4. Klaudio Šestan,   
5. Franko Ladavac,   
6. Renato Cvitan,     
7. Kristijan Pamić.   

 
II. 

Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/05 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-6 
Beram, 8. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  
BERAM 

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora Beram 
Davor Pilat, v.r. 
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Na temelju članka 6. stavka 2. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Beram („Službene novine Grada Pazina“ broj 
13/03.), Vijeće Mjesnog odbora Beram na 
sjednici održanoj 8. lipnja 2011. godine 
donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika Vijeća  

Mjesnog odbora Beram 
 
 

1. DAVOR PILAT izabire se za 
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Beram. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/05 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-9 
Beram, 8. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  
BERAM 

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora Beram 
Davor Pilat, v.r. 
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Na temelju članka 7. stavka 3. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Beram („Službene novine Grada Pazina“ broj 
13/03), Vijeće Mjesnog odbora Beram na 
sjednici održanoj 8. lipnja  2011. donijelo je   

 
 

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednika Vijeća  

Mjesnog odbora Beram 
 
 

 
1. RENATO CVITAN izabire se za 

potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora 
Beram. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/05 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-11 
Beram, 8. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  
BERAM 

 
 

Predsjednik 
Vijeća Mjesnog odbora Beram 

Davor Pilat, v.r. 
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Na temelju Rezultata glasovanja s 

izbora održanih 22. svibnja 2011. godine za 
Vijeće Mjesnog odbora Grdoselo, KLASA: 
013-01/11-01/03, URBROJ: 2163/01-04-01-
11-71 od 22. svibnja 2011. godine, Vijeće 
Mjesnog odbora Grdoselo na sjednici održanoj 
9. lipnja 2011. donijelo je   
 

 
RJEŠENJE 

o verifikaciji mandata članova Vijeća 
Mjesnog odbora Grdoselo 

 
 

I. 
Verificira se mandat u trajanju od 

četiri (4) godine članovima Vijeća Mjesnog 
odbora Grdoselo: 

 
1. Ivan Jurcola,     
2. Vojko Mogorović,    

 3. Damir Blašković,    
 4. Goran Juričić,    

5. Ivo Drndić. 
    

II. 
Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/07 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-5 
Grdoselo, 9. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
GRDOSELO 

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora Grdoselo 
Ivan Jurcola, v.r. 
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Na temelju članka 6. stavka 2. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Grdoselo („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 17/02. i 20/05.), Vijeće Mjesnog odbora 
Grdoselo na sjednici održanoj 9. lipnja 2011. 
godine donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika Vijeća  

Mjesnog odbora Grdoselo 
 
 

1.  IVAN JURCOLA izabire se za 
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Grdoselo. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/07 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-8 
Grdoselo, 9. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
GRDOSELO 

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora Grdoselo 
Ivan Jurcola, v.r. 
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Na temelju članka 7. stavka 3. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Grdoselo („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 17/02. i 20/05.), Vijeće Mjesnog odbora 
Grdoselo na sjednici održanoj 9.  lipnja 2011. 
godine donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednika Vijeća  

Mjesnog odbora Grdoselo 
 

 
1. VOJKO MOGOROVIĆ izabire se 

za potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora 
Grdoselo. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/07 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-10 
Grdoselo, 9. lipanj 2011. 
 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
GRDOSELO 

 
 

Predsjednik 
Vijeća Mjesnog odbora Grdoselo 

Ivan Jurcola, v.r 
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Na temelju Rezultata glasovanja s 

izbora održanih 22. svibnja 2011. godine za 
Vijeće Mjesnog odbora Heki, KLASA: 013-
01/11-01/03, URBROJ: 2163/01-04-01-11-72 
od 22. svibnja 2011. godine, Vijeće Mjesnog 
odbora Heki na sjednici održanoj 13. lipnja 
2011. donijelo je   
 

 
RJEŠENJE 

o verifikaciji mandata članova Vijeća 
Mjesnog odbora Heki 

 
 

I. 
Verificira se mandat u trajanju od 

četiri (4) godine članovima Vijeća Mjesnog 
odbora Heki: 

 
1. Edi Mendiković,   

 2. Đoni Juričić,        
3. Viktor Dobrila,  

 4. Vedran Kalac,     
 5. Kristijan Nefat,      
 6. Bruno Aničić,  
 7. Erik Ujčić. 

     
    II. 

Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/11 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-5 
Heki, 13. lipanj 2011. 
 

 
VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

HEKI  
 

 
Predsjedatelj 

Konstituirajuće sjednice 
Vijeća Mjesnog odbora Heki 

Edi Mendiković, v.r. 
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Na temelju članka 6. stavka 2. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Heki („Službene novine Grada Pazina“ broj 
13/03.), Vijeće Mjesnog odbora Heki na 
sjednici održanoj 13. lipnja 2011. godine 
donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika Vijeća  

Mjesnog odbora Heki  
 
 

1.  KRISTIJAN NEFAT  izabire se za 
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Heki. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/11 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-8 
Heki, 13. lipanj 2011. 
 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  
HEKI  

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora Heki 
Edi Mendiković, v.r. 
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Na temelju članka 7. stavka 3. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Heki („Službene novine Grada Pazina“ broj 
13/03.), Vijeće Mjesnog odbora Heki na 
sjednici održanoj 13. lipnja 2011. godine 
donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednika Vijeća  

Mjesnog odbora Heki 
 
 

1. ĐONI JURIČIĆ izabire se za 
potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora Heki. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/11 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-10 
Heki, 13. lipanj 2011. 
 
 

 
VIJEĆA MJESNOG ODBORA HEKI  

 
 

Predsjednik 
Vijeća Mjesnog odbora Heki  

   Kristijan Nefat, v.r. 
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Na temelju Rezultata glasovanja s 

izbora održanih 22. svibnja 2011. godine za 
Vijeće Mjesnog odbora Kašćerga, KLASA: 
013-01/11-01/03, URBROJ: 2163/01-04-01-
11-74 od 22. svibnja 2011. godine, Vijeće 
Mjesnog odbora  Kašćerga,  na sjednici 
održanoj 15. lipnja 2011. godine donijelo je   
 

 
 
 

RJEŠENJE 
o verifikaciji mandata članova Vijeća 

Mjesnog odbora  Kašćerga 
 
 

I. 
Verificira se mandat u trajanju od 

četiri (4) godine članovima Vijeća Mjesnog 
odbora  Kašćerga: 

 
1. Delko Ukotić,    
2. Lučano Ivančić,    
3. Jordan Koraca,    
4. Goran Hrvatin,    
5. Vitomir Breščić. 
  

II. 
Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/14 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-5 
Kašćerga, 15. lipanj 2011. 
 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  
KAŠĆERGA 

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora  Kašćerga 
Vitomir Breščić, v.r. 
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Na temelju članka 6. stavka 2. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora  
Kašćerga  („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 13/03.), Vijeće Mjesnog odbora  Kašćerga 
na sjednici održanoj 15. lipnja 2011. godine 
donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika Vijeća  
Mjesnog odbora  Kašćerga 

 
 

1. LUČANO IVANČIĆ izabire se za 
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora  
Kašćerga. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/14 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-8 
Kašćerga, 15. lipanj 2011. 
 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  
KAŠĆERGA 

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora  Kašćerga 
Vitomir Breščić, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 120 

 
Na temelju članka 7. stavka 3. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora  
Kašćerga („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 13/03.), Vijeće Mjesnog odbora Kašćerga 
na sjednici održanoj 15.  lipnja 2011. godine 
donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednika Vijeća  

Mjesnog odbora  Kašćerga 
 
 

1. DELKO UKOTIĆ  izabire se za 
potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora  
Kašćerga. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/14 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-10 
Kašćerga, 15. lipanj 2011. 
 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  
KAŠĆERGA 

 
 

Predsjednik  
Vijeća Mjesnog odbora  Kašćerga 

  Lučano Ivančić, v.r. 
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Na temelju Rezultata glasovanja s 

izbora održanih 22. svibnja 2011. godine za 
Vijeće Mjesnog odbora Kršikla, KLASA: 013-
01/11-01/03, URBROJ: 2163/01-04-01-11-73 
od 22. svibnja 2011. godine, Vijeće Mjesnog 
odbora Kršikla na sjednici održanoj 14. lipnja 
2011. godine donijelo je   

 
 

RJEŠENJE 
o verifikaciji mandata članova Vijeća 

Mjesnog odbora Kršikla 
 
 

I. 
Verificira se mandat u trajanju od 

četiri (4) godine članovima Vijeća Mjesnog 
odbora Kršikla: 

 
1. Vedran Ivančić,   
2. Veljko Paćelat,   

 3. Đulijana Gambar,   
 4. Dušan Mogorović,   
 5. Danijel Juričić.   
 

II. 
Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/15 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-5 
Kršikla, 14. lipanj 2011. 
 

