
 
 
 
 
   
 
 
 

 
S L U Ž B E N E  N O V I N E 

GRADA PAZINA  
I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE,  

KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN, SV. PETAR U 
ŠUMI I TINJAN  

 
PAZIN, 20. srpanj 2009. 

 
GODINA: XXXV 

 
CIJENA: 30,00 KN 

 
 BROJ: 12  

 
IZDAVAČ: GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA  
UREDNIŠTVO: DRUŽBE SV. ĆIRILA I METODA 10 
                             52000 PAZIN, TEL. (052) 624-208 
ODGOVORNI UREDNIK: LUCIJA PARO 
IZLAZI: DVOMJESEČNO I PO POTREBI 
NAKLADA: 100 PRIMJERAKA  
WEB ADRESA: www.pazin.hr 

 
 
 
 
 
 
 

   

S  A  D  R  Ž  A  J  
GRAD PAZIN 
GRADONAČELNIK 

 
147. Odluka o povjeravanju poslova zamjenicima Gradonačelnika Grada Pazina.............................. 297 
 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAZINA 
 
148. Završno izvješće kandidata i zamjenika kandidata o izvorima i visini utrošenih sredstava 
        za izbornu promidžbu................................................................................................................... 298 
 

 
OPĆINA MOTOVUN 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
149. Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun- Jurica Majerić ........ 299 
150. Rješenje o izboru Komisije za javna priznanja ............................................................................ 299 
151. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana u Odbor za Statut, Poslovnik i  
        normativnu djelatnost .................................................................................................................. 300 
152. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Motovun -Jurica Majerić ............. 300 
153. Rješenje o Izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i dva člana  
        Komisije za izbor i imenovanja- Tatjana Sutera .......................................................................... 300 
 

OPĆINA MOTOVUN 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
154. Pravilnik o dužnosnicima i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun... 301 
155. Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela ...................... 303 
 
 
        ZAJEDNIČKI AKTI GRADA PAZINA I OPĆINA 
 
156. Sporazum o sufinanciranju Programa rada Savjetovališta za brak i obitelj Pazin u  
        2009. godini ................................................................................................................................. 305 
 



 
Ponedjeljak, 20. srpnja  2009.             SLUŽBENE NOVINE GRAD PAZINA                    Strana 297- Broj 12 
 
 

G R A D  P A Z I N  
 

 
 147 
  

 
Na temelju članka 43. stavka 2. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 
60/01., 129/05., 107/07., 125/08., i 36/09.), 
Gradonačelnik Grada Pazina 17. lipnja 2009. 
godine, donosi  
 

ODLUKU 
o povjeravanju poslova zamjenicima 

Gradonačelnika Grada Pazina 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom Gradonačelnik Grada 

Pazina obavljanje poslova iz svoga djelokruga 
u području predškolskog odgoja i naobrazbe, 
školstva i obrazovanja, kulture, socijalno-
zdravstvenih potreba, te sporta i rekreacije 
povjerava zamjenicima Gradonačelnika Grada 
Pazina (dalje u tekstu: zamjenici).  

 
Članak 2.  

U skladu s člankom 1. ove Odluke 
Gradonačelnik Grada Pazina svojim 
zamjenicima povjerava obavljanje poslova i to:  

- Ines Kovačić Drndić, poslove vezane 
za predškolski odgoj i naobrazbu, kulturu, za 
rad i aktivnosti mladih i za rad udruga, te za 
razvoj civilnog društva na području Grada 
Pazina; 

- Ivici Gržiniću, poslove vezane za 
školstvo i obrazovanje, sport i rekreaciju, 
socijalu, zdravstvo, skrb za umirovljenike i 
osobe starije dobi, i promet. 
 Osim navedeni poslova iz stavka 1. 
ovog članka Gradonačelnik Grada Pazina 
može, prema potrebi zamjenicima povjeriti i 
obavljanje drugih zadaća. 

 
Članak 3.  

