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179 
 
Na osnovi članka 19. i 73. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 
129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članka 7. 
Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 
broj 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 
44/06., i 79/07.) i članka 20. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
21/01., 4/05., 1/06. i 17/06. – pročišćeni tekst), 
Gradsko vijeće Grada Pazina na svojoj sjednici 
održanoj 3. rujna 2009. godine donijelo je 

 
O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o 
socijalnoj skrbi  

  
Članak 1. 

U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 19/05.) u članku 1. 
iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji 
glasi: 

„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. 

U članku 5. stavku 2., točki 1., riječ 
„obiteljske“ zamjenjuje se riječju „obiteljsko", 
dok se u točki 2. istog članka, iza riječi 
„trajnih“ dodaju riječi „ili privremenih“. 

 
Članak 3. 

Članak 6. mijenja se i glasi: 
„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.“ 

 
Članak 4. 

Članak 9. mijenja se i glasi:  

 
 
 
„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) 
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naknada do zaposlenja ostvarena po Zakonu o 
socijalnoj skrbi, 7) državna potpora za 
poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, 8) 
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 5. 

U članku 10. točka 3. mijenja se i 
glasi:  

„3) udomitelj djeteta ili udomitelj 
odrasle osobe temeljem Rješenja Centra za 
socijalnu skrb“,  

Riječ „te“ ispred broja 4) briše se. 
 Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. 

koja glasi:  
„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".   

Točka 4. postaje točkom 5. 
 

Članak 6. 
 U članku 11. stavku 1., točka 11. 

mijenja se i glasi:  
„11. pravo na subvenciju obroka za 

korisnike Programa međugeneracijske 
solidarnosti „Dnevni boravak i pomoć u kući 
starijim osobama“.  

 Iza točke 14. dodaje se nova točka 15. 
koja glasi: 

„15. pravo na mjesečnu novčanu 
pomoć, ako su ta osoba ili obitelj  korisnici 
stalne pomoći putem Centra“. 

 
Članak 7. 

Članak 13. mijenja se i glasi:  
 "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." 

 
Članak 8. 

Članak 14. mijenja se i glasi:  
„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.“ 

 
Članak 9. 

 Članak 15. mijenja se i glasi:  
„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.“     

 
Članak 10. 

Članak 16. mijenja se i glasi:  
„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 
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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.“ 

 
Članak 11. 

U članku 17. stavak 1. mijenja se i 
glasi: 

„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.“  

 
Članak 12. 

U članku 18. stavku 1., iza teksta 
„Rješenjem Centra ili“ dodaje se tekst 
„Potvrdom ili drugom ispravom“. 

 
Članak 13. 

U članku 19. stavak 1. mijenja se i 
glasi: 

„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.“ 

 
Članak 14. 

 U članku 20. stavku 1., riječi „točka 
4.“ zamjenjuju se riječima „točka 5.“                      

       

Članak 15. 
U članku 21. iza stavka 1. dodaje se 

novi stavak 2. koji glasi: 
   "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." 

 
Članak 16. 

Članak 24. mijenja se i glasi:  
„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.“ 

 
Članak 17. 

U članku 25. stavak 1. mijenja se i 
glasi: 

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

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

 
Članak 18. 

U članku 26. stavak 1. mijenja se i 
glasi: 

„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.“ 

 
Članak 19. 

U članku 30. iza stavka 1. dodaje se 
novi stavak 2. koji glasi:  

"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."  

Stavak 2. postaje stavkom 3. koji se 
mijenja i glasi: 

„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 20. 
 U članku 32. stavku 2. točki 2., riječi 
„točke 3. i 4.“ zamjenjuju se riječima   „točke 
3. i 5.“   
 Stavak 3. mijenja se i glasi:  
 „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.“ 
  

Članak 21. 
Iza članka 33. podnaslov “11. Pravo na 

pomoć u kući“ briše se i upisuje: 
„11. Pravo na subvenciju obroka za 

korisnike Programa međugeneracijske 
solidarnosti „Dnevni boravak i pomoć u kući 
starijim osobama“.  

 
Članak 22. 

Članak 34. mijenja se i glasi:  
„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.“ 

 
Članak 23. 

 U članku 35. stavku 1. iza riječi 
„Odluke“ briše se zarez i tekst: „te ako za 
takvo liječenje imaju pismenu preporuku 
Centra". 