 
VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

KRŠIKLA 
 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora Kršikla 
Dušan Mogorović, v.r. 
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Na temelju članka 6. stavka 2. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Kršikla („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/02. i 20/05.), Vijeće Mjesnog odbora 
Kršikla na sjednici održanoj 14. lipnja 2011. 
godine donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika Vijeća  

Mjesnog odbora Kršikla  
 
 

1.  VEDRAN IVANČIĆ izabire se za 
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Kršikla. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/15 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-8 
Kršikla, 14. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  
KRŠIKLA 

 
 

 Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora Kršikla 
   Dušan Mogorović, v.r. 
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Na temelju članka 7. stavka 3. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Kršikla („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/02. i 20/05.), Vijeće Mjesnog odbora 
Kršikla na sjednici održanoj 14. lipnja 2011. 
godine  donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednika Vijeća  

Mjesnog odbora Kršikla 
 
 

1. VELJKO PAĆELAT izabire se za 
potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora 
Kršikla. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/15 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-10 
Kršikla, 14. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  
KRŠIKLA 

 
 

Predsjednik 
Vijeća Mjesnog odbora Kršikla 

Vedran Ivančić, v.r. 
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Na temelju Rezultata glasovanja s 

izbora održanih 22. svibnja 2011. godine za 
Vijeće Mjesnog odbora Lindar, KLASA: 013-
01/11-01/03, URBROJ: 2163/01-04-01-11-75 
od 22. svibnja 2011. godine, Vijeće Mjesnog 
odbora Lindar na sjednici održanoj 8. lipnja 
2011. donijelo je   
 

 
RJEŠENJE 

o verifikaciji mandata članova Vijeća 
Mjesnog odbora Lindar 

 
 

I. 
Verificira se mandat u trajanju od 

četiri (4) godine članovima Vijeća Mjesnog 
odbora Lindar: 

 
1. Darko Zidarić,  

 2. Gordana Androšić,   
3. Kristina Gržić,    
4. Branimir Šajina,   

 5. Tereza Mišon,  
 6. Milovan Fabris,  
 7. Nikola Jedrejčić. 

 
II. 

Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/06 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-6 
Lindar, 8. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
 LINDAR 

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora Lindar 
 Branimir Šajina, v.r. 
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Na temelju članka 6. stavka 2. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Lindar („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/02. i 20/05.), Vijeće Mjesnog odbora Lindar 
na sjednici održanoj 8. lipnja 2011. godine 
donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika Vijeća  

Mjesnog odbora Lindar 
 
 

1. DARKO ZIDARIĆ izabire se za 
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Lindar. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/06 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-9 
Lindar, 8. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  
LINDAR 

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora Lindar 
 Branimir Šajina, v.r. 
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Na temelju članka 7. stavka 3. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Lindar („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/02. i 20/05.), Vijeće Mjesnog odbora Lindar 
na sjednici održanoj  8. lipnja 2011. donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednice Vijeća 

 Mjesnog odbora Lindar 
 
 

1. GORDANA ANDROŠIĆ izabire 
se za potpredsjednicu Vijeća Mjesnog odbora 
Lindar. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/06 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-11 
Lindar, 8. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  
LINDAR 

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora Lindar 
 Branimir Šajina, v.r. 
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Na temelju Rezultata glasovanja s 

izbora održanih 22. svibnja 2011. godine za 
Vijeće Mjesnog odbora Pazin, KLASA: 013-
01/11-01/03, URBROJ: 2163/01-04-01-11-76 
od 22. svibnja 2011. godine, Vijeće Mjesnog 
odbora Pazin na sjednici održanoj 14. lipnja 
2011. godine donijelo je   

 
 

RJEŠENJE 
o verifikaciji mandata članova/ica Vijeća 

Mjesnog odbora Pazin 
 
 

I. 
Verificira se mandat u trajanju od 

četiri (4) godine članovima Vijeća Mjesnog 
odbora Pazin: 

1. Robert Krnjus  
 2. Marija Ivić-Kačan,   
 3. Martin Čotar,   
 4. Ivan Pifar,   
 5. Mirjana Galant,    
 6. Vladimir Krulčić,   
 7. Patricia Antolović,     

8. Igor Jekić,    
 9. Sonja Mijandrušić,    

10. Toni Erdfeld,   
 11. Mateo Anić. 

   
II. 

Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/09 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-5 
Pazin, 14. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  
PAZIN 

 
Predsjedatelj 

Konstituirajuće sjednice 
Vijeća Mjesnog odbora Pazin 

Ivan Pifar, v.r. 

 
 

128 
 
Na temelju članka 6. stavka 2. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/02. i 1/07.), Vijeće Mjesnog odbora Pazin 
na sjednici održanoj 14. lipnja 2011. godine 
donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednice Vijeća  

Mjesnog odbora Pazin 
 
 

1.  PATRICIA ANTOLOVIĆ izabire 
se za predsjednicu Vijeća Mjesnog odbora 
Pazin. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/09 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-9 
Pazin, 14. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
 PAZIN 

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora Pazin 
Ivan Pifar, v.r. 
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Na temelju članka 7. stavka 3. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/02. i 1/07.), Vijeće Mjesnog odbora Pazin 
na sjednici održanoj 14. lipnja 2011.  godine,  
donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednika Vijeća  

Mjesnog odbora Pazin 
 
 

1. MARTIN ČOTAR izabire se za 
potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora Pazin. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/09 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-13 
Pazin, 14. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA PAZIN 
 
 

Predsjednica 
Vijeća Mjesnog odbora Pazin 

  Patricia Antolović, v.r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

130 
 
Na temelju Rezultata glasovanja s 

izbora održanih 22. svibnja 2011. godine za 
Vijeće Mjesnog odbora Stari Pazin, KLASA: 
013-01/11-01/03, URBROJ: 2163/01-04-01-
11-77 od 22. svibnja 2011. godine, Vijeće 
Mjesnog odbora Stari Pazin na sjednici 
održanoj 14. lipnja 2011. donijelo je   

 
 

RJEŠENJE 
o verifikaciji mandata članova Vijeća 

Mjesnog odbora Stari Pazin 
 
 

I. 
Verificira se mandat u trajanju od 

četiri (4) godine članovima Vijeća Mjesnog 
odbora Stari Pazin: 

1. Marin Šišović,    
2. Marino Ravnić,    
3. Franko Grubiša,      
4. Željko Matić,    
5. Ivan Frančula,     
6. Alen Papišta,    
7. Dušica Defar-Maretić,    
8. Klaudio Sinković,        
9. Karla Žakula.  
   

II. 
Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/10 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-6 
Pazin, 14. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  
STARI PAZIN 

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora Stari Pazin 
Klaudio Sinković, v.r. 
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Na temelju članka 6. stavka 2. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora Stari 
Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 
13/03.), Vijeće Mjesnog odbora Stari Pazin na 
svojoj sjednici  održanoj 14. lipnja 2011. 
godine donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika Vijeća  
Mjesnog odbora Stari Pazin 

 
 

1. FRANKO GRUBIŠA izabire se za 
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Stari 
Pazin. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/10 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-11 
Pazin, 14. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  
STARI PAZIN 

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora Stari Pazin 
Klaudio Sinković, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

132 
 
Na temelju članka 7. stavka 3. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora Stari 
Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 
13/03.), Vijeće Mjesnog odbora Stari Pazin  na 
sjednici 14. održanoj lipnja 2011. godine 
donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednika Vijeća  

Mjesnog odbora Stari Pazin 
 
 

1. KLAUDIO SINKOVIĆ izabire se 
za potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora 
Stari Pazin. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/10 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-13 
Pazin, 14. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  
STARI PAZIN 

 
 

Predsjednik 
Vijeća Mjesnog odbora Stari Pazin 

Franko Grubiša, v.r. 
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Na temelju Rezultata glasovanja s 

izbora održanih 22. svibnja 2011. godine za 
Vijeće Mjesnog odbora Zabrežani, KLASA: 
013-01/11-01/03, URBROJ: 2163/01-04-01-
11-78 od 22. svibnja 2011. godine, Vijeće 
Mjesnog odbora Zabrežani na sjednici 
održanoj 13. lipnja 2011. donijelo je   

 
 

RJEŠENJE 
o verifikaciji mandata članova Vijeća 

Mjesnog odbora Zabrežani 
 
 

I. 
Verificira se mandat u trajanju od 

četiri (4) godine članovima Vijeća Mjesnog 
odbora Zabrežani: 
 

1. Valter Žgrablić,   
2. Mario Zgrablić,   
3. Elvis Maretić,    
4. Nenad Maretić,   
5. Mauricio Pulić   
6. Darko Cerovac,   
7. Silvano Orbanić.    
      

II. 
Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/12 
URBROJ: 2163/01-01-01-12-5 
Zabrežani, 13. lipanj 2011. 
 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
ZABREŽANI 

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća mjesnog odbora Zabrežani 
Mario Zgrablić, v.r. 
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Na temelju članka 6. stavka 2. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Zabrežani („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 13/03.), Vijeće Mjesnog odbora Zabrežani 
na sjednici održanoj 13. lipnja 2011. godine 
donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika Vijeća  
Mjesnog odbora Zabrežani 

 
 

1. VALTER ŽGRABLIĆ izabire se 
za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora 
Zabrežani. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/12 
URBROJ: 2163/01-01-01-12-8 
Zabrežani, 13. lipanj 2011. 
 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
ZABREŽANI 

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća mjesnog odbora Zabrežani 
Mario Zgrablić, v.r. 
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Na temelju članka 7. stavka 3. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Zabrežani („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 13/03.), Vijeće Mjesnog odbora Zabrežani 
na sjednici održanoj 13.  lipnja 2011. godine 
donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednika Vijeća Mjesnog 

odbora Zabrežani 
 
 

1. MARIO ZGRABLIĆ izabire se za 
potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora 
Zabrežani. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/12 
URBROJ: 2163/01-01-01-12-10 
Zabrežani, 13. lipanj 2011. 
 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
ZABREŽANI 

 
 

Predsjednik 
Vijeća mjesnog odbora Zabrežani 

Valter Žgrablić, v.r. 
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Na temelju Rezultata glasovanja s 

izbora održanih 22. svibnja 2011. godine za 
Vijeće Mjesnog odbora Zamask, KLASA: 013-
01/11-01/03, URBROJ: 2163/01-04-01-11-79 
od 22. svibnja 2011. godine, Vijeće Mjesnog 
odbora  Zamask na sjednici održanoj 15. lipnja 
2011. donijelo je   
 