U obavljanju povjerenih poslova 
zamjenici su dužni postupati u skladu sa 
zakonom, općim aktima Grada i uputama 
Gradonačelnika.  

 
 
 
 

Članak 4.  
Povjeravanjem poslova iz svoga 

djelokruga zamjenicima ne prestaje 
odgovornost Gradonačelnika za njihovo 
obavljanje. 

 
Članak 5.  

 Zamjenicima će u obavljanu poslova iz 
članka 2. ove Odluke stručnu i administrativnu 
pomoć pružati nadležna gradska upravna tijela. 

 
Članak 6.  

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i ne će se objaviti u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 022-05709-01/04 
URBROJ: 2163/01-01-01-09-1 
Pazin, 17. lipnja 2009. 

 
 

GRADONAČELNIK  GRADA  PAZINA 
 

Gradonačelnik 
Grada Pazina 

Renato Krulčić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA                    
  ISTARSKA ŽUPANIJA 
   GRADSKO IZBORNO      
        POVJERENSTVO        

   GRAD PAZIN 
KLASA: 013-01/09-01/01 
URBROJ: 2163/01-05-02-126 
Pazin, 8. lipnja 2009. 

 
Na temelju članka 32. stavak 3. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, 

župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine“ broj 109/07. i 125/08.) i dostavljenih 
završnih izvješća Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pazina objavljuje  

 
ZAVRŠNO IZVJEŠĆE 

KANDIDATA I ZAMJENIKA KANDIDATA O IZVORIMA I VISINI UTROŠENIH 
SREDSTAVA ZA IZBORNU PROMIDŽBU 

 
KANDIDAT/ZAMJENIK KANDIDATA IZVOR SREDSTAVA VISINA 

SREDSTAVA 
 
1. Kandidat IVAN BUBIĆ 
 zamjenik kandidata STJEPAN GABRIĆ 
 zamjenik kandidata  TAMARA PARIS 
HRVATSKA DEMOKRATSKA 
ZAJEDNICA – HDZ 
 

 
Prihodi od donacija i iz proračuna 

sukladno Zakonu o financiranju političkih 
stranaka, nezavisnih lista i kandidata 
(„Narodne novine“ broj 1/07.)  

 
21.811,31 

 
2. Kandidat RENATO KRULČIĆ 
 zamjenik kandidata INES KOVAČIĆ 
DRNDIĆ 
 zamjenik kandidata  IVICA GRŽINIĆ  
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR -
IDS 
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 
HRVATSKE – SDP 
HRVATSKA NARODNA STRANKA – 
LIBERALNI DEMOKRATI -HNS 
 

 
Prihodi od članarina, donacija, imovine i 

iz proračuna sukladno Zakonu o financiranju 
političkih stranaka, nezavisnih lista i 
kandidata („Narodne novine“ broj 1/07.) 

 
65.970,92 

 

 
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

Predsjednik 
Denis Hek, v.r. 
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Na osnovu Izvješća Mandatno-

verifikacijske komisije KLASA: 013-03/09-
01/01; URBROJ: 2163/05-02-09-20 od 13. 
srpnja 2009. godine koje je usvojilo Općinsko 
vijeće Općine Motovun dana 13. srpnja 2009. 
godine, i članka 37. Statuta Općine ("Službene 
novine Grada Pazina" broj 07/06.)  Općinsko 
vijeće Općine Motovun na sjednici održanoj 
dana  13. srpnja 2009. godine donosi 
 

R J E Š E N J E  
o verifikaciji mandata člana Općinskog 

vijeća Općine Motovun 
 
 

1. Verificira se mandat u trajanju od 
četiri godine članu Općinskog vijeća Općine 
Motovun: 

 
1. Jurica Majerić 

 
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 013-03/09-01/03 
URBROJ: 2163/05-02-09-21 
Motovun, 13. srpnja 2009. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća Općine Motovun 