 
Članak 24. 

  Članak 36. mijenja se i glasi:  
  „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 
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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 
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.“  
 

Članak 25. 
 U članku 37. stavku 1. riječi "iz članka 
10. točka 4." zamjenjuju se riječima „iz članka 
10. točke 5." 

Stavak 2. mijenja se i glasi:  
"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." 

 
Članak 26. 

 Iza članka 37. dodaje se podnaslov 
„15. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć“ 
 

Članak 27. 
  Iza podnaslova „15. Pravo na 
mjesečnu novčanu pomoć“ dodaje se novi 
članak 37a. koji glasi: 
 
 

„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 28. 
U članku 41. stavak 1.  mijenja se i 

glasi: 
„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.“ 

Stavak 2. mijenja se i glasi:  
„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." 
 

Članak 29. 
 U članku 49. stavku 2., riječ „ih“ 
zamjenjuje se riječju „iz“. 
 

Članak 30. 
U cijelom tekstu ove Odluke riječi 

„pomoć za uzdržavanje“ zamjenjuju se 
riječima „stalna pomoć“. 
 U članku 3. stavku 2. riječi “Gradsko 
poglavarstvo Grada Pazina (dalje: Gradsko 
poglavarstvo)“ zamjenjuju se riječju 
„Gradonačelnik“. 
 U članku 3. stavku 3., članku 20. 
stavku 2., članku 25. stavku 3., članku 32. 
stavku 4., članku 37. stavku 5., članku 39. 
stavku 3., članku 40. stavku 1., članku 46. 
stavku 1., članku 49. stavku 2. i članku 51. 
riječi „Gradsko poglavarstvo“ u 
odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječju 
„Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu. 
 

Članak 31. 
Zadužuje se Upravni odjel za 

samoupravu, upravu i društvene djelatnosti da 
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u roku od šest (6) mjeseci od dana početka 
primjene ove Odluke, utvrdi i izda pročišćeni 
tekst Odluke o socijalnoj skrbi. 

 
Članak 32. 

Ova Odluka objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan, a primjenjuje se od 1. 
listopada 2009. godine.  
 
 
KLASA: 550-01/09-01/01 
URBORJ: 2163/01-03-02-09-8 
Pazin, 3. rujan 2009. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Renato Kalac, prof.,v.r. 
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 Na temelju članka 20. Statuta Grada 
Pazina («Službene novine Grada Pazina», broj 
21/01., 4/05., 1/06. i 17/06. pročišćeni tekst), 
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj dana 3. rujna 2009. godine, donosi 
 

 
Z A K L J U Č A K 

o pokretanju postupka za donošenje 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina 

 
 
 1. Pokreće se postupak za donošenje 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina radi 
usklađenja  Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Pazina («Službene novine Grada Pazina», broj 
21/01., 4/05., 1/06. i 17/06. pročišćeni tekst) s 
odredbama Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine», broj 109/07., 
125/08. i 36/09.). 
 
 2. Nacrt prijedloga Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Pazina pripremit će 
Stručna služba Gradskog vijeća Grada Pazina i 
putem Odbora za Statut, Poslovnik i upravu 
dostaviti Gradskom vijeću Grada Pazina na 
razmatranje. 
 

 3. Ovaj Zaključak objavit će se u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
 
KLASA: 021-05/09-01/67 
URBROJ: 2163701-03-02-09-3 
Pazin,  3. rujna 2009. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Renato Kalac, prof., v.r. 
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Na temelju članka 11. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 109/07.), a u vezi s člankom 1. 
Zakona o izmjeni Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 36/09.), Općinski načelnik 
Općine Cerovlje dana  23. lipnja 2009. godine 
donosi 

 
O D L U K U 

o prestanku važenja Poslovnika 
poglavarstva Općine Cerovlje 

 
 

Članak 1. 
Poslovnik Općinskog poglavarstva 

Općine Cerovlje („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 19/06.) prestao je važiti 1. lipnja 
2009. godine odnosno na dan stupanja na 
dužnost Općinskog načelnika Općine Cerovlje 
izabranog na neposrednim izborima 17. svibnja 
2009. godine. 

 
Članak 2. 