 
 

RJEŠENJE 
o verifikaciji mandata članova Vijeća 

Mjesnog odbora Zamask  
 
 

I. 
Verificira se mandat u trajanju od 

četiri (4) godine članovima Vijeća Mjesnog 
odbora  Zamask: 

 
1. Massimo Matijašić,   
2. Adriano Lušić,     

 3. Branko Tončić,      
 4. Goran Remac,     

5. Zlatko Koraca,     
 6. Mirko Rumin,    

7. Kristijan Valenta.    
       

II. 
Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/13 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-5 
Zamask, 15. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  
 ZAMASK 

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora  Zamask 
Branko Tončić, v.r. 
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Na temelju članka 6. stavka 2. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora  
Zamask („Službene novine Grada Pazina“ broj 
13/03.), Vijeće Mjesnog odbora Zamask na 
sjednici održanoj 15. lipnja 2011. godine 
donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog 

odbora  Zamask  
 
 

1. ADRIANO LUŠIĆ izabire se za 
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora  Zamask. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/13 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-8 
Zamask, 15. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA   
ZAMASK 

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora  Zamask 
Branko Tončić, v.r. 
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Na temelju članka 7. stavka 3. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora  
Zamask („Službene novine Grada Pazina“ broj 
13/03), Vijeće Mjesnog odbora Zamask na 
sjednici održanoj 15.  lipnja 2011. godine 
donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednika Vijeća  

Mjesnog odbora Zamask 
 
 

1. BRANKO TONČIĆ izabire se za 
potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora  
Zamask. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/13 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-10 
Zamask, 15. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA   
ZAMASK 

 
 

Predsjednik 
Vijeća Mjesnog odbora  Zamask 

Adriano Lušić, v.r. 
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Na temelju Rezultata glasovanja s 

izbora održanih 22. svibnja 2011. godine za 
Vijeće Mjesnog odbora Zarečje, KLASA: 013-
01/11-01/03, URBROJ: 2163/01-04-01-11-80 
od 22. svibnja 2011. godine, Vijeće Mjesnog 
odbora Zarečje na sjednici održanoj 9. lipnja 
2011. godine, donijelo je   
 

 
RJEŠENJE 

o verifikaciji mandata članova  
Vijeća Mjesnog odbora Zarečje 

 
 

I. 
Verificira se mandat u trajanju od 

četiri (4) godine članovima Vijeća Mjesnog 
odbora Zarečje: 

 
1. Mladen Sirotić,     
2. Roland Simičić,   
3. Goran Gržetić,   
4. Alen Gržetić,   
5. Zoran Dušić,   
6. Sanjin Mogorović,   
7. Edvin Rabac.     

 
II. 

Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/08 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-5 
Zarečje, 9. lipanj 2011. 
 
 

VIJEĆA  MJESNOG  ODBORA  
ZAREČJE 

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora Zarečje 
   Mladen Sirotić, v.r. 
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Na temelju članka 6. stavka 2. 

Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Zarečje („Službene novine Grada Pazina“ broj 
13/03.), Vijeće Mjesnog odbora Zarečje na 
sjednici održanoj 9. lipnja 2011. godine 
donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika Vijeća  

Mjesnog odbora Zarečje 
 
 

1. MLADEN SIROTIĆ, izabire se za 
predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Zarečje. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/08 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-8 
Zarečje, 9. lipanj 2011. 

 
 

VIJEĆA  MJESNOG  ODBORA  
ZAREČJE 

 
 

Predsjedatelj 
Konstituirajuće sjednice 

Vijeća Mjesnog odbora Zarečje 
   Mladen Sirotić, v.r. 
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Na temelju članka 7. stavka 3. 
Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Zarečje („Službene novine Grada Pazina“ broj 
13/03), Vijeće Mjesnog odbora Zarečje na 
sjednici održanoj 9.  lipnja 2011. godine 
donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednika Vijeća Mjesnog 

odbora Zarečje 
 

 
1.  ROLAND SIMIČIĆ, izabire se za 

potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora 
Zarečje. 

 
2. Ovo Rješenje 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: 026-01/11-01/08 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-10 
Zarečje, 9. lipanj 2011. 
 
 

VIJEĆA  MJESNOG  ODBORA  
ZAREČJE 

 
 

Predsjednik 
Vijeća Mjesnog odbora Zarečje 
   Mladen Sirotić, v.r. 
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Na osnovi članka 31. Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj 
skrbi (Službene novine Grada Pazina broj 
14/09.), Upravni odjel za samoupravu, upravu i 
društvene djelatnosti utvrdio je pročišćeni tekst 
Odluke o socijalnoj skrbi.  

Pročišćeni tekst Odluke obuhvaća tekst 
Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine 
Grada Pazina broj 19/05.), te njene izmjene i 
dopune objavljene u Službenim novinama 
Grada Pazina broj 14/09., u kojima je 
naznačeno i vrijeme njihovog stupanja na 
snagu.  
 
 
KLASA: 550-01/11-01/39 
URBROJ: 2163/01-05-01-11-1 
Pazin,  9. lipnja  2011. 
 
 

Upravni odjel za samoupravu, upravu  i 
društvene djelatnosti 

Pročelnik 
Boris Demark, v.r. 

 
 

ODLUKA O SOCIJALNOJ  SKRBI 
- pročišćeni tekst - 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak  1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz 

područja socijalne skrbi koja osigurava Grad 
Pazin (u nastavku teksta: Grad), korisnici 
socijalne skrbi, te uređuju uvjeti, način i 
postupak za ostvarivanje tih prava. 

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno 
značenje, bez obzira da li se koriste u muškom 
ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i 
muški i ženski rod. 
 

Članak 2. 
 Prava iz područja socijalne skrbi 
utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati 
na teret Grada ako je zakonom ili drugim 
propisom donesenim na temelju zakona uređeno 
da se ta prava ostvaruju prvenstveno na te ret 
Republike Hrvatske ili na teret drugih pravnih 
ili fizičkih osoba. 

 
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga 

članka, ako su pojedina prava koja prema ovoj 
Odluci osigurava Grad po svojoj visini i po 
svome opsegu utvrđena u višem iznosu ili u 
većem obujmu od prava i pomoći koja 
osigurava Republika Hrvatska odnosno Centar 
za socijalnu skrb Pazin (dalje: Centar) ili druga 
pravna ili fizička osoba, Grad će ta prava 
osiguravati do visine razlike između visine  
koju osigurava Centar odnosno ta fizička ili 
pravna osoba i visine  koja je utvrđena ovom 
Odlukom. 
 

Članak 3. 
 Poslove u vezi s ostvarivanjem prava 
propisanih ovom Odlukom obavlja Upravni 
odjel za samoupravu, upravu i društvene 
djelatnosti (dalje: nadležno upravno tijelo). 

Poslove ili dio poslova u vezi s 
ostvarivanjem prava utvrđenih ovom 
Odlukom, odnosno pružanje usluga ili dijela 
usluga korisnicima prava iz ove Odluke, 
Gradonačelnik Grada Pazina (dalje: 
Gradonačelnik) može povjeriti Centru 
odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj 
za obavljanje tih poslova odnosno usluga. 

O uvjetima, načinu i postupku za 
obavljanje poslova ili dijela poslova odnosno 
o načinu i uvjetima za pružanje usluga ili 
dijela usluga korisnicima iz stavka 2. ovoga 
članka Gradonačelnik zaključuje Ugovor o 
međusobnim pravima i obvezama sa Centrom 
odnosno s dotičnom pravnom ili fizičkom 
osobom. 
 

Članak 4. 
Krug korisnika odnosno pojedina 

prava iz ove Odluke, te visina i opseg tih 
prava utvrđuju se Programom socijalno-
zdravstvenih potreba koje donosi Gradsko 
vijeće Grada Pazina (dalje: Gradsko vijeće) 
prilikom donošenja Gradskog proračuna. 
 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 
 

  Članak 5. 
Korisnici socijalne skrbi (dalje: 

korisnici) prema ovoj Odluci mogu biti samac, 
član obitelji ili obitelj koji nemaju dovoljno 
sredstava za podmirenje svojih osnovnih 
životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti 
ih svojim radom ili svojim prihodom od 
imovine ili iz drugih izvora. 
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Korisnik prema ovoj Odluci može biti 
i: 1) tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički 
bolesno dijete, dijete žrtva obiteljskog ili 
drugog nasilja te dijete prema kojem je 
primijenjena ili bi trebala biti primijenjena 
mjera obiteljsko ili kaznenopravne zaštite, 2) 
tjelesno ili mentalno oštećena i(li) bolesna 
odrasla osoba, starija, nemoćna i druga osoba 
koja zbog trajnih ili privremenih promjena u 
zdravstvenom ili psihosocijalnom stanju ne 
može sama udovoljiti svojim osnovnim 
životnim potrebama, 3) druga osoba koja je u 
nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, 
ovisnosti o alkoholu, drogama ili o drugim 
opojnim sredstvima ili zbog drugih oblika 
društveno neprihvatljivog ponašanja i drugih 
uzroka. 

Status korisnika stječe se Rješenjem iz 
članka 44. ove Odluke. 
 

Članak 6. 
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom 

Odlukom osiguravaju se hrvatskim 
državljanima koji do podnošenja Zahtjeva iz 
članka 41. ove Odluke imaju prebivalište na 
području Grada najmanje godinu dana, stranim 
državljanima sa stalnim boravkom i osobama 
bez državljanstva sa stalnim boravkom na 
području Grada od  najmanje dvije godine. 

