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Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona
o zakupu i prodaji poslovnog prostora
(„Narodne novine“ broj 91/96., 124/97.,
174/04. i 38/09.), članka 35. stavka 2. Zakona
o vlasništvu i 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 22. Statuta
Grada Pazina („Službene novine Grada
Pazina“ broj 17/09), Gradsko vijeće Grada
Pazina na sjednici održanoj dana 28. srpnja
2010. godine, donijelo je

Brajše Rašana, Prolaz Ernesta Jelušića, Prolaz
Frane Matejčića, Prolaz Otokara Keršovanija i
Šetalište Pazinske gimnazije.“

ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o
upravljanju poslovnim prostorom u
vlasništvu Grada Pazina

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u
Šumi.

Članak 1.
U Odluci o upravljanju poslovnim
prostorom u vlasništvu Grada Pazina
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 16/07. i
21/09.) stavak 3. članka 4. mijenja se i glasi:
„Stručne i administrativne poslove za
Gradonačelnika i Komisiju obavlja Upravni
odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo (u daljnjem tekstu: Odjel).“
Članak 2.
U članku 17. točka 12. mijenja se i
glasi:
„12. odredbe o davanju poslovnog
prostora
u
podzakup
uz
suglasnost
Gradonačelnika ako je to u funkciji odredbe
članka 19. stavka 2. ove Odluke.“
Članak 3.
U članku 26. stavku 1. alineje 1. i 2.
mijenjaju se i glase:
„ZONA I. – koeficijent 20.
Obuhvaća poslovne prostore koji se
nalaze u ulicama: 25. rujna, Dinka Trinajstića,
Bože Milanovića i prolaz Jože Šurana.
ZONA II. – koeficijent 10.
Obuhvaća poslovne prostore koji se
nalaze u ulicama: Trg Male fontane, Franine i
Jurine, Prolaz Vincenta od Kastva, Velog Jože,
Stari trg, Družbe sv.Ćirila i Metoda, Matka

Članak 4.
Ugovori o zakupu zaključeni prije
stupanja na snagu ove Odluke sa zakupcima
poslovnih prostora u ulici Franine i Jurine i
Trgu Male fontane, ostaju na snazi u
ugovorenom obliku do isteka roka na koji su
zaključeni ili do raskida ugovora o zakupu,
osim odredbe o podzakupu.