Linardon Elvis, v.r. 
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Na temelju članka 88.  Statuta Općine 
Motovun („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 07/06.) i članka 24. Poslovnika Općinskog 
vijeća Općine Motovun („Službene novine 
Grada Pazina“ broj 07/06.), Općinsko vijeće 
Općine Motovun na sjednici održanoj 13. 
srpnja 2009. godine donosi 
 

R J E Š E N J E 
o izboru Komisije za javna priznanja 

 
1. U Komisiju za javna priznanja izabiru 

se: 
 

1. Senad Pergar, za predsjednika 
2. Franko Šegon, za člana 
3. Ivan Vukadinović, za člana 
4. Robert Bertoša, za člana 
5. Klaudi Tomaz, za člana 

 
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim  
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 061-01/09-01/02 
URBROJ: 2163/05-02-09-2 
Motovun, 13. srpnja 2009.  
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća Općine Motovun 
Linardon Elvis, v.r. 
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 Na temelju članka 37. Statuta Općine 
Motovun („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 7/06.) i članka 24. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Općine Motovun („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 7/06.), Općinsko 
vijeće Općine Motovun na sjednici održanoj 
13. srpnja 2009. godine donosi 
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednika i dva člana  

 u Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost 

 
1. U Odbor za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost Općinskog vijeća 
Općine Motovun izabiru se: 
 

1.  Emil Soldatić,  za predsjednika 
2.  Jurica Majerić,  za člana 
3.  Samir Bernat,  za člana. 

 
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 013-01/09-01/01 
URBROJ: 2163/06-02-02-09-31 
Motovun, 13. srpnja 2009. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća Općine Motovun 

Linardon Elvis, v.r. 
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Na temelju članka 34. i 35. Zakona o  
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine", broj 33/01., 10/02., 
155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05. – 
pročišćeni tekst i 109/07.) i članka 37. Statuta 
Općine Motovun ("Službene novine Grada 
Pazina" broj 7/06.), Općinsko vijeće Općine 
Motovun na sjednici održanoj dana  13. srpnja 
2009. godine donosi 
 

R J E Š E N J E  
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Motovun 
 

1. Jurica Majerić  izabire se za 
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 
Motovun. 
 
 2. Dužnost potpredsjednika Općinskog 
vijeća Općine Motovun Jurica Majerić obnašat 
će volonterski. 
 

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 013-03/09-01/01 
URBROJ: 2163/05-02-09-24 
Motovun, 13. srpnja 2009 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća Općine Motovun 

Linardon Elvis, v.r. 
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Na temelju članka 35. točke 3. i  
članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", 
broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 
40/05., 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07.) i 
članka 37. Statuta Općine Motovun ("Službene 
novine Grada Pazina" broj 7/06.) i članka 4. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Motovun  
("Službene novine Grada Pazina" broj 07/06.), 
Općinsko vijeće Općine Motovun na sjednici 
održanoj dana  13. srpnja 2009. godine donosi 
 

R J E Š E N J E  
o  izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i 
dva člana Komisije za izbor i imenovanja 

 
1. U Rješenju o izboru predsjednika i 

dva člana Komisije za izbor i imenovanja 
točka 1. podtočka 3. mijenja se i glasi: 
 
 „3. TATJANA SUTERA, za članicu.“ 
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 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 013-03/09-01/01 
URBROJ: 2163/05-02-09-30 
Motovun, 13. srpnja 2009. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća Općine Motovun 

Elvis Linardon, v.r. 
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 Na temelju stavka 3. članka 4. Zakona 
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("narodne 
novine", broj 86/08), Općinski načelnik na 
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Motovun, dana 16. srpnja 2009. 
godine, donosi  
 

P R A V I L N I K 
O DUŽNOSNICIMA I UNUTARNJEM 
REDU  JEDINSTVENOG UPRAVNOG 

ODJELA OPĆINE MOTOVUN 
 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 Ovim Pravilnikom utvrđuju se radna 
mjesta dužnosnika kada dužnost obavljaju 
profesionalno, te unutarnje ustrojstvo 
Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi 
poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za 
raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i 
druga pitanja od značaja za rad. 
 