Prava iz socijalne skrbi stečena na 
osnovi ove Odluke ne mogu se prenositi na 
drugu osobu ni na drugu obitelj, niti 
nasljeđivati. 
 

III. UVJETI I KRITERIJI ZA 
OSTVARIVANJE PRAVA  

 
Članak 7. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena 
člankom  11. ove Odluke može ostvariti 
samac, član obitelji ili obitelj ako ispunjavaju: 
a) socijalni uvjet, b) uvjet prihoda ili c) 
poseban uvjet propisan ovom Odlukom, ako 
ovom Odlukom za neko od prava nije uređeno 
drukčije. 
 

Članak 8. 
Socijalni uvjet ispunjava osoba koja 

na osnovi Rješenja Centra ostvaruje: 1) pomoć 
za uzdržavanje, 2) doplatak za pomoć i njegu, 
3) osobnu invalidninu ili 4) pravo na pomoć i 
njegu u kući. 

Za stjecanje statusa korisnika 
podnositelj Zahtjeva, osim socijalnog uvjeta iz 
prethodnog stavka ovog članka, ako ovom 
Odlukom za neko pravo nije riješeno drukčije, 

 

mora ispunjavati i uvjet prihoda iz članka 9. 
ove Odluke. 

 
Članak 9. 

Uvjet prihoda ispunjava osoba 
odnosno obitelj s mjesečnim prihodom:           
- samac................................do 1.600,00 kuna, 
- dvočlana obitelj................do 2.200,00 kuna, 
- tročlana obitelj..................do 2.700,00 kuna, 
- četveročlana obitelj..........do 3.200,00 kuna. 

Ako obitelj ima više od četiri člana, 
cenzus prihoda iz prethodnog stavka za svakog 
daljnjeg člana obitelji povećava se za po 
400,00 kuna.  

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog 
članka, za djecu samohranih roditelja do 15 
godina odnosno do završetka redovnog 
školovanja, a najdalje do navršene 26-te 
godine života, za odrasle osobe potpuno radno 
nesposobne, čija je nesposobnost za rad 
utvrđena općim propisima, te za umirovljenike 
i starije i nemoćne osobe iznad 65 godina, 
cenzus  prihoda povećava se za po 200,00 kuna 
za svakog takvog člana. 

Pod prihodom u smislu stavaka 1., 2. i 
3. ovog članka smatra se ukupan iznos 
prosječnih mjesečnih primitaka samca odnosno 
obitelji isplaćenih u tri (3) mjeseca koji 
prethode mjesecu u kojem je podnesen Zahtjev 
za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva i 
svi primici koje samac ili obitelj ostvare po 
osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine, iz 
Hrvatske ili inozemstva, ili na neki drugi 
način. 
     Poljoprivredniku i članu njegove 
obitelji koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost 
kao jedino ili glavno zanimanje te na temelju 
poljoprivredne djelatnosti imaju obvezno 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje, prosječni 
mjesečni prihod utvrđuje se prema godišnjoj 
poreznoj prijavi podnesenoj nadležnoj 
Poreznoj upravi odnosno prema Potvrdi o 
ostvarenom dohotku u prethodnoj kalendarskoj 
godini koju izdaje Porezna uprava. 

U prihod iz stavaka 1. do 3. ovog 
članka ne uračunavaju se: 1) novčana naknada 
za tjelesno oštećenje, 2) stalna pomoć 
ostvarena po Zakonu o socijalnoj skrbi, 3) 
doplatak za pomoć i njegu ostvaren po Zakonu 
o socijalnoj skrbi, propisima mirovinskog 
osiguranja i(li) invalidsko boračke zaštite, 4) 
ortopedski dodatak, 5) osobna invalidnina 
ostvarena po Zakonu o socijalnoj skrbi, 6) 
naknada do zaposlenja ostvarena po Zakonu o 
socijalnoj skrbi, 7) državna potpora za 
poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, 8) 
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doplatak za djecu, 9) učeničke i studentske 
stipendije, 10) druge pomoći ostvarene za 
liječenje, te 11) pomoći ostvarene na osnovi 
ove Odluke. 

Iznos prihoda iz stavaka 1. do 3. ovog 
članka umanjuje se za iznos koji samac ili član 
obitelji, na temelju propisa o obiteljskim 
odnosima, plaćaju za uzdržavanje osobe koja 
nije član te obitelji. 

 
Članak 10. 

Poseban uvjet u smislu članka 7. ove 
Odluke ispunjavaju: 1) roditelj, staratelj ili 
udomitelj djeteta poginulog, umrlog, zatočenog 
ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog 
rata, 2) roditelj djeteta hrvatskog ratnog vojnog 
invalida, 3) udomitelj djeteta ili udomitelj 
odrasle osobe temeljem Rješenja Centra za 
socijalnu skrb, 4) dijete ili odrasla osoba s 
prebivalištem na području Grada, kojoj je 
osigurana skrb izvan vlastite obitelji kroz 
smještaj u udomiteljsku obitelj na području 
izvan Grada, pod uvjetom da udomiteljska 
obitelj korisnika na njegov račun ne ostvaruje 
prava iz ove Odluke u jedinici lokalne 
samouprave u kojoj ima prebivalište, 5) 
odrasla osoba i(li) dijete žrtva obiteljskog 
nasilja koji su bili primorani napustiti obitelj.  

 
IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI  

 
Članak 11. 

Pod uvjetima, na način i u postupku 
utvrđenim ovom Odlukom, osoba ili obitelj 
kojima je utvrđen status korisnika, mogu 
ostvari(va)ti sljedeća prava i(li) pomoći: 

 
1. pravo na pomoć za opremu za 

novorođenče, 
2. pravo na pomoć za hranu za dojenčad, 
3. pravo na pomoć za podmirivanje troškova 

boravka djeteta u Dječjem vrtiću, 
4. pravo na pomoć za podmirivanje troškova 

prehrane djeteta u Osnovnoj školi, 
5. pravo na pomoć za podmirivanje troškova 

ljetovanja u Dječjem odmaralištu, 
6. pravo na pomoć za podmirivanje troškova 

prijevoza djeteta s posebnim potrebama i 
pratioca na tretman u ustanove 
kategorizirane za njihove potrebe (dalje: 
pravo na pomoć za podmirivanje troškova 
prijevoza),  

7. pravo na pomoć za podmirenje dijela 
troškova za nabavku obveznih školskih 
udžbenika. 

 

8. pravo na pomoć za podmirivanje troškova 
stanovanja i u vezi sa stanovanjem 
(najamnina, električna energija, voda, 
komunalna naknada, odvoz smeća i 
zajednička pričuva zgrade), 

9. pravo na poklon pakete hrane i higijenskih 
potrepština, 

10. pravo na pomoć za podmirenje troškova 
ogrjeva, 

11. pravo na subvenciju obroka za korisnike 
Programa međugeneracijske solidarnosti 
„Dnevni boravak i pomoć u kući starijim 
osobama,  

12. pravo na pomoć za izvanbolničko liječenje 
ovisnika, 

13. pravo na jednokratnu novčanu pomoć, 
14. pravo na  privremenu novčanu pomoć, te 
15. pravo na mjesečnu novčanu pomoć, ako su 

ta osoba ili obitelj  korisnici stalne pomoći 
putem Centra. 

Korisnik socijalne skrbi može 
istovremeno ostvarivati više pojedinačnih 
prava odnosno oblika pomoći ako njihovo 
istodobno ostvarivanje ne proturječi ovoj 
Odluci i svrsi kojoj je ostvarivanje prava 
namijenjeno. 

 
Članak 12. 

Programom socijalno-zdravstvenih 
potreba iz članka 4. ove Odluke mogu se 
predvidjeti i druge potrebe i programi od 
interesa za Grad čije će se zadovoljavanje 
podržavati i (su)financirati iz Proračuna Grada. 

Pod potrebama i programima iz stavka 
1. ovoga članka podrazumijevaju se osobito:  

1) preventivno suzbijanje zaraznih 
bolesti,  

2) sufinanciranje programa udruga, 
ustanova, pravnih i fizičkih osoba koje se bave 
zaštitom socijalno ugroženog stanovništva ili 
zaštitom socijalno i zdravstveno 
hendikepiranih osoba,  

3) sufinanciranje udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata i udruga antifašističkih 
boraca,  

4) dopunska materijalna i druga zaštita 
boraca narodnooslobodilačkog rata i članova 
njihovih obitelji,  

5) sufinanciranje udruga 
umirovljenika, 

6) sufinanciranje djelatnosti Hitne 
medicinske pomoći u Pazinu i slični programi 
odnosno potrebe. 
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V. NAČIN OSTVARIVANJA POJEDINIH 

PRAVA 
 

1. Pravo na pomoć za opremu za 
novorođenče 

 
Članak 13.  

 Neovisno o ispunjavanju uvjeta iz 
članaka 8. do 10. ove Odluke, za svako 
novorođeno dijete, roditelju djeteta dodijelit će 
se pomoć za nabavu opreme za novorođenče i 
to:  
- za prvo dijete u iznosu od 3.000,00 kn, 
- za drugo dijete u iznosu od 4.000,00 kn, 
- za treće i svako sljedeće dijete, blizance, 
trojke, četvorke u iznosu od 5.000,00 kn po 
djetetu. 

Pravo na pomoć iz stavka 1. ovog 
članka imaju roditelji, odnosno samohrane 
majke ili očevi s prebivalištem na području 
Grada. 