KLASA: 363-01/10-01/05
URBROJ: 2163/01-03-02-10-5
Pazin, 28. srpanj 2010.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof.,v.r.
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Na temelju članka 22. Statuta Grada
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
17/09.) i članka 2. stavka 2. Odluke o načinu,
uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u
vlasništvu Grada Pazina („Službene novine
Grada Pazina“ broj 21/09.), Gradsko vijeće
Grada Pazina na svojoj sjednici održanoj 28.
srpnja 2010. godine, donijelo je
ODLUKU
o prodaji nekretnina u
vlasništvu Grada Pazina
Članak 1.
Daju se na prodaju putem javnog
natječaja prikupljanjem pisanih ponuda
nekretnine u vlasništvu Grada Pazina, i to:
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A) Nekretnine u K.O. Pazin:
1. Građevinsko zemljište katastarskih
oznaka k.č. broj 2075/2 (1003/7 N.I.) u površini
od 139m2, k.č. broj 2075/3 (1003/8 N.I.) u
površini od 751m2 obje upisane u zk. uložak
broj 4309 za K.O. Pazin, k.č. broj 2076/1
(1003/1 N.I.) u površini od 957m2 upisana u zk.
uložak broj 354 za K.O. Pazin, i k.č. broj
11141/20 (1068/4 N.I.) u površini od 168m2
upisana u zk. uložak broj 4182 za K.O. Pazin.
Zemljište se prodaje kao jedinstvena
cjelina ukupne površine 2.015m2, sa utvrđenom
ukupnom
tržnom
vrijednosti
odnosno
početnom cijenom u visini od 1.161.200,65
kuna.
Garantni polog za sudjelovanje u
natjecanju iznosi 116.000,00 kuna.
2. Neetažirani stambeni prostor u
površini od 46,80m2 smješten u prizemlju i na
prvom katu zgrade sagrađene na k.č. broj
224/4 zgr. S.I. ( 2120/1 N.I.) K.O. Pazin na
adresi Dubravica 2 u Pazinu, sa utvrđenom
tržnom vrijednosti odnosno početnom cijenom
u visini od 152.997,83 kune.
Garantni polog za sudjelovanje u
natjecanju iznosi 15.000,00 kuna.
3. Neetažirana garaža u površini od
21,84m2 smještena u prizemlju zgrade
sagrađene na k.č. broj 1808/10 S.I. (2730 N.I.)
upisane u zk. uložak broj 2380 za K.O. Pazin
na adresi Zagrebačka 22 u Pazinu, sa
utvrđenom tržnom vrijednosti, odnosno
početnom cijenom u visini od 34.906,17 kuna.
Garantni polog za sudjelovanje u
natjecanju iznosi 3.400,00 kuna.
4. Neetažirana garaža u površini od
18m2 smještena u prizemlju zgrade sagrađene
na k.č. broj 1814/7 S.I. (2725/2 N.I.) upisana u
zk. uložak broj 2582 za K.O. Pazin, na adresi
Kastavska 22 u Pazinu, sa utvrđenom tržnom
vrijednosti, odnosno početnom cijenom u
visini od 32.691,84 kune.
Garantni polog za sudjelovanje u
natjecanju iznosi 3.200,00 kuna.
5. Neetažirana garaža u površini od
19m2 smještena u prizemlju zgrade sagrađene
na k.č. broj 1922/57 S.I. (3216/12, 3216/13 i
3216/14 N.I) upisana u zk. uložak broj 3332 za
K.O. Pazin na adresi Josipa Voltića 19 u
Pazinu, sa jugozapadne strane objekta prva u
nizu, sa utvrđenom tržnom vrijednosti,
odnosno početnom cijenom u visini od
46.930,96 kuna.
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Garantni polog za sudjelovanje u
natjecanju iznosi 4.600,00 kuna.
6. Neetažirana garaža u površini od
16,44m2 smještena u prizemlju zgrade
sagrađene na k.č. broj 1922/57 S.I. (3216/13 i
3216/14 N.I.) upisana u zk. uložak broj 3332
za K.O. Pazin, na adresi Josipa Voltića 19 u
Pazinu sa jugozapadne strane objekta četvrta u
nizu, sa utvrđenom tržnom vrijednosti,
odnosno početnom cijenom u visini od
40.607,96 kuna.
Garantni polog za sudjelovanje u
natjecanju iznosi 4.000,00 kuna.
B) Nekretnine u K. O. Grdoselo:
1. Suvlasnički udio - 1/7 dijela k.č.
broj 233/2 upisana u zk. uložak broj 601 za
K.O. Grdoselo, pripadajuće površine cca 128
m2 (sveukupno 901m2), s utvrđenom tržnom
vrijednosti, odnosno početnom cijenom u
visini od 9.025,02 kune.
Garantni polog za sudjelovanje u
natjecanju iznosi 900,00 kuna.
Članak 2.
Početna prodajna cijena nekretnina
utvrđena je procjenom tržišne vrijednosti
nekretnina Komisije za procjenu imovine u
vlasništvu Grada Pazina.
Članak 3.
Natječaj
se
provodi
zatvorenih pisanih ponuda.

sustavom

Članak 4.
Utvrđuje se pravo prvenstva kupnje
nekretnina opisanih u članku 1. ove Odluke, i
to:
- za nekretninu podtočke A)2. – u
korist zaštićenog najmoprimca;
- za nekrenine podtočke A)3., A)4.,
A)5. i A)6.- u korist zakupnika;
- za nekretninu podtočke B)1. - u korist
suvlasnika tako da suvlasnik s većim
suvlasničkim udjelom ima pravo prvenstva
pred suvlasnikom sa manjim suvlasničkim
udjelom.
Članak 5.
U skladu s ovom Odlukom i Odlukom
o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja
imovinom u vlasništvu Grada Pazina
Gradonačelnik Grada Pazina objavit će
Natječaj za prodaju nekretnina.
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Članak 6.
Pri odabiru najpovoljnije ponude
Natječajna komisija za promet imovinom u
vlasništvu Grada Pazina vodit će se kriterijem
najviše ponuđene cijene.
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ODLUKU
o osnivanju i načinu rada
Upravnog odbora projekta
"Kuće za pisce- Hiže od besid"
I. Opće odredbe

Članak 7.
Najpovoljniji
ponuđač,
kupac
nekretnine - stambenog prostora iz točke A) 2.
članka 1. ove Odluke umjesto plaćanja
kupoprodajne cijene Gradu Pazinu može
ponuditi drugi stambeni prostor.
O prihvaćanju ponude zamjenskog
stambenog prostora konačnu odluku donosi
Gradsko vijeće.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje osnivanje
Upravnog odbora projekta "Kuće za pisce Hiže od besid" (u daljnjem tekstu: Upravni
odbor), sastav, način i postupak imenovanja
članova, djelokrug rada i druga pitanja od
značaja za rad Upravnog odbora.
Članak 2.
Upravni odbor je zajedničko tijelo
Istarske županije i Grada Pazina koje se osniva
radi provođenja programa i projekata "Kuće za
pisce - Hiže od besid" (u daljnjem tekstu: Kuća
za pisce).
II. Sastav, način i postupak imenovanja
članova Upravnog odbora