Članak 2. 
 Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog 
odjela određen je člankom 2. Odluke o ustroju 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun 
("Službene novine Grada Pazina", broj 24/02). 

II. NAČIN RADA I RUKOVOĐENJA 
POSLOVIMA JEDINSTVENOG 

UPRAVNOG ODJELA 
 

Članak 3. 
 Radom Jedinstvenog upravnog odjela 
rukovodi pročelnik. 
 Pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela odredit će radno vrijeme u tijeku radnog 
tjedna u kojem su službenici i namještenici 
dužni primati stranke. 
 Općinski načelnik izvršava sve ovlasti 
i odgovornosti pročelnika u slučaju njegove 
spriječenosti. 
 Općinski načelnik po vlastitoj odluci  i 
u drugim slučajevima izvršava ovlasti i 
odgovornosti pročelnika Jedinstvenog 
upravnog odjela.   
 

Članak 4. 
 Godišnji plan i program rada 
Jedinstvenog upravnog odjela donosi, uz 
prethodnu suglasnost Općinskog načelnika, 
pročelnik  Jedinstvenog upravnog odjela. 
 Godišnji program rada sadrži prikaz 
poslova i radnih zadaća iz djelokruga 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 Prijedlog godišnjeg programa za 
slijedeću kalendarsku godinu, pročelnik 
dostavlja  Općinskom načelniku najkasnije do 
15. prosinca tekuće godine. 
 Službenici i namještenici Jedinstvenog 
upravnog odjela dužni su sudjelovati u izradi 
plana i programa iz stavka 1. ovog članka s 
obzirom na poslove i radne zadaće koje 
izvršavaju. 
 

Članak 5. 
 Izvješće o ostvarenju plana i programa 
za proteklu kalendarsku godinu  izrađuje 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i 
podnosi ga Općinskom načelniku na usvajanje 
najkasnije do 15. veljače tekuće godine.   

 Službenici i namještenici Jedinstvenog 
upravnog odjela dužni su sudjelovati u izradi 
izvješća iz stavka 1. ovog članka s obzirom na 
poslove i radne zadaće koje izvršavaju. 
 

III. RADNA MJESTA I STRUČNA 
SPREMA 

 
Članak 6. 

Utvrđuju se radna mjesta dužnosnika, 
te službenika i namještenika Jedinstvenog 
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upravnog odjela, broj izvršitelja, te stručni i 
drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, kako 
slijedi: 

DUŽNOSNICI 
 
1. Općinski načelnik – dužnosnik 
 - 1 izvršitelj, 
- izabran na neposrednim izborima, 
- mandat 4 godine, bez ograničenja 

reimenovanja.   
 Obavlja poslove sukladno odredbama 
zakona, Statuta i pozitivnih propisa. 
 
 2.  Zamjenik Općinskog načelnika - 
dužnosnik  

- 1 izvršitelj 
- izabran na neposrednim izborima, 
- mandat 4 godine, bez ograničenja 

reimenovanja.   
Obavlja poslove sukladno odredbama 

Statuta, pozitivnih propisa i naloga načelnika. 
 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

  
3. Pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela  
- 1 izvršitelj, 
- VII/1 stupanj stručne spreme 

pravnog, ekonomskog, građevinskog, 
arhitektonskog, ili drugog odgovarajućeg 
smjera, 

- položen državni stručni ispit, 
- 5 godina radnog staža u struci.  
Opis poslova: - priprema nacrte općih 

akata, programa i izvješća u samoupravnom 
djelokrugu, te proračuna, donosi rješenja u 
upravnim postupcima iz djelokruga upravnog 
odjela, odgovoran je za materijalno-financijsko 
poslovanje upravnog odjela, nadzire rad i 
rukovodi organizacijom rada upravnog odjela.  
 