Iznimno, pomoć će se dodijeliti 
roditeljima koji žive s djetetom na području 
Grada, ako dijete ima prijavljeno prebivalište 
na području Grada, a jedan od roditelja - na 
području Grada najmanje godinu dana prije 
podnošenja Zahtjeva iz članka 41. ove Odluke. 

Pravo se može ostvariti do navršene 
godine dana života djeteta. 
 

2. Pravo na pomoć za hranu za dojenčad 
 

Članak 14. 
Pravo na pomoć za podmirivanje 

troškova hrane za dojenčad imaju: roditelj, 
osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i 
odgoj ili udomitelj djeteta odnosno osoba koja 
ispunjava uvjete iz članka 8., članka 9. ili  
članka 10. točke 3. ili 4. ove Odluke.  
 Mjesečni iznos naknade je 500,00 
kuna, a isplaćuje se do dvanaest (12) mjeseci 
starosti djeteta. 

 
3. Pravo na pomoć za podmirivanje 

troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću 
 

Članak 15. 
Pravo na pomoć za podmirivanje 

troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću, 
može ostvariti roditelj, osoba kojoj je dijete 
povjereno na čuvanje i odgoj ili udomitelj  
djeteta, koji ispunjavaju uvjete iz članka 8., 
članka 9. ili poseban uvjet iz članka 10. točke 
3., 4. ili 5. ove Odluke. 

 

Djetetu kojem je osigurana skrb izvan 
vlastite obitelji kroz smještaj u udomiteljsku 
obitelj izvan mjesne nadležnosti Grada, 
troškove boravka u Dječjem vrtiću, u skladu sa 
stavkom 1. ovoga članka, podmirivat će se 
Dječjem vrtiću na području stanovanja 
udomitelja, na osnovi dostavljenih računa.     

 
4. Pravo na pomoć za podmirivanje 

troškova prehrane djeteta u Osnovnoj školi 
 

Članak 16. 
Pravo na pomoć za podmirivanje 

troškova prehrane djeteta u Osnovnoj školi 
mogu ostvariti: roditelj, osoba kojoj je dijete 
povjereno na čuvanje i odgoj ili udomitelj 
djeteta, koji ispunjava uvjete iz članka 8., 
članka 9. ili poseban uvjet iz članka 10. točke 
3., 4. ili 5. ove Odluke. 

Djetetu kojem je osigurana skrb izvan 
vlastite obitelji kroz smještaj u udomiteljsku 
obitelj izvan mjesne nadležnosti Grada, 
troškova prehrane djeteta u Osnovnoj školi, u 
skladu sa stavkom 1. ovoga članka, podmirivat 
će se Osnovnoj školi na području stanovanja 
udomitelja, na osnovi dostavljenih računa. 

Neovisno o ispunjavanju uvjeta iz 
članka 8. do 10. ove Odluke, za treće i svako 
sljedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje 
ostale djece predškolske dobi ili se redovno 
školuju (najdulje do 26-te godine života), 
roditelj djeteta ima pravo na naknadu troškova 
prehrane djeteta u Osnovnoj školi. 

Pravo na pomoć iz stavka 3. ovog 
članka imaju roditelji, odnosno samohrane 
majke ili očevi s prebivalištem na području 
Grada. 
 

5. Pravo na pomoć za podmirivanje 
troškova ljetovanja u Dječjem odmaralištu 

 
Članak 17. 

Pravo na pomoć za podmirivanje 
troškova ljetovanja u Dječjem odmaralištu 
mogu ostvariti: roditelj, osoba kojoj je dijete 
povjereno na čuvanje i odgoj ili udomitelj  
djeteta za dijete od pet (5) do petnaest (15) 
godina, ako ispunjavaju uvjete iz članka 8., 
članka 9. ili poseban uvjet iz članka 10. točke 
3., 4. ili 5. ove Odluke. 

Za prvo dijete iz obitelji korisnika iz 
prethodnog stavka ovog članka koje ljetuje u 
Dječjem odmaralištu, korisnik ima pravo na 
naknadu troškova ljetovanja u visini od 50% 
od utvrđene cijene ljetovanja, za drugo dijete - 
65%, a za svako iduće dijete iz iste obitelji - u 
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visini 80% od utvrđene cijene ljetovanja, ako 
ta djeca ljetuju u Dječjem odmaralištu tijekom 
iste sezone. 
 

6. Pravo na pomoć za podmirivanje 
troškova prijevoza 

 
Članak 18. 

Pravo na pomoć za  podmirivanje 
troškova prijevoza djeteta s posebnim 
potrebama do petnaeste godine života i 
njegovog pratioca - na tretman u ustanove 
kategorizirane za njegove potrebe, ima 
korisnik neovisno o ispunjavanju uvjeta iz 
članaka 8. do 10. ove Odluke, kad način 
podmirivanja takvih troškova nije uređen 
drugim propisima i kad je potreba za takvom 
rehabilitacijom utvrđena Rješenjem Centra ili 
Potvrdom ili drugom ispravom nadležnog tijela 
o utvrđivanju primjerenog oblika rehabilitacije 
odnosno školovanja. 
 Visina prava iz stavka 1. ovog članka 
utvrđuje se na temelju  Potvrde o pohađanju 
takve ustanove i stvarnih izdataka prema cijeni 
pojedinačne autobusne karte od mjesta 
prebivališta korisnika do dotične ustanove, sve 
na rok dok za takva plaćanja postoje opravdani 
razlozi.  
 

7. Pravo na pomoć za podmirenje dijela 
troškova za nabavku obveznih  

školskih udžbenika 
 

Članak 19. 
Pravo na pomoć za podmirenje dijela 

troškova za nabavku obveznih školskih 
udžbenika za djecu koja se redovno školuju, a 
najdulje do 18-te godine života odnosno do 
završetka srednjoškolskog obrazovanja, mogu 
ostvariti: roditelj, osoba kojoj je dijete 
povjereno na čuvanje i odgoj ili udomitelj  
djeteta koji ispunjavaju uvjete iz članka 8., 
članka  9. ili poseban uvjet iz članka 10. točke 
3., 4. ili 5. ove Odluke. 

Korisnik iz prethodnog stavka ovoga 
članka ima pravo na naknadu dijela troškova 
za nabavku obveznih školskih udžbenika u 
visini od 50% od ukupno utrošenih  sredstava 
za kupnju istih (uz predočenje računa), ako to 
pravo nije ostvario po drugim propisima. 

 
Članak 20. 

 Prava na pomoći iz članaka 15., 16., 
17. i 19. ove Odluke, na preporuku Centra za 
osobe iz članka 10. točka 5. ove Odluke, 
utvrđuje nadležno Upravno tijelo svojim 

Rješenjem – na rok dok za ostvarivanje tih 
prava postoje opravdani razlozi, a najduže na 
rok od godinu dana od dana početka 
ostvarivanja tih prava. 
 Iznimno od odredbe prethodnog 
stavka ovoga članka, na prijedlog nadležnog 
Upravnog tijela, Gradonačelnik može svojim 
Zaključkom odobriti i duži rok za ostvarivanje 
tih prava, ali najduže na rok od dvije godine 
od dana početka ostvarivanja tih prava. 

 
8. Pravo na pomoć za podmirivanje 

troškova stanovanja 
 

Članak 21. 
Pod troškovima stanovanja u smislu 

ove Odluke podrazumijevaju se troškovi: 1) 
najamnine za korištenje stana, 2) električne 
energije, 3) vode, 4) komunalne naknade, 5) 
odvoza smeća te 6) zajedničke pričuve za 
zgradu.  

Pomoć za podmirivanje troškova 
stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji 
koji ispunjavaju uvjete iz članaka 8. i(li) 9. ove 
Odluke, ako plaćanje tih troškova ne ostvaruju 
po drugoj osnovi. 

 
8.1. Pravo na pomoć za podmirivanje 

troškova najamnine 
 

Članak 22.  
Pravo na pomoć za podmirivanje 

troškova najamnine kao dijela troškova 
stanovanja može ostvariti osoba: 1) korisnik 
stana-najmoprimac koji plaća zaštićenu 
najamninu, 2) korisnik stana-najmoprimac koji 
plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u 
vlasništvu Grada ili druge pravne osobe, te 3) 
korisnik stana-najmoprimac koji plaća 
slobodno ugovorenu najamninu za stan u 
vlasništvu fizičke osobe. 
 Status korisnika stana-najmoprimca 
dokazuje se Ugovorom o najmu stana, 
presudom nadležnog suda koja zamjenjuje taj 
Ugovor ili drugom pravovaljanom ispravom. 
  

Članak 23. 
Najmoprimac iz članka 22. stavak 1. 

točke 1. i 2. ove Odluke može ostvariti pravo 
na podmirivanje troškova najamnine u punom 
iznosu ako ispunjava uvjete iz članaka 8. i(li)  
9. ove Odluke. 

Najmoprimac iz prethodnog stavka 
ovog članka nema pravo na podmirivanje 
troškova najamnine ako: 1. stanuje u stanu 
većeg standarda od jedne sobe po članu 
obiteljskog domaćinstva (supružnike pripada 
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jedna soba),  2. stan ili dio stana daje u 
podnajam, te 3. on ili članovi njegovog 
obiteljskog domaćinstva stan ne koriste za 
stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili 
djelomično koristi za druge namjene. 

Iznimno od odredbe točke 1. 
prethodnog stavka ovog članka, umirovljenik 
stariji od šezdeset i pet (65) godina može, pod 
uvjetima iz ove Odluke, ostvariti pravo na 
podmirivanje troškova najamnine ako u tom 
stanu do podnošenja Zahtjeva stanuje najmanje 
deset (10) godina neprekidno. 
 