KLASA: 940-01/10-01/06
URBROJ: 2163/01-03-02-10-3
Pazin, 28. srpanj 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof.,v.r.
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Na temelju točke II. podtočke 5.
Ugovora o načinu sufinanciranja, korištenja i
održavanja objekta "Kuće za pisce - Hiže od
besid" sklopljenog između Grada Pazina i
Istarske županije KLASA: 612-01/09-01/14,
URBROJ:
2163/01-05-01-09-5
od
20.
studenog 2009. i KLASA: 612-01/09-01/21,
URBROJ: 2163/1-02/1-09-1 od 20. studenog
2009. i članaka 17. i 96. Statuta Grada Pazina
("Službene novine Grada Pazina" broj 17/09.)
Gradonačelnik Grada Pazina, na prijedlog
Upravnog odjela za samoupravu, upravu i
društvene djelatnosti Grada Pazina od 9. srpnja
2010. donosi

Članak 3.
Upravni odbor ima predsjednika,
zamjenika predsjednika i člana.
Rješenje o imenovanju predsjednika,
zamjenika predsjednika i člana Upravnog
odbora donosi Gradonačelnik Grada Pazina (u
daljnjem tekstu: Gradonačelnik) u skladu s
člancima 4. i 5. ove Odluke.
Rješenje iz stavka 2. ovoga članka
stupa na snagu danom donošenja.
Članak 4.
Predsjednika i člana Upravnog odbora
u ime Grada Pazina predlaže Upravni odjel za
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti.
Članak 5.
Zamjenika predsjednika Upravnog
odbora u ime Istarske županije predlaže
Upravni odjel za kulturu Istarske županije.
Članak 6.
Mandat Upravnog odbora traje 4
(četiri) godine.
Predsjednik, zamjenik predsjednika ili
član Upravnog odbora koji ne prisustvuju
sjednicama Upravnog odbora mogu biti
razriješeni dužnosti i prije isteka mandata.
Obrazloženi prijedlog za razrješenje može
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podnijeti Upravni odbor, a konačnu odluku
donosi Gradonačelnik.
Ako osobe iz stavka 2. ovoga članka
podnesu ostavku, o ostavci se ne odlučuje već
se ta okolnost prima na znanje.
Članak 7.
Kada nastupe okolnosti iz članka 6.
stavaka 2. i 3. Gradonačelnik će na prijedlog
tijela iz članaka 4. i 5. ove Odluke donijeti
odgovarajuće rješenje.
Mandat
novoimenovanog
člana
Upravnog odbora traje do isteka mandata člana
Upravnog odbora koji se razrješuje.
Članak 8.
Predsjednik Upravnog odbora zastupa i
predstavlja Upravni odbor, saziva sjednice
Upravnog odbora, predlaže dnevni red,
predsjedava sjednicama, brine o provođenju
zaključaka, prijedloga i mišljenja Upravnog
odbora, obavlja i druge poslove od interesa za
rad Upravnog odbora.
U slučaju spriječenosti, predsjednika
Upravnog odbora zamjenjuje njegov zamjenik
koji u tom slučaju ima sva prava i obveze
predsjednika.
III. Djelokrug i način rada
Upravnog odbora
Članak 9.
Upravni odbor:
- omogućuje i skrbi o svakodnevnom
funkcioniranju objekta u kojem se realizira
projekt Kuća za pisce,
- naplaćuje korištenje prostora
sukladno propisanim tarifama,
- vodi računa o redovnom čišćenju i
održavanju objekta, te o urednom plaćanju
režijskih troškova,
- vodi računa o obavljanju ostalih
dnevnih aktivnosti nužnih za ispravno i
kvalitetno funkcioniranje objekta,
- izvršava godišnji Program rada i
Financijski plan Kuće za pisce,
- sudjeluje u dovođenju novih
programa u Kuću za pisce, te u komunikaciji
sa potencijalnim izvoditeljima programa,
- tijekom godine zaprima zahtjeve za
provođenje programa u Kući za pisce
neplaniranih u godišnjem Programu rada te
zajedno s predsjednikom Programskog vijeća
odlučuje o istima.
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Članak 10.
Upravni odbor radi na sjednicama koje
prema potrebi saziva predsjednik, a odluke,
zaključci, preporuke, mišljenja donose se
većinom glasova nazočnih članova.
O radu Upravnog odbora vodi se
zapisnik. U zapisnik se unosi 1) redni broj
sjednice, datum i mjesto njezina održavanja, te
vrijeme početka i završetka sjednice, 2)
podatak o broju nazočnih, opravdano i/li
neopravdano odsutnim članovima, tko
predsjedava sjednicom, 3) podatak o prisutnim
gostima ili drugim osobama koje su nazočne
sjednici, 4) podatak o dnevnom redu s
predloženim izmjenama i dopunama dnevnoga
reda, tko ih je predložio, kako su prihvaćene),
5) utvrđeni dnevni red s izmjenama i
dopunama, ako ih je bilo, 6) kratki sadržaj
izlaganja, popis svih sudionika u raspravi s
opisom sadržaja te rasprave, te druge podatke o
radu na sjednici, rezultati glasovanja o
pojedinom predmetu i doneseni zaključci.
Zapisnik
potpisuje
predsjednik
Upravnog odbora, odnosno osoba koja je
sjednicom predsjedavala i osoba koja je vodila
zapisnik.
Članak 11.
Na sjednicu Upravnog odbora mogu
se pozvati stručni i javni radnici i druge osobe
radi iznošenja mišljenja ili pojašnjenja o
pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju
pravo raspravljati, iznositi mišljenje i
prijedloge o temi koja je na dnevnom redu, ali
nemaju pravo odlučivanja.
Članak 12.
Gradska knjižnica Pazin obavlja sve
administrativno - tehničke poslove za potrebe
Upravnog odbora.
IV. Završne odredbe
Članak 13.
Najkasnije u roku od 30 dana od dana
stupanja na snagu ove Odluke Gradonačelnik
će donijeti Rješenje iz članka 3. ove Odluke.
Članak 14.
Nadležni upravni odjeli su dužni
Gradonačelniku dostaviti pisani prijedlog za
imenovanje
predsjednika,
zamjenika
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predsjednika i članova Upravnog odbora
najkasnije 30 dana prije isteka mandata
tekućeg saziva Upravnog odbora.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenim
novinama Istarske županije" i u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.
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Članak 3.
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: 612-01/10-01/02
URBROJ: 2163/01-01-01-10-06
Pazin, 14. srpnja 2010.