4. Referent za društvene djelatnosti  
- 1 izvršitelj 
- VII/1 stupanj stručne spreme 

društvenog ili humanističkog smjera 
- državni stručni ispit. 
Opis poslova: priprema nacrte općih 

akata iz oblasti društvenih djelatnosti 
(predškolski odgoj, školsko obrazovanje, 
socijalna skrb i zdravstvo, kultura, sport i dr.), 
prati problematiku i propise iz tih oblasti. 
Priprema nacrte rješenja iz tih oblasti. Predlaže 
mjere, sredstva i akte za unapređenje poslova 

iz oblasti društvenih djelatnosti. Obavlja i 
druge poslove po potrebi. 

 
5. Računovodstveni referent  
- 1 izvršitelj, 
- IV/1 ili VI stupanj stručne spreme 

ekonomskog smjera, 
- položen državni stručni ispit, 
- 3 godine radnog staža u struci. 
Opis poslova: obavlja stručne poslove 

u svezi sa materijalno-financijskim 
poslovanjem i provedbom proračuna jedinice 
lokalne samouprave, koji se odnose na 
knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu, obračun 
plaća, te obračun materijalno-financijskog 
poslovanja , te druge poslove po nalogu 
pročelnika. 

 
6. Računovodstveno-administrativni 

referent   
- 1 izvršitelj 
- IV ili VI stupanj stručne spreme 

ekonomskog smjera, 
- položen državni stručni ispit, 
- 1 godina radnog staža u struci, 
- znanje rada na kompjutoru. 
Opis poslova: obavlja stručne poslove 

vezane za materijalno-financijsko poslovanje i 
provedbu proračuna Općine, koji se odnose na 
knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu, obračun 
plaća, prihode i rashode proračuna. Obavlja 
administrativne poslove vezane uz 
funkcioniranje tijela Općine, te druge poslove 
po nalogu pročelnika odnosno načelnika.“    

 
7. Tajnik mjesnih odbora 
 -1 izvršitelj, 
- IV  stupanj stručne spreme upravnog 

smjera ili druge odgovarajuće struke, 
- položen državni stručni ispit, 
- 3 godine radnog staža u struci.  
Opis poslova: obavljanje 

administrativno-tehničkih poslova za potrebe 
mjesnih odbora, obavljanje radnji u upravnom 
postupku do donošenja rješenja, donošenje 
rješenja u jednostavnijim stvarima u granicama 
dobivene ovlasti, vođenje propisanih 
očevidnika i izdavanje izvoda iz tih 
očevidnika, vođenje postupka radi utvrđivanja 
činjenica o kojima se ne vode službeni 
očevidnici, izdavanje odgovarajućih uvjerenja 
o tim činjenicama, provođenje izvršenja i 
obavljanje drugih odgovarajućih upravnih 
poslova. 
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- obavljanje  poslova komunalnog 
redara – provodi nadzor nad komunalnim 
redom, obavlja radnje u upravnom postupku 
sukladno Zakonu o komunalnom 
gospodarstvu,  

- obavljanje nadzora nad obavljanjem 
pogrebnih poslova i vođenje propisanih 
očevidnika sukladno Zakonu o grobljima. 

 
8. Komunalni predradnik 
- 1 izvršitelj 
- IV stupanj stručne spreme 

građevinskog ili drugog odgovarajućeg smjera 
- 5 godina radnog staža u struci. 

  
Opis poslova: obavlja poslove kućnog 

odnosno komunalnog majstora, neposredno 
izvršava i predvodi poslove na održavanju 
komunalne infrastrukture, komunalnih 
objekata, javnih i zelenih površina, te groblja, 
nadzire i predvodi komunalne radnike, te 
obavlja druge poslove po nalogu pročelnika.   
 

9. Komunalni radnik  
- 2 izvršitelja 
- NKV ili KV radnik. 
Opis poslova: obavlja poslove vezane 

uz čišćenje i održavanje javnih i zelenih 
površina, te groblja, obavlja poslove 
održavanja komunalne infrastrukture i 
komunalnih objekata, te druge poslove  po 
nalogu komunalnog predradnika.   
  