Članak 24. 
Najmoprimac iz članka 22. stavak 1. 

točka 3. ove Odluke, može, ako ispunjava 
uvjete iz članaka 8. i(li) 9. ove Odluke, 
ostvariti pravo na podmirivanje dijela troškova 
slobodno ugovorene najamnine za površinu 
stana utvrđenu člankom 10. Pravilnika o 
odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku 
zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za 
zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba 
samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz 
socijalne skrbi, i to za stan površine:  
- do 25 m2.....................300,00 kuna mjesečno, 
- do 35 m2.....................350,00 kuna mjesečno,  
- do 45 m2.....................400,00 kuna mjesečno, 
- do 55 m2.................... 450,00 kuna mjesečno, 
- do 60 m2  i više..........500,00 kuna mjesečno. 

Iznimno, pomoć iz stavka 1. ovog 
članka može se odobriti i u većem iznosu ako 
se po pisanoj Preporuci Centra samo na taj 
način može izbjeći odvajanje djece od 
roditelja, ali maksimalno do dvostrukog, 
pripadajućeg  iznosa iz stavka 1. ovoga članka.   

 Najmoprimac iz stavka 1. ovoga 
članka nema pravo na podmirivanje dijela 
troškova slobodno ugovorene najamnine ako: 
1. Ugovorom o najmu stana, ovjerenom kod 
Javnog bilježnika ili Potvrdom Porezne uprave 
Pazin, ne dokaže postojanje najma odnosno 
najamnine, 2. stan ili dio stana daje u 
podnajam i 3. on ili članovi njegovog 
obiteljskog domaćinstva stan ne koriste za 
stanovanje ili ako se stan, djelomično ili u 
cijelosti, koristi za druge namjene. 

 
8.2. Pravo na pomoć za podmirivanje 

troškova električne energije 
 

Članak 25. 
Pravo na pomoć za podmirivanje 

troškova električne energije, ako ispunjavaju 
uvjete iz članaka 8. i(li) 9. ove Odluke, mogu 
ostvariti:  

- samac u visini do 90,00 kuna 

mjesečno, 
- dvočlana obitelj u visini do 120,00 

kuna mjesečno, 
- tročlana obitelj u visini do 150,00 

kuna mjesečno, 
- četveročlana obitelj u visini do 180,00 

kuna mjesečno. 
Za svakog daljnjeg člana obitelji iznos 

iz prethodnog stavka ovog članka povećava se 
za po 30,00 kuna mjesečno. 

 
Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. 

ovog članka, pravo na podmirivanje troškova 
električne energije do punog iznosa imaju 
osoba ili obitelj koji ispunjavaju uvjet iz 
članka  8. točka 1. ove Odluke odnosno 
korisnik pomoći za uzdržavanje, ako im to, na 
prijedlog nadležnog Upravnog tijela, svojim 
Zaključkom odobri Gradonačelnik. 

 
8.3. Pravo na pomoć za podmirivanje 

troškova vode 
 

Članak 26. 
Pravo na pomoć za podmirivanje 

troškova vode mogu ostvariti samac ili obitelj 
ako ispunjavaju uvjete iz članaka 8. i(li) 9. ove 
Odluke i to: 

- samac u visini do 60,00 kuna 
mjesečno, 

- dvočlana obitelj u visini do 70,00 
kuna mjesečno, 

- tročlana obitelj u visini do 80,00 kuna 
mjesečno, 

- četveročlana obitelj u visini do 90,00 
kuna mjesečno. 

Za svakog daljnjeg člana obitelji iznos 
iz prethodnog stavka ovog članka povećava se 
za po 10,00 kuna mjesečno. 

 
8.4. Pravo na podmirivanje troškova 

komunalne naknade 
 

Članak 27. 
Pravo na podmirivanje troškova 

komunalne naknade u punom iznosu imaju 
samac ili obitelj koji ispunjavaju  uvjete iz 
članaka 8. i(li) 9. ove Odluke.                                                      

 
8.5. Pravo na podmirivanje troškova 

odvoza smeća 
 

Članak 28. 
Pravo na podmirivanje troškova 

odvoza smeća u punom iznosu imaju samac ili 
obitelj koji ispunjavaju  uvjete iz članaka 8. 
i(li) 9. ove Odluke.                                                                  
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8.6. Pravo na pomoć za podmirivanje 

troškova zajedničke pričuve 
 

Članak 29. 
Pravo na pomoć za podmirivanje 50% 

troškova zajedničke pričuve zgrade imaju 
samac ili obitelj ako ispunjavaju uvjete iz 
članaka 8. i(li)  9. ove Odluke i ako 
pravovaljanom ispravom dokažu da su vlasnici 
stana u dotičnoj zgradi. 

 
Članak 30. 

Pravo na pomoć za podmirivanje 
troškova stanovanja  iz članaka 21. do 29. ove 
Odluke nemaju samac ni obitelj ako:       

 1. on ili član tog obiteljskog 
domaćinstva na području Republike Hrvatske 
imaju u vlasništvu ili u suvlasništvu kuću za 
odmor, drugu kuću ili drugi stan, koji njemu ili 
članu obitelji ne služe za zadovoljavanje 
osnovnih stambenih potreba,  

2. radno sposoban samac ili radno 
sposobni članovi te obitelji nisu uredno 
prijavljeni Zavodu za zapošljavanje ili ako su 
prijavljeni Zavodu za zapošljavanje ali su u 
razdoblju od šest mjeseci prije podnošenja 
Zahtjeva odbili ponuđeno zaposlenje neovisno 
o stručnoj spremi. 

Odredbe iz stavka 1. točke 2. ne 
odnose se na:  

- potpuno radno nesposobnu osobu,  
- radno sposobnu osobu stariju od 55 

godina koja u posljednjih 10 godina nije bila u 
radnom odnosu niti je obavljala obrt niti drugu 
samostalnu djelatnost, članove poljoprivrednog 
domaćinstva starije od 55 godina života, osobe 
kojima do stjecanja prava na starosnu mirovinu 
nedostaje 5 godina života ili mirovinskog 
staža,  

- dijete od 15. do navršene 18. godine 
života, odnosno do završetka redovnog 
školovanja, a najdulje do navršene 26. godine 
života,  

- trudnicu nakon 12 tjedana trudnoće, 
rodilju do dva mjeseca nakon poroda, roditelja 
koji čuva i odgaja dijete do godinu dana života, 
blizance do 3 godine života ili troje i više djece 
do 10 godina života ili teže tjelesno ili 
mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete 
pod roditeljskom skrbi. 

U slučaju dvojbe u utvrđivanju i 
kvalifikaciji činjeničnog stanja prema točkama  
1. i 2. iz stavka 1. ovoga članka, o okolnostima 
iz tih točaka odredit će se Gradonačelnik 
svojim Zaključkom. 

 
Članak 31. 

Nezaposlenog radno sposobnog 
korisnika pomoći za podmirivanje troškova 
stanovanja i(li) nezaposlenog radno sposobnog 
člana njegove obitelji, Grad,  prema njihovim 
mogućnostima i sposobnostima, može uključiti 
u društveno odnosno javno koristan rad za 
svoje ili za potrebe udruga građana i socijalnih 
ustanova koje pokrivaju socijalnu i 
humanitarnu djelatnost – 10 do 20 sati 
mjesečno. 
  Ako se korisnik prava iz prethodnog 
stavka ovog članka iz neopravdanih razloga ne 
odazove pozivu nadležnog Upravnog tijela na 
obavljanje društveno odnosno javno korisnog 
rada, od prvog u mjesecu nakon isteka mjeseca 
u kojem se nije odazvao pozivu – izgubit će 
utvrđena prava. 
  

9. Pravo na poklon pakete hrane i 
higijenskih potrepština 

 
Članak 32. 

Socijalno najugroženije osobe i(li) 
obitelji mogu, u pravilu uz uskršnje i(li) 
božićne blagdane, ostvariti pravo na dodjelu 
poklon paketa sa hranom i higijenskim 
potrepštinama. 

Popis osoba i(li) obitelji iz prethodnog 
stavka ovog članka, u suradnji sa Centrom, 
Gradskim društvom Crvenog križa i Vijećima 
Mjesnih odbora s područja Grada, priprema 
nadležno Upravno tijelo od: 1. najugroženijih 
korisnika pomoći za podmirivanje troškova 
stanovanja, 2. osoba i(li) obitelji koje 
ispunjavaju poseban uvjet iz članka 10. točke 
3. i 5. ove Odluke, te 3. najugroženijih osoba 
i(li) obitelji koje predlože Centar, Gradsko 
društvo Crvenog križa ili Vijeća Mjesnih 
odbora s područja Grada. 

Poklon pakete ili druge vidove pomoći 
u naravi može se odobriti i djeci te odraslim 
osobama s područja Grada smještenim u 
udomiteljskim obiteljima, ustanovama 
socijalne ili zdravstvene skrbi odnosno tim 
ustanovama. 
 Zaključak o prihvaćanju popisa iz 
stavka 2. ovog članka i o visini te pomoći za 
svaki pojedini slučaj dodjele, te o vidovima i 
visini pomoći iz stavka 3. ovog članka,  na 
prijedlog nadležnog Upravnog tijela, donosi 
Gradonačelnik. 
   
 
 
 



 
Ponedjeljak, 20. lipnja 2011.                SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA               Strana 264 – Broj 10 
 
 

10. Pravo na pomoć za podmirenje  
troškova ogrjeva 

 
Članak 33. 