KLASA: 612-01/10-01/02
URBROJ: 2163/01-05-01-10-4
Pazin, 9. srpnja 2010.

GRADONAČELNIK
GRADA PAZINA
Gradonačelnik
Renato Krulčić, v.r.

GRADONAČELNIK
GRADA PAZINA
173
Gradonačelnik
Renato Krulčić, v.r.
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Na temelju članka 3. Odluke o
osnivanju i načinu rada Upravnog odbora
projekta „Kuće za pisce- Hiže od besid“
KLASA: 612-01/10-01/02 URBROJ: 2163/0105-01-10-4, od 9. srpnja 2010. i članka 34.
Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada
Pazina“ broj 17/09.) Gradonačelnik Grada
Pazina donosi sljedeće
RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog odbora
projekta „Kuće za pisce - Hiže od besid“
Članak 1.
U Upravni odbor projekta „Kuće za
pisce – Hiže od besid“ (dalje: Upravni odbor)
imenuju se:
1. Iva Ciceran, za predsjednicu,
2. Eda Griparić, za zamjenicu
predsjednice,
3. Boris Demark, za člana.
Članak 2.
Mandat članova Upravnog odbora traje
četiri (4) godine.

Na temelju članka 34. Statuta Grada
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
17/09.) i članka 14. stavka 1. Odluke o načinu,
uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u
vlasništvu Grada Pazina („Službene novine
Grada Pazina“ broj 21/09, a na prijedlog
Upravnog odjela za samoupravu, upravu i
društvene djelatnosti, Gradonačelnik Grada
Pazina 30. srpnja 2010. godine donosi
Z A K LJ U Č A K
I.
Utvrđuje se interes Grada Pazina za
kupnju zemljišta katastarskih oznaka k.č. broj
9242/1 upisanog u zk. uložak broj 2519 za
K.O. Pazin, u površini od 1.694m2, kao
vlasništvo Tumpić Antona iz Pazina, Zabrežani
2b.
Prostornim planom uređenja Grada
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
19/02., 25/02.i 26/09.) za zemljište iz stavka 1.
ove točke utvrđena je namjena sporta i
rekreacije, a na njemu se planira uređenje
nogometnog igrališta.
II.
Grad Pazin zemljište katastarskih
oznaka k. č. broj 9242/1 K. O. Pazin kupit će
od Tumpić Antona po kupoprodajnoj cijeni od
6 €/m2, plativo u kunskoj protuvrijednosti po
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srednjem tečaju HNB-a važećem na dan
sklapanja kupoprodajnog ugovora.
III.
Zadužuje se Upravni odjel za
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti da
poduzme sve potrebne radnje i mjere radi
provedbe ovog Zaključka.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.
KLASA: 940-01/10-01/18
URBROJ: 2163/01-01-01-10-2
Pazin, 30. srpanj 2010.
GRADONAČELNIK
GRADA PAZINA
Gradonačelnik
Renato Krulčić, v.r.