 Ova Odluka objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 021-05/09-01/10 
URBROJ: 2163/06-01-01-09-1 
Cerovlje,  23. lipnja 2009. 
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE 
CEROVLJE 

 
Emil Daus, v.r.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA  ŽUPANIJA 
   OPĆINA KAROJBA 
  OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 810-01/09-01/06 
URBROJ: 2163/08-02-02-09-1 
Karojba, 14. kolovoza 2009. 
  
 Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona 
o zaštiti i spašavanju ( „Narodne novine“ broj 
174/04., 79/07. i 38/09. ), članka 5. i 10.  
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju 
operativnih snaga zaštite i spašavanja 
(„Narodne novine“ broj 40/08. ),  i članka 24. 
Statuta Općine Karojba („Službene novine 
Grada Pazina“ broj 19/05.) Općinsko vijeće 
Općine Karojba na sjednici od 14. kolovoza 
2009. godine, donijelo je 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju članova Stožera zaštite 

i spašavanja Općine Karojba 
 

 
Članak 1. 

Imenuje se Robert Škropeta, zamjenik 
načelnika Općine Karojba  za načelnika 
Stožera zaštite i spašavanja Općine Karojba. 
 

Članak 2 
Imenuje se Boris Rogić, stručni 

suradnik Službe zaštite i spašavanja 
Vatrogasne zajednice Istarske županije, 
zamjenikom načelnika Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Karojba. 
           

Članak 3. 
Za članove Stožera zaštite i spašavanja 

Općine Karojba imenuju se: 
 

 
 
 

1. Denis Udovičić, pomoćnik načelnika 
Policijske postaje Pazin, 

2. Serđo Šilić, zapovjednik Područne 
vatrogasne zajednice Pazin, 

3. Janko Erik, dir. GIP, d.o.o.,  
4. Albert Koraca, predsjednik Općinskog 

vijeća Općine Karojba, 
5. Nirvana Ukušić, ovlašteni predstavnik 

Područnog ureda Pazin DUZS,  
6. Mario Dagostin, pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Karojba,     

7. David Bartolić, potpredsjednik 
Općinskog vijeća Općine Karojba. 

 
Članak 4. 

Stožer zaštite i spašavanja Općine 
Karojba ( dalje: Stožer) je stručno, operativno i 
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć 
i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima 
rukovodi i koje koordinira Načelnik Općine 
Karojba.   

Stožer se aktivira kada se proglasi 
stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike 
nesreće.        
                          

Članak 5. 
 Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže 
Načelnik Općine Karojba. Članovi Stožera 
pozivaju se, u pravilu, putem nadležnog 
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Pazin 
ili na način utvrđen Planom zaštite i spašavanja 
Općine Karojba. 
 

Članak 6. 
 Sredstva za rad Stožera osiguravaju se 
u Proračunu Općine Karojba. 

Administrativno-tehničke poslove za 
Stožer obavlja Jedinstveni upravni odjel 
Općine Karojba. 
 

Članak 7. 
Stupanjem na snagu ovog Rješenja  

prestaje važiti Rješenje o imenovanju Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Karojba („Službene 
novine Grada Pazina broj 9/08.) i drugi opći i 
pojedinačni akti Općine Karojba koji su u 
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skladu sa tadašnjim pozitivnim propisima 
uređivali ovo područje djelovanja. 

 
Članak 8. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu osmog 
(8) dana od objave u Službenim novinama 
Grada Pazina Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav. Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Albert Koraca, v.r. 
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Na temelju članka 35. stavka 4. i 6. 
Zakona o vlasništvu u drugim stvarnim 
pravima («Narodne Novine» broj 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 
146/08 i 38/09) i članka  16. Statuta Općine 
Karojba ( Službene novine Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv.Petar u Šumi i Tinjan broj /09), 
Općinsko vijeće Općine Karojba na svojoj 
sjednici održanoj 14. kolovoza 2009. godine,    
donijelo je 

 
ODLUKU 

o promjeni namjene općeg dobra 
 
 

1. Utvrđuje se da je zemljište označeno 
kao k.č. broj 1667/7 i k.č. 1667/8, K. O. 
Motovunski Novaki izgubilo namjenu općeg 
dobra (javna cesta) te u naravi predstavlja 
sastavni dio okolnog građevinskog zemljišta. 