Korisniku prava na pomoć za 
podmirivanje troškova stanovanja i osobi 
odnosno obitelji koje ispunjavaju uvjet iz 
članka 8. točka 1. ove Odluke, ako za 
zagrijavanje stana koriste drva ili drugi izvor 
topline, na temelju pismenog prijedloga Centra  
može se, jednom u grijnoj sezoni, odobriti 
novčani iznos za podmirenje tih troškova u 
visini koju svojom Odlukom ili drugim aktom 
odredi Istarska županija.  

 
Za osiguranje sredstava za pomoć iz 

stavka 1. ovog članka, nadležno Upravno tijelo 
Grada, sukladno odredbama članka 2. stavak 1. 
ove Odluke i članka 38. stavci 4., 5. i 6. 
Zakona o socijalnoj skrbi, podnosi Zahtjev 
Istarskoj županiji najkasnije do prosinca tekuće 
godine. 

Ako korisnik, osoba ili obitelj iz stavka 
1. ovog članka, ne ostvare  pravo na pomoć za 
ogrjev na način opisan u stavcima 1. i 2. ovog 
članka a ispunjavaju uvjete iz članaka 8. i(li) 9. 
ove Odluke, ta će im se pomoć dodijeliti iz 
Proračuna Grada u istoj visini. 
 

11. Pravo na subvenciju obroka za 
korisnike Programa međugeneracijske 
solidarnosti „Dnevni boravak i pomoć u 

kući starijim osobama 
 

Članak 34. 
Pravo na subvenciju do četiri (4) 

obroka tjedno ostvaruju korisnici Programa 
međugeneracijske solidarnosti „Dnevni 
boravak i pomoć u kući starijim osobama“. 

U troškovima obroka iz stavka 1. ovog 
članka Grad sudjeluje u sljedećem omjeru:  

- 80% za osobe iz stavka 1. koje su 
korisnici stalne pomoći putem Centra, 

- 50% za osobe iz stavka 1. sa 
prosječnim prihodima po članu kućanstva do 
900,00 kuna, te 

- 30 % za osobe iz stavka 1. sa 
prosječnim prihodima po članu kućanstva od 
901,00 do 1.200,00 kuna. 

 

 

12. Pravo na pomoć za izvanbolničko 
liječenje ovisnika 

Članak 35. 
Pravo na pomoć za izvanbolničko 

liječenje ovisnosti o alkoholu ili o opojnim 
drogama mogu ostvariti ovisnik ili njegova 
obitelj prema posebnom programu  nadležne 
ustanove odnosno udruge ako ispunjavaju 
uvjete iz članaka 8. i(li) 9. ove Odluke. 

Pod pomoći iz prethodnog stavka ovog 
članka podrazumijeva se podmirivanje do 50% 
stvarnih troškova terapije.  

Pomoć iz stavaka 1. i 2. ovog članka 
odobrava se u pravilu kao godišnja pomoć, a 
isplaćuje nadležnoj ustanovi odnosno udruzi, u 
pravilu dvokratno – po 50% od odobrenog 
iznosa. 

Iznimno od odredbe iz prethodnog 
stavka ovog članka, ako ne postoje uvjeti da se 
odobrena pomoć isplati nadležnoj ustanovi 
odnosno udruzi, ta će se pomoć isplatiti 
roditelju odnosno skrbniku ovisnika. 

Ako to stručno dokumentirani razlozi i 
aspekti liječenja zahtijevaju, pomoć iz stavaka 
1. i 2. ovog članka može se obnavljati dok 
terapija odnosno liječenje traju. 

 
13. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć 

 
Članak 36.  

  Jednokratna novčana pomoć može se 
odobriti samcu, članu obitelji ili obitelji koji 
prema procjeni nadležnog Upravnog tijela, 
zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u 
mogućnosti podmiriti neke specifične potrebe 
vezane uz školovanje djeteta, bolest ili smrt 
člana obitelji, elementarne nepogode, nabavku 
ortopedskih ili drugih medicinskih pomagala 
osobama s invaliditetom, nabavku osnovnih 
predmeta u kućanstvu, nabavku neophodne 
odjeće i obuće i sl. 
 Pomoć iz prethodnog stavka odobrava 
se u pravilu kao jednokratna ili višekratna 
isplata u novcu, a iznimno, kad postoji 
vjerojatnost da se novčanom isplatom ne bi 
ostvarila njena svrha, nadležno Upravno tijelo, 
može tu isplatu zamijeniti ekvivalentnom i 
prikladnom isplatom u naravi ili uslugama. 

Istoj osobi ili obitelji jednokratna 
novčana pomoć može se odobriti jednom ili 
više puta tijekom godine najviše do 
sveukupnog iznosa od 2.500,00 kuna godišnje.  

Osoba ili obitelj koji ispunjavaju 
poseban uvjet iz članka 10. točke 1., 2., 3. ili 4. 
ove Odluke imaju pravo na jednokratnu 
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novčanu pomoć u iznosu od 2.500,00 kuna 
jednom u  kalendarskoj godini. 
 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć 
iz prethodnih stavaka ovog članka i način 
njezine isplate utvrđuje nadležno Upravno 
tijelo svojim Rješenjem.  

Iznimno, Gradonačelnik na prijedlog 
nadležnog Upravnog tijela može svojim 
Zaključkom odobriti i drugu vrstu jednokratne 
novčane pomoći, a pomoći iz stavaka 1., 3. i 4. 
ovog članka i više puta u istoj kalendarskoj 
godini ili u iznosu višem od 2.500,00 kuna, ali 
najviše do iznosa kojim se u cijelosti 
podmiruje dotična potreba.  
 

14. Pravo na  privremenu novčanu pomoć 
 

Članak 37. 
Na privremenu novčanu pomoć imaju 

pravo odrasla osoba i(li) dijete žrtva 
obiteljskog nasilja iz članka iz članka 10. točke 
5. ove Odluke.  

Odrasla osoba žrtva obiteljskog nasilja 
iz stavka 1. ovog članka ima pravo na 
mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 500,00 
kuna, predškolsko dijete - u iznosu od 250,00 
kuna, a školsko dijete do završetka redovnog 
školovanja, odnosno najdalje do navršene 26-te 
godine života - na novčanu pomoć u iznosu od 
500,00 kuna mjesečno. 

   Novčana pomoć iz prethodnog stavka 
ovog članka odobrava se na rok dok za 
korištenje toga prava  postoje opravdani 
razlozi, a najduže do godinu dana od dana 
početka ostvarivanja toga prava.  

   Pravo na pomoć iz stavaka 2. i 3. 
ovoga članka uz preporuku Centra, utvrđuje 
nadležno Upravno tijelo svojim Rješenjem. 
     Iznimno od odredbe stavka 3. ovog 
članka, na prijedlog nadležnog Upravnog 
tijela, Gradonačelnik svojim Zaključkom 
može odobriti i duži rok za ostvarivanje toga 
prava, ali najduže na rok od dvije godine od 
dana početka ostvarivanja toga prava. 

 
15. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć 

 
Članak 37a. 

 Pravo na mjesečnu novčanu pomoć u 
iznosu od 200,00 kuna, ima osoba ili obitelj, 
ako su korisnici stalne pomoći putem Centra. 
 Pravo se ostvaruje dok za to postoje 
opravdani razlozi, odnosno dok to pravo 
ostvaruju putem Centra. 

  Iznimno pravo na pomoć iz stavka 1. 
ovog članka nemaju radno sposobne osobe 

mlađe od 50 godina, osim ako su trudnice, 
majke djeteta ili samohrani očevi djeteta do 3 
godine  i invalidne osobe.   
 

Članak 38. 
 Udruge i ustanove te druge pravne i 
fizičke osobe iz članka 12. stavak 2. ove 
Odluke, Zahtjeve za sufinanciranje svoje 
djelatnosti i svojih programa podnose 
nadležnom Upravnom tijelu u skladu s 
Pozivom za sufinanciranje tih djelatnosti i 
programa, kojeg nadležno Upravno tijelo 
javno objavljuje u pravilu tijekom rujna 
tekuće za iduću kalendarsku godinu. 
 Uz Zahtjev iz prethodnog stavka ovog 
članka udruge i ustanove odnosno druge 
pravne i fizičke osobe obvezne su dostaviti: 1. 
izvještaj o radu za proteklu godinu, u skladu s 
javnim Pozivom iz prethodnog stavka ovog 
članka, 2. financijski izvještaj za proteklo 
razdoblje s prikazom svih izvora prihoda i 
izdataka te s prikazom načina utroška 
sredstava iz gradskog proračuna, ako su ih 
koristile, 3. program rada za iduću godinu te 4. 
financijski plan za iduću godinu s prikazom 
planiranih prihoda i izdataka po izvorima i po 
namjenama.  
 Visina proračunske potpore udrugama 
iz stavka 1. ovog članka ovisi o: 1. 
mogućnostima gradskog proračuna, 2. broju 
članova odnosno o broju štićenika dotične 
udruge, 3. rezultatima rada dotične udruge u 
prethodnom razdoblju, 4. kvaliteti, obujmu i 
svrsishodnosti programa rada i djelatnosti 
dotične udruge, te 5. o mjeri u kojoj se 
program rada i djelatnosti dotične udruge, 
osim iz gradskog proračuna, sufinancira iz 
drugih izvora.  
 Pri utvrđivanju visine proračunske 
potpore udrugama s djelatnošću registriranom 
za područje Istarske županije, ako ispune uvjet 
iz stavka 2. ovog članka, osim mjerila iz 
prethodnog stavka ovog članka, vrednovat će 
se i broj njihovih članova odnosno štićenika s 
područja Grada.  
 Udrugama koje nisu registrirane u 
skladu s propisima, te udrugama koje ne 
ispune uvjete iz stavka 2. ovog članka, neće se 
odobriti potpora iz gradskog proračuna. 
 