Petak, 30. srpnja 2010.

Petak, 30. srpnja 2010.
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Na osnovi članka 3. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu („Narodne novine“,
broj 19/2010.), te na osnovi točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava
za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2010. godini
(„Narodne novine“, broj 19/2010.), Gradonačelnik Grada Pazina 16. srpnja 2010. godine donosi
I. (prve) izmjene Plana rashoda
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i za dodatna ulaganja u nefinancijskoj
imovini osnovnog školstva u Pazinu
za 2010. godinu
Članak 1.
U Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja u
nefinancijskoj imovini osnovnog školstva u Pazinu za 2010. godinu („Službene novine Grada Pazina“
broj 4/10.), članak 2. mijenja se i glasi:
„Članak 2.
U osnovnom školstvu u Pazinu, čije je decentralizirane funkcije preuzeo Grad Pazin kao
osnivač Osnovne škole Vladimira Nazora u Pazinu, za 1) nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za
2) dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2010. godini ostvarit će se, po namjenama, ovi
rashodi:
Planirani iznos u 2010.
kuna
1.

1.1.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
(oprema) – skupina 42, odjeljci 4221, 4222
141.390,00

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini skupina 45, odjeljci 4511, 4521 i 4541
Sanacija ravnih krovova u Područnoj školi Motovun:
a) građevinsko-tehnički nadzor
b) izvođenje radova

12.000,00
450.000,00

Ukupno 2.1.
Rekonstrukcija sanitarija u Područnoj školi Tinjan

462.000,00

a) građevinsko-tehnički nadzor
b) izvođenje radova
Ukupno 2.2.
Priprema ulaganja za radove u 2011. godini
Ukupno 2.3.
Adaptacija sanitarnih čvorova u Područnoj školi Karojba

6.000,00
135.000,00
141.000,00
45.000,00
45.000,00

a) građevinsko-tehnički nadzor
b) izvođenje radova
Ukupno 2.4.

6.000,00
85.000,00
91.000,00
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Za nabave i ulaganja iz prethodnoga stavka ovoga članka, planiraju se ovi izvori
sredstava:
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
(oprema) – skupina 42, odjeljci 4221, 4222
a) Grad Pazin (poz. 51. Proračuna)
25.000,00

1.

b) Decentralizirani izdaci

116.390,00

U k u p n o 1.
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini –
skupina 45, odjeljci 4511, 4521 i 4541

141.390,00

2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Sanacija ravnih krovova u Područnoj školi Motovun
Decentralizirani izdaci
U k u p n o 2.1.
Rekonstrukcija sanitarija u Područnoj školi Tinjan
Decentralizirani izdaci
U k u p n o 2.2.
Priprema ulaganja za radove u 2011. godini
Decentralizirani izdaci
U k u p n o 2.3.
Adaptacija sanitarnih čvorova u Područnoj školi Karojba
Decentralizirani izdaci
U k u p n o 2.4.

462.000,00
462.000,00
141.000,00
141.000,00
45.000,00
45.000,00
91.000,00
91.000,00