10. Čistaćica  
- 1 izvršitelj 
- NKV ili KV radnik    

 Opis poslova: obavlja poslove čišćenja 
općinskih prostorija, kino sale i drugih prostora 
u općinskom  vlasništvu, a po potrebi i javnih 
površina. 
  

Članak 7. 
 Za radna mjesta navedena u 
prethodnom članku ovog Pravilnika, za koje je 
kao uvjet za zasnivanje radnog odnosa određen 
položeni državni stručni ispit,  radni odnos 
može se zasnovati sa službenikom koji ne 
ispunjava navedeni uvjet, uz uvjet da stručni 
ispit položi u roku od godine dana od dana 
zasnivanja radnog odnosa.  

 
Članak 8. 

 Prava iz radnog odnosa i druga prava u 
vezi s radom dužnosnici, te službenici i 

namještenici Jedinstvenog upravnog odjela 
ostvaruju sukladno odredbama Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 
129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 
Članak 9. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 
objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, a 
primjenjuju se od dana donošenja. 

 
Članak 10. 

 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika 
prestaje važiti Pravilnik o unutrašnjem ustroju 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun 
(“Službene novine Grada Pazina”, broj 30/02., 
9/07., 10/07. i 12/08.).  
 
KLASA: 011-01/09-01/03 
URBROJ: 2163/05-04-09-1 
Motovun, 16. srpnja.2009. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE  MOTOVUN 

 
Slobodan Vugrinec, v.r. 
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 Na temelju članka 48. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 
129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), Općinski 
načelnik Općine Motovun 16. srpnja 2009. 
godine,  donosi  
 

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA 
o plaćama djelatnika Jedinstvenog 

upravnog  odjela 

 
Članak 1. 

 U Pravilniku o plaćama djelatnika 
Jedinstvenog upravnog odjela („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 3/03., 8/05., 10/07. i 
7/09.) naziv Pravilnika mijenja se i glasi: 
„Pravilnik o plaćama dužnosnika, službenika i 
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela.“  
 
 



 
Strana 304- Broj 12                 SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA                  Ponedjeljak, 20. srpnja 2009. 
 
 
 

Članak 2. 
 Članak 1. Pravilnika mijenja se i glasi:  

„Ovim Pravilnikom utvrđuju se 
koeficijenti složenosti poslova i drugi kriteriji 
za obračun i isplatu plaće dužnosnicima,  
službenicima i namještenicima Jedinstvenog 
upravnog odjela, koji su raspoređeni na radna 
mjesta utvrđena Pravilnikom o dužnosnicima i 
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Motovun.“ 
 

Članak 3. 
 U članku 2. Pravilnika ispred alineje s 
rednim brojem 1. koja sada postaje redni broj 
3. dodaju se slijedeće alineje: 
„ 
R..
br. Naziv radnog mjesta Broj 

izvršitelja 
Koefi-
cijent 

1. Općinski načelnik 1 3,75 

2. Zamjenik Općinskog 
načelnika 1 2,25“ 

 
Članak 4. 

Članak 3. Pravilnika mijenja se i glasi: 
“Plaće dužnosnika, službenika i 

namještenika čini umnožak koeficijenta 
složenosti poslova radnog mjesta na koje je 
dužnosnik, službenik, odnosno namještenik 
raspoređen i osnovice za izračun plaće. 

Tako utvrđeni iznos uvećava se za 
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža i 
stalni mjesečni dodatak.“ 
 

Članak 5. 
Članak 5. Pravilnika mijenja se i glasi: 
“Visinu osnovice za izračun plaće i 

stalnog mjesečnog dodatka utvrđuje Općinski 
načelnik. 

Visinu naknada i drugih materijalnih 
prava s temelja radnog odnosa određuje 
Općinski načelnik ovisno o sredstvima 
osiguranim u proračunu odnosno sukladno 
Kolektivnom ugovoru.” 
 