 
  2. Zemljišno – knjižna služba 
Općinskog suda u Pazinu izvršit će temeljem 
ove Odluke promjenu u zemljišnim knjigama 
na način da će na nekretninama iz točke 1. ove 
Odluke brisati javno dobro u općoj uporabi i 
kao vlasnika iste upisati  Općinu Karojba. 
   
  3. Ovlašćuje se Jedinstveni upravni 
odjel Općine Karojba da poduzme sve mjere i 
radnje radi provođenja ove Odluke. 
 
 
 
 

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

 
 
KLASA: 940-01/09-01/01 
URBROJ: 2163/08-02-02-09-1 
Karojba, 14. kolovoza 2009. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Albert Koraca, v.r. 
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             REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  
                OPĆINE KAROJBA 
 
 
KLASA: 013-02/09-01/01 
URBROJ: 2163/08-02-01-09-53 
Karojba, 08. srpnja 2009. 
       
       Općinsko izborno povjerenstvo Općine Karojba na temelju članka 32. Zakona o izborima 
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine“ broj 
109/07. i 125/08.), utvrđuje i objavljuje 
 

 
ZAVRŠNO IZVIJEŠĆE  

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

 
 

KANDIDAT/ZAMJENIK KANDIDATA  
IZVOR SREDSTAVA 

VISINA 
SREDSTAVA U 

HRK 
1. Kandidat: DENIS LAKOŠELJAC 

Zamjenik kandidata ROBERT ŠKROPETA 
HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA 
STRANKA - HSLS 

Prihodi od članarina, donacija, 
imovine i iz proračuna sukladno 
Zakonu o financiranju političkih 
stranaka, nezavisnih lista i 
kandidata („Narodne Novine“ 
broj 1/07.) 

 
 
 

6.893,00 

2. Kandidat ALBERT KORACA 
Zamjenik kandidata JELENA ŽUŽIĆ 
NEZAVISNI KANDIDAT 
 

Prihodi od članarina, donacija, 
imovine i iz proračuna sukladno 
Zakonu o financiranju političkih 
stranaka, nezavisnih lista i 
kandidata („Narodne Novine“ 
broj 1/07.) 

 
 
 

0,00 

3. Kandidat VLADO LAKOŠELJAC 
Zamjenik kandidata SANJA MALIŠA 
NEZAVISNI KANDIDAT 

Prihodi od članarina, donacija, 
imovine i iz proračuna sukladno 
Zakonu o financiranju političkih 
stranaka, nezavisnih lista i 
kandidata („Narodne Novine“ 
broj 1/07.) 

 
 
 

5.000,00 

 
 
 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KAROJBA 
 

Predsjednik 
Nataša Marečić, v.r. 
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              REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
               ISTARSKE ŽUPANIJE 
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
                   OPĆINE TINJAN 
 
KLASA:013-01/09-01/01 
URBROJ: 2163/04-03-02-09-5 
Tinjan, 30. lipnja 2009. 
 
 
 Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, 
župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine“ broj 109/07. i 125/08.) i dostavljenih 
završnih izvješća, Općinsko izborno povjerenstvo za Općinu Tinjan objavljuje 
 
 
 

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE 
KANDIDATA I ZAMJENIKA KANDIDATA O IZVORIMA I VISINI UTROŠENIH 

SREDSTAVA ZA IZBORNU PROMIDŽBU 
 
 
 

 
Kandidat/Zamjenik kandidata 

 
Izvor sredstava 

Visina 
utrošenih 
sredstava 

(kuna) 
1. Kandidat IRENE DELTIN 
2. Zamjenik kandidata GORAN ANTOLOVIĆ 
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS 

Prihodi od članarina, donacija, 
imovine i iz proračuna sukladno 
Zakonu o financiranju političkih 
stranaka, nezavisnih lista i 
kandidata (NN 1/07) 

 
122,00 

1. Kandidat MLADEN RAJKO 
2. Zamjenik kandidata LINO BANKO 
NEZAVISNI KANDIDAT 

Prihodi od donacija sukladno 
Zakonu o financiranju političkih 
stranaka, nezavisnih lista i 
kandidata (NN 1/07) 

 
26.000,00 

 
 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE TINJAN 
 
 

Predsjednik 
Martina Golob Rupenović, v.r. 

 