Ukupno izvori prihoda
Grad Pazin
Decentralizirani izdaci
SVEUKUPNO

25.000,00
855.390,00
880.390,00“
Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:
„Članak 3.
Program nabave opreme iz članka 2. stavak 1. točka 1. ovoga Plana, po vrstama opreme,
cijenama, rokovima za realizaciju, te s iskazanim izvorima sredstava, utvrdit će, te nabavu u skladu sa
Zakonom o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 110/07. i 125/08.) obaviti Osnovna škola
Vladimira Nazora Pazin.
Ulaganja u uređenje i obnovu objekata i u nabavu tehničke dokumentacije iz članka 2. stavak
1. točke 2.1., 2.2. i 2.3. ovoga Plana (nabava tehničke dokumentacije, investicijski elaborat,
ugovaranje radova, usluga nadzora, izrada projektne dokumentacije i drugo), vodit će, u skladu sa
Zakonom o javnoj nabavi Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina.
Ulaganja u uređenje i obnovu objekata i u nabavu tehničke dokumentacije iz članka 2. stavak
1. točka 2.4. ovoga Plana (ugovaranje radova, usluga nadzora, izrada projektne dokumentacije i
drugo), utvrdit će, te nabavu u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 110/07. i
125/08.) obaviti Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin.
Nositelji programa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne mogu započinjati realizaciju tih programa
bez prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.“
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Članak 3.
Ove Izmjene plana objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, a primjenjuju se od 1. siječnja 2010.
godine.
KLASA: 602-01/10-01/29
URBROJ: 2163/01-01-01/10-2
Pazin, 16. srpnja 2010.
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA
Gradonačelnik
Renato Krulčić, v.r.
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Na temelju članaka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i
79/09.) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje («Službene novine Grada Pazina» broj 11/09.), Općinsko
vijeće Općine Cerovlje, na sjednici održanoj dana 22. srpnja 2010. godine, donijelo je
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju pisanog ugovora u Općini Cerovlje
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje da se komunalna djelatnost javna rasvjeta u Općini Cerovlje
može obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj
ili pravnoj osobi, te uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za
povjeravanje tog komunalnog posla na temelju ugovora.
Članak 2.
Komunalna djelatnost javna rasvjeta u smislu ove Odluke može se povjeriti fizičkoj ili
pravnoj osobi na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova iz prethodnog stavka zaključuje se
najduže na rok do 4 (četiri) godine.
Ugovor obvezno sadrži djelatnost za koju se sklapa ugovor, vrijeme na koje se sklapa ugovor,
vrstu i opseg poslova, način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja, jamstvo
izvršitelja o ispunjenju ugovora, a prema potrebi i druge obveze.
Članak 3.
Komunalna djelatnost javna rasvjeta u smislu ove Odluke razumijeva održavanje i obnovu
javne rasvjete - upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete uključivši periodičnu
ophodarsku službu i hitne intervencije.
Članak 4.
Postupak podnošenja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti temeljem Ugovora provodi
se:
- prikupljanjem ponuda ili
- javnim natječajem.
Prikupljanju ponuda pristupit će se kad vrijednost poslova komunalne djelatnosti u godišnjem
iznosu ne prelazi vrijednost od 70.000,00 kuna.
Javnom natječaju pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u godišnjem
iznosu prelazi vrijednost iz stavka 2. ovog članka.
Odluku o prikupljanju ponuda ili odluku o objavi javnog natječaja donosi Općinski načelnik
Općine Cerovlje (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik).
Članak 5.
Postupak prikupljanja ponuda ili postupak javnog natječaja iz članka 4. ove Odluke provodi
Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanje ponuda ili Povjerenstvo za provedbu postupka javnog
natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje Općinski načelnik, posebno za svaki
postupak.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.
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Članak 6.
Poziv za dostavu ponuda ili javni natječaj iz članka 4. ove Odluke mora sadržavati:
- ime i prezime odnosno naziv tvrtke, sjedište, ovlaštene osobe,
- djelatnost za koju se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti,
- vrijeme za koje se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti,
- vrstu i opseg poslova,
- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rokovi plaćanja,
- potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjavanje ugovora,
- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,
- rok važenja ponude,
- isprave koje je potrebno priložiti ponudi radi dokazivanja tražene pravne i poslovne,
financijske i gospodarske te stručne i tehničke sposobnosti,
- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,
- uvjete i mjerila za odabir najpovoljnije ponude,
- drugo potrebno.
Prikupljanje ponuda iz stavka 1. ovog članka provodi se pozivom za dostavu ponuda za
najmanje 3 (tri) ponuditelja pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti.
Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine
Cerovlje, a obavijest o natječaju objavljuje se u dnevnom tisku.
Članak 7.
Ponude iz stavaka 2. i 3. članka 6. ove Odluke dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na kojoj je
naznačen naziv i adresa ponuditelja, s naznakom „ NE OTVARAJ - ponuda za ugovor“, na adresu:
Općina Cerovlje, Jedinstveni upravni odjel, 52402 Cerovlje, Cerovlje 12, u roku od 15 dana od dana
objave poziva odnosno natječaja.
Članak 8.
Povjerenstvo će provesti otvaranje pristiglih ponuda na sjednici.
Otvaranju pristiglih ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.
O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi se zapisnik kojeg potpisuju predsjednik i
članovi Povjerenstva.
Zakašnjele i nepotpune ponude će se odbaciti.
Na osnovi valjanih ponuda Povjerenstvo će utvrditi prijedlog za odabir ponude i uputiti ga
Općinskom načelniku koji će prijedlog odluke o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti
obavljanje komunalnih poslova temeljem Ugovora proslijediti Općinskom vijeću Općine Cerovlje.
Članak 9.
Odabir najpovoljnijeg ponuditelja među sposobnim ponuditeljima za obavljanje komunalnih
poslova temeljem Ugovora, obavlja se na temelju najniže ponuđene cijene radova.
Članak 10.
Odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova
temeljem Ugovora donosi Općinsko vijeće Općine Cerovlje, temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu.
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova s odabranim ponuditeljem sklapa
Općinski načelnik na temelju odluke o izboru, temeljem članka 15. stavka 5. Zakona o komunalnom
gospodarstvu.
Članak 11.
Općinsko vijeće Općine Cerovlje može donijeti odluku kojom se ne izabire niti jedna ponuda
pristigla po pozivu za prikupljanje ponuda odnosno na javni natječaj.
Protiv odluke Općinskog vijeća Općine Cerovlje nije dopuštena žalba već se može pokrenuti
upravni spor.
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Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.
KLASA: 363-01/10-01/04
URBROJ: 2163/01-03-02-10-1
Cerovlje, 22. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Jurada, v.r.
176
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Cerovlje
Općinsko vijeće Općine Cerovlje dana 22. srpnja 2010. godine donosi
ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerovlje
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerovlje (dalje: Upravni odjel).
Članak 2.
Radna mjesta u Upravnom odjelu razvrstana su u kategorije sukladno Uredbi o klasifikaciji
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Članak 3.
U smislu članaka 1. i 2. ove Odluke koeficijenti za radna mjesta u Upravnom odjelu utvrđuju
se:
Redni
broj
1
1.
2.
3.