Članak 6. 
 Članak 6. mijenja se i glasi: 
 “Ukoliko Općinski načelnik i 
Zamjenik Općinskog načelnika svoju dužnost 
ne obavljaju profesionalno imaju pravo na 
naknadu. 
 Visina mjesečne naknade utvrđuje se 
prema prosječnoj neto plaći isplaćenoj u 
Jedinstvenom upravnom odjelu u kalendarskoj 

godini koja prethodi godini u kojoj se vrši 
isplata i to Općinski načelnik u visini jedne 
prosječne neto plaće, a  Zamjenik Općinskog 
načelnika u visini 50% prosječne neto plaće u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Motovun u prethodnom jednogodišnjem 
razdoblju.“ 
 

Članak 7. 
Ove Izmjene i dopune Pravilnika 

stupaju na snagu danom objave u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan, a primjenjuju se od dana 
donošenja. 

 
KLASA: 011-01/09-01/04 
URBROJ: 2163/05-04-09-1 
Motovun, 16. srpnja 2009. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE 
MOTOVUN 

 
Slobodan Vugrinec,v.r. 
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ZAJEDNIČKI AKTI GRADA PAZINA I OPĆINA 
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Grad Pazin s jedne strane i Grad 

Buzet i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, 
Lupoglav, Sv. Petar u Šumi i Tinjan (dalje: 
Grad i Općine) s druge strane, zaključuju ovaj 

 
S P O R A Z U M 

o sufinanciranju Programa rada 
Savjetovališta za brak i obitelj Pazin  

u 2009. godini 
 

Članak 1. 
Grad Pazin, Grad Buzet i Općine 

(dalje: jedinice lokalne samouprave) suglasni 
su da ovim Sporazumom uređuju uvjete, 
opseg, način i rokove sufinanciranja Programa 
rada Savjetovališta za brak i obitelj Pazin 
(dalje: Savjetovalište) u 2009. godini. 

Program rada Savjetovališta za 2009. 
godinu sastavni je dio ovog Sporazuma i neće 
se objaviti u Službenim novinama Grada 
Pazina. 

 
Članak 2. 

 Grad Pazin obvezuje se da će 
Savjetovalište pružati svoje usluge korisnicima  
s prebivalištem na područjima jedinica lokalne 
samouprave potpisnica ovog Sporazuma, te da 
će temeljem ovog Sporazuma, a sukladno 
Zaključku Gradskog poglavarstva Grada 
Pazina, korisnici usluga Savjetovališta s 
prebivalištem na područjima njihovih jedinica 
lokalne samouprave usluge Savjetovališta 
koristiti po nižoj tarifi, te za iste participirati 
30,00 kuna za sat individualnog rada 
Savjetovališta, odnosno 45,00 kuna za sat rada 
s parom ili grupom. 
 Korisnici će iznos iz stavka 1. ovog 
članka uplaćivati na žiro račun Proračuna 
Grada Pazina broj 2402006-1832100002 poziv 
na broj 7803-JMBG, na temelju uplatnica 
dobivenih od savjetnica koje im pružaju 
usluge. 
 Od plaćanja usluga Savjetovališta 
oslobađaju se: 1) korisnici: maloljetnici ili 
mlađi punoljetnici kojima je općinsko državno 
odvjetništvo ili sud izrekao posebnu obvezu 
uključivanja u Savjetovalište i/li koji nisu 
zaposleni, a njima ili njihovim roditeljima nije 
od strane suda određena participacija, 2) 

korisnici stalne pomoći koji to pravo ostvaruju 
temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, 3) 
korisnici socijalne skrbi prema uvjetima 
propisanim Odlukom o socijalnoj skrbi Grada 
Pazina i/li drugih jedinica lokalne samouprave, 
te 4) korisnici prema ocjeni Centra za socijalnu 
skrb, na osnovu  rješenja ili potvrde nadležnih 
ustanova.   
   