Članak 39. 
 Udruzi, ustanovi, pravnoj ili fizičkoj 
osobi iz članka 12. stavak 2. točka 2. ove 
Odluke, kad ona osim svoje redovite 
djelatnosti i redovitih programa ostvaruje i 
neki od posebnih programa socijalne ili 
zdravstvene skrbi od interesa za Grad, za 
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ostvarivanje takvoga programa mogu se iz 
gradskog proračuna, na prijedlog nadležnog 
Upravnog odjela, odobriti posebna sredstva. 
  O opsegu, načinu i uvjetima 
ostvarivanja programa iz prethodnog stavka 
ovog članka, te o načinu sufinanciranja i 
plaćanja usluga u vezi s ostvarivanjem 
takvoga programa, s udrugom, ustanovom 
odnosno s pravnom ili fizičkom osobom koja 
ga ostvaruje – zaključuje se Ugovor na osnovi 
Zaključka Gradonačelnika. 
 

Članak 40. 
 Za ostvarivanje programa 
preventivnog suzbijanja zaraznih bolesti iz 
članka 12. stavak 2. točka 1. ove Odluke, 
nadležna gradska Upravna tijela, na osnovi 
posebnog propisa i na osnovi Zaključka 
Gradonačelnika, provode postupak javne 
nabave. 
 S ovlaštenim najpovoljnijim 
ponuditeljem koji je utvrđen u postupku javne 
nabave iz prethodnog stavka ovog članka, 
zaključuje se Ugovor o opsegu, načinu i 
uvjetima ostvarivanja toga programa, te o 
načinu, uvjetima i rokovima plaćanja usluga za 
ostvarivanje toga programa. 

 
VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK 

 
Članak 41. 

Postupak za ostvarivanje prava iz ove 
Odluke, ako ovom Odlukom nije određeno 
drugačije, pokreće se na Zahtjev zainteresirane 
stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog 
djeteta, roditelja, skrbnika  ili udomitelja.“ 

Iznimno, postupak iz stavka 1. ovoga 
članka može pokrenuti i nadležno Upravno 
tijelo po službenoj dužnosti, kad utvrdi ili 
sazna da je s obzirom na postojeće činjenično 
stanje radi zaštite stranke potrebno pokrenuti 
postupak radi priznavanja prava iz ove Odluke. 

Ako ovom Odlukom nije drugačije 
određeno, te ako nije zaključen Ugovor iz 
članka 3. stavak 3. ove Odluke, Zahtjev iz 
stavka 1. ovog članka podnosi se nadležnom 
Upravnom tijelu. 
 

Članak 42. 
Uz Zahtjev za ostvarivanje prava iz 

ove Odluke podnositelj Zahtjeva dužan je 
nadležnom Upravnom tijelu dostaviti odnosno 
predočiti odgovarajuće isprave te dokaze o 
opravdanosti i zasnovanosti Zahtjeva na 
propisima. 

 
 

Ako je to potrebno radi trajnijeg 
ostvarivanja prava iz ove Odluke, nadležno 
Upravno tijelo može od podnositelja Zahtjeva 
odnosno od korisnika prava zahtijevati da 
odgovarajuće isprave i dokaze za daljnje 
ostvarivanje prava dostavi i tijekom korištenja 
prava. 

U postupku rješavanja Zahtjeva iz 
članka 41. ove Odluke nadležno Upravno tijelo 
može posjetom obitelji odnosno podnositelja 
Zahtjeva ili na drugi  prikladan način ispitati 
činjenice, okolnosti i uvjete koji mogu utjecati 
na utvrđivanje prava. 

 
Članak 43. 

U rješavanju Zahtjeva za ostvarivanje 
prava iz ove Odluke nadležno Upravno tijelo 
surađuje s drugim gradskim Upravnim 
odjelima, sa Centrom, te s drugim pravnim 
osobama. 

Kad se pojedina prava iz ove Odluke 
mogu ostvarivati isplatama Dječjem vrtiću, 
Osnovnoj školi, USLUGI d.o.o. Pazin, 
PAZINU d.o.o. Pazin, HEP-u d.d. Pazin, 
Istarskom vodovodu Pazin  ili drugoj pravnoj 
osobi u ime i za račun korisnika prava, takav 
će se način isplate urediti Rješenjem iz članka 
44. ove Odluke.   

 
Članak 44. 

Ako ovom Odlukom nije propisano 
drugačije, o Zahtjevu za ostvarivanje prava iz 
ove Odluke odlučuje nadležno Upravno tijelo 
svojim Rješenjem. 

Ostvarivanje prava utvrđenih 
Rješenjem iz prethodnog stavka ovog članka  
započinje od prvog u mjesecu nakon isteka 
mjeseca u kojem je podnijet Zahtjev. 

O žalbi protiv Rješenja iz stavka 1. 
ovoga članka odlučuje nadležno Upravno tijelo 
Istarske županije. 

 
Članak 45. 

Tijekom ostvarivanja prava korisnik je 
dužan, u pravilu svakih šest (6) mjeseci, a 
najmanje jednom godišnje, nadležnom 
Upravnom tijelu dostaviti odnosno predočiti 
odgovarajuće dokaze o kojima ovisi daljnje 
ostvarivanje prava. 

Rješenjem iz članka 44. ove Odluke, 
nadležno Upravno tijelo, ako ocijeni 
potrebnim, može utvrditi i kraće rokove od 
onih koji su određeni stavkom 1. ovoga članka. 
 

Članak 46. 
U okviru svoga djelokruga nadležno 

Upravno tijelo prati izvršavanje Rješenja iz 
članka 44. ove Odluke i Zaključaka 
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Gradonačelnika u vezi s ostvarivanjem prava 
iz ove Odluke, te postojanje uvjeta za njihovo 
daljnje ostvarivanje. 

Ako se promijene okolnosti i uvjeti o 
kojima prema ovoj Odluci ovisi daljnje 
ostvarivanje pojedinog prava,  nadležno 
Upravno tijelo će o tome donijeti  novo 
Rješenje. 

Korisnik prava iz ove Odluke dužan je 
nadležnom Upravnom tijelu prijaviti svaku 
promjenu činjenica, uvjeta i okolnosti koje 
mogu utjecati na daljnje ostvarivanje stečenoga 
prava - u roku od osam (8) dana od dana 
nastanka te promjene. 
 

Članak 47. 
Ako nadležno Upravno tijelo utvrdi da 

je korisnik novčane pomoći za podmirivanje 
troškova stanovanja, ili drugih prava iz ove 
Odluke prilikom podnošenja Zahtjeva za 
ostvarivanje prava iz ove Odluke dao lažan 
iskaz ili predočio lažnu dokumentaciju s ciljem 
da ostvari pravo na pomoć,  ili ako je tijekom 
korištenja pomoći došlo do promjene činjenica, 
uvjeta i okolnosti koje bi utjecale na smanjenje 
ili na ukidanje prava priznatih Rješenjem 
nadležnog Upravnog tijela a da to nije prijavio 
u roku koji je određen Rješenjem, izgubit će 
pravo na pomoć i vratit će sredstva koja je 
dobivao u periodu kada nije ispunjavao uvjete 
iz ove Odluke. 

O obvezi vraćanja sredstava iz stavka 
1. ovoga članka, nadležno Upravno tijelo 
izdaje Rješenje. 

 
Članak 48. 

Nadležno Upravno tijelo osigurat će 
popis odnosno pregled dokumenata i isprava 
koje podnositelj Zahtjeva za ostvarivanje 
pojedinog prava mora priložiti Zahtjevu. 
 

Članak 49. 
Nadležno Upravno tijelo ima pravo i 

obvezu nadzirati da li se sredstva odobrena 
korisniku prava, sukladno ovoj Odluci,  koriste 
u svrhu za koju su namijenjena. 

Na zahtjev Upravnog tijela iz 
prethodnog stavka ovog članka korisnik prava 
iz ove Odluke, dužan ga je pismeno izvijestiti 
o korištenju odobrenih sredstava, te pružiti 
dokaze da je odobrena sredstva koristio u 
skladu s Rješenjem iz članka 44. odnosno u 
skladu sa Zaključkom Gradonačelnika iz 
članka 46. ove Odluke. 

 
 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 50. 
Sredstva za ostvarivanje prava 

utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u 
Proračunu Grada Pazina. 

 
Članak 51. 

O utrošenim sredstvima za socijalno 
zdravstvene potrebe na području Grada 
nadležno Upravno tijelo izvijestit će 
Gradonačelnika i Gradsko vijeće u sklopu 
svog godišnjeg Izvještaja o radu. 

 
Članak 52. 

Korisnici prava kojima je neko od 
prava utvrđeno na osnovi ranijih propisa ili 
akata nastavljaju s ostvarivanjem tih prava.  

Korisnicima prava kojima je neko od 
prava u smislu ove Odluke utvrđeno na osnovi 
Odluke o socijalnoj skrbi («Službene novine 
Grada Pazina» broj 12/98., 14/99. i 13/00), 
osigurava se nastavljanje tih prava u skladu s 
izdanim rješenjima ili zaključcima 
Gradonačelnika dok za ostvarivanje tih prava 
postoje uvjeti. 
 

------------------------------------------ 
  

Odluka o socijalnoj skrbi  
(„Službene novine Grada Pazina“ broj  19/05.) 
 

Članak 53. 
Danom  stupanja  na  snagu  ove 

Odluke, prestaje  važiti Odluka o socijalnoj 
skrbi («Službene novine Grada Pazina» 12/98., 
14/99. i 13/00). 

 
Članak 54. 

Ova Odluka objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan, a primjenjivat će se od 
1. siječnja 2006. godine.  
 

 
 