Radno mjesto
2
Radna mjesta I. kategorije
Potkategorija radnog mjesta - Glavni rukovoditelj
Pročelnik Upravnog odjela
Radna mjesta II. kategorije
Potkategorija radnog mjesta - Viši stručni suradnik
Viši stručni suradnik za računovodstvene poslove
Radna mjesta III. kategorije
Potkategorija radnog mjesta - referent
Administrativni tajnik
Referent za opće poslove

klasifikacijski koeficijent
rang
3
4
1.
2,20
6.
1,70
11.
1,10
1,10

Petak, 30. srpnja 2010.
4.

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA

Strana 676 - Broj 19

Radna mjesta IV. kategorije
Potkategorija radnog mjesta - Namještenici II. Potkategorije
1. razina
Tehničar za održavanje

11.
1,10

Potkategorija radnog mjesta - Namještenici II. Potkategorije
2. razina
Pomoćni radnik

13.
1,00

Članak 4.
U provedbi ove Odluke primjenjuju se jezični standardi za nazive radnih mjesta u muškom,
odnosno ženskom rodu, ovisno o spolu sukladno načelima ravnopravnosti spolova.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o koeficijentima složenosti poslova
radnih mjesta i primanjima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ broj 28/09.).
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, a primjenjuje se od 1. rujna 2010. godine.
KLASA: 120-01/10-01/03
URBROJ: 2163/06-03-02-10-6
Cerovlje, 22. srpnja 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Jurada, v.r.

177
Općinski načelnik Općine Cerovlje o b j a v l j u j e
NATJEČAJ
za stipendiranje učenika i studenata
u šk. 2010/2011. godini
I.
U školskoj 2010/2011. godini Općina Cerovlje dodijelit će određen broj stipendija učenicima
i studentima za nastavak njihova školovanja u srednjim školama odnosno visokim učilištima i to:
NAZIV JEDINICE
LOKALNE SAMOUPRAVE