Članak 3. 
 Sufinanciranjem Programa 
Savjetovališta jedinice lokalne samouprave 
osiguravaju sredstva za rad i edukaciju 
Voditelja i savjetnika, te sredstva za ostale 
materijalne troškove Savjetovališta. 
 Sredstva za investiciono održavanje 
prostorija Savjetovališta i nabavu opreme za 
Savjetovalište, jedinice lokalne samouprave će 
osigurati po posebnom zahtjevu Grada Pazina.  
 

Članak 4. 
 Jedinice lokalne samouprave su 
suglasne da Program rada Savjetovališta 
sufinanciraju u sljedećim udjelima:  
 
Grad Pazin 54,32%
Grad Buzet 8,64%
Općina Cerovlje 4,94%
Općina Gračišće 6,17%
Općina Karojba 11,11%
Općina Lupoglav 4,94%
Općina Sv. Petar u Šumi 2,47%
Općina Tinjan 7,41%

 
Postotni udjeli utvrđeni stavkom 1. 

ovog članka izračunati su po ključu broja 
korisnika Savjetovališnih usluga u 2008. 
godini. 
 

Članak 5. 
Visina sredstava za sufinanciranje 

Programa utvrđivat će se polugodišnje  na 
temelju Izvještaja o radu i financijskog 
Izvještaja Savjetovališta (uprihodovana 
sredstva, članak 2. stavak 2 i utrošena sredstva 
iz članka 3. ovog Sporazuma), a uplaćivat će se 
na žiro – račun Proračuna Grada Pazina, po 
posebnom obračunu kojeg će Grad Pazin 
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dostavljati Općinama najkasnije u roku od 
petnaest (15) dana od prihvaćanja dostavljenog 
Izvještaja Savjetovališta. 

Obveza plaćanja jedinica lokalnih 
samouprava dospijeva u roku od osam (8) dana 
po primitku posebnog obračuna. 
 

Članak 6. 
 Ovaj Sporazum Zaključuje se na rok 
od jedne (1) godine, a eventualne izmjene i 
dopune, ako za njima nastane potreba, zaključit 
će se na način i u postupku kako je zaključen i 
ovaj Sporazum. 
 

Članak 7. 
 Eventualne nejasnoće ili sporove 
proizašle iz ovog Sporazuma potpisnici će 
rješavati sporazumno, a u slučaju da to ne bude 
moguće ugovara se nadležnost Općinskog suda 
u Pazinu.  
 

Članak 8. 
 Jedinice lokalne samouprave su 
suglasne da rad Savjetovališta mogu 
sufinancirati i drugi gradovi i općine s 
područja Istarske županije. 
 Ako se steknu uvjeti iz stavka 1. ovog 
članka Općine ovlašćuju Grad Pazin i 
njegovog Gradonačelnika da s predstavnicima 
zainteresiranih Gradova i Općina zaključi 
Sporazum. 

 
Članak 9. 

 Ovaj Sporazum stupa na snagu danom 
kada ga potpiše zadnji ovlašteni predstavnik 
jedinice lokalne samouprave, a primjenjuje se 
od 01. siječnja 2009. godine.  
   

Članak 10. 
 Ovaj Sporazum objavit će se u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.  
 
 
KLASA: 550-01/09-01/05 
URBROJ: 2163/01-05-05-09-9 
Pazin, 4. svibnja 2009. 
 
 
 
 
 
 

GRAD PAZIN 
Gradonačelnik 

Neven Rimanić,v.r. 
 
 

GRAD BUZET 
Gradonačelnik 

Valter Flego,v.r. 
 
 

OPĆINA GRAČIŠĆE 
Načelnik 

Ivan Mijandrušić,v.r. 
 
 

OPĆINA CEROVLJE 
Načelnik 

 Mirko Opašić,v.r. 
 
 

OPĆINA LUPOGLAV 
Načelnik 

Franko  Baxa,v.r. 
 

  
OPĆINA KAROJBA 

Načelnik 
Irenko Pilat,v.r. 

 
 

OPĆINA TINJAN 
Načelnik 

Vlado Ivetić,v.r. 
 
     

    OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI 
Načelnik 

 Mario Bratulić,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 