Broj stipendija koje će se dodijeliti
učenicima
studentima

OPĆINA CEROVLJE

2

2

UKUPNO

2

2
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Općina Cerovlje dodjeljuje stipendije učenicima i studentima sa svog područja, ako školovanje
nastavljaju izvan svoje Općine. Stipendije se odobravaju za period trajanja obrazovnog programa
dotične srednje škole odnosno visokog učilišta, a studentima i za vrijeme apsolventskog staža u
trajanju od šest (6) mjeseci.
II.
Izbor Stipendista izvršit će se na osnovi Rang Liste podnositelja Prijava za stipendiranje, u
skladu s Pravilnikom o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima i ovim Natječajem.
Visina stipendije, način i rokovi isplate, te obveze Stipendista prema Stipenditoru, bit će
utvrđeni Ugovorom o stipendiranju između Stipendista i Stipenditora, na osnovi Pravilnika iz stavka 1.
ove točke Natječaja.
Stipendije će se isplaćivati za vrijeme školske godine, tj. od 01. rujna odnosno 01. listopada
tekuće, do 30. lipnja odnosno 31. srpnja iduće godine.
III.
Učenici i studenti kojima bude odobrena stipendija za nastavak školovanja u srednjim
školama, odnosno visokim učilištima preuzet će ugovornu obvezu da će po završetku školovanja raditi
na području Općine - Stipenditora, najmanje onoliko vremena koliko bude trajala isplata stipendije.
IV.
Prijave na ovaj Natječaj podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerovlje, a
obrazac Prijave može se dobiti u sjedištu Općine.
Prijavi za Natječaj prilaže se:
1. Potvrda-e odnosno uvjerenja ili druge isprave o plaćama i o drugim primicima članova
domaćinstva za razdoblje siječanj – lipanj kalendarske godine u kojoj se podnosi molba za stipendiju,
2. Uvjerenje o drugim primanjima (prihodima) članova domaćinstva izvan radnog odnosa,
3. Izjava odnosno uvjerenje o članovima zajedničkog domaćinstva,
4. Fotokopija svjedodžbe odnosno indeksa ovjerene kod javnog bilježnika, u srednjoj školi
odnosno u visokom učilištu ili u Jedinstvenom upravnom odjelu uz predočenje izvornika, ili druga
isprava s ocjenama postignutim u prethodnoj godini školovanja odnosno studija,
5. Dokumentaciju o sudjelovanju na natjecanjima (županijskom, državnom, međunarodnom ako je kandidat posjeduje),
6. Potvrdu o upisu u odgovarajuću srednju školu ili visoko učilište odnosno na odgovarajuću
godinu školovanja (za sebe te za braću i sestre, ako ih ima i ako se školuju izvan područja svoje
Općine) te
7. Druge dokumente koji su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta Natječaja.
V.
Na osnovi ovog Natječaja stipendija se može dodijeliti redovitim učenicima i studentima
koji imaju prebivalište na području Općine Cerovlje.
Prijave na Natječaj s ispravama i dokumentacijom iz točke IV. ovog Natječaja dostavljaju se
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerovlje, najkasnije do 20. listopada 2010. godine.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dodatne obavijesti u vezi s provedbom ovog Natječaja mogu se dobiti u sjedištu Općine
Cerovlje.
KLASA: 602-01/10-01/05
URBROJ: 2163/06-01-01-10-2
Cerovlje, 26. srpnja 2010.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CEROVLJE
Načelnik
Emil Daus, v.r.

Petak, 30. srpnja 2010.
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Na temelju članka 7. Pravilnika o
javnim
priznanjima
Općine
Motovun
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 11/03.) i
Zapisnika Komisije za javna priznanja od 19.
srpnja 2010. godine, Općinsko vijeće Općine
Motovun na sjednici održanoj 19. srpnja 2010.
godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja za 2010. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Motovun
dodjeljuje Povelju Općine Motovun: mr. sc.
Jadranki Drempetić, dipl. ing. arh.
Članak 2
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općine Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.
KLASA: 061-01/10-01/01
URBROJ: 2163/05-01-10-4
Motovun, 19. srpanj 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOTOVUN
Predsjednik
Općinskog vijeća
Elvis Linardon, v.r.

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, 109/07., 125/08. i 36/09.) i
članka 36. Statuta Općine Motovun – Comune
di Montona ("Službene novine Grada Pazina"
broj 13/09.), Općinsko vijeće Općine Motovun
na sjednici održanoj dana 19. srpnja 2010.
godine donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Motovun
1. LUKA LAGANIS izabire se za
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Motovun.
2. Dužnost potpredsjednika Općinskog
vijeća Općine Motovun Luka Laganis 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 i Sv.
Petar u Šumi.
KLASA: 013-03/10-01/01
URBROJ: 2163/05-02-10-8
Motovun, 19. srpnja 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOTOVUN
Predsjednik
Općinskog vijeća
Elvis Linardon, v.r.
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Na osnovu Izvješća Mandatno verifikacijske komisije KLASA: 013-03/1001/01; URBROJ: 2163/05-02-10-3 od 19.
srpnja 2010. godine koje je usvojilo Općinsko
vijeće Općine Motovun dana 19. srpnja 2010.
godine i članka 36. Statuta Općine Motovun –
Comune di Montona ("Službene novine Grada
Pazina" broj 13/09.) Općinsko vijeće Općine
Motovun na sjednici održanoj dana 19. srpnja
2010. godine donosi
RJEŠENJE
o verifikaciji mandata člana Općinskog
vijeća Općine Motovun
Verificira se mandat u preostalom
mandatnom razdoblju članu Općinskog vijeća
Općine Motovun:
1. ŠĆULAC VEDRANU.
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: 013-03/10-01/01
URBROJ: 2163/05-02-10-4
Motovun, 19. srpnja 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOTOVUN
Predsjednik
Općinskog vijeća
Elvis Linardon, v.r.

Petak, 30. srpnja 2010.

Petak, 30. srpnja 2010.
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ISTARSKE ŽUPANIJE
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Na temelju članka 65. i 85. Statuta
Istarske županije ("Službene novine Istarske
županije" broj 10/09.) i točke II. podtočke 4.
Ugovora o načinu sufinanciranja, korištenja i
održavanja objekta "Kuće za pisce - Hiže od
besid" sklopljenog između Grada Pazina i
Istarske županije Klasa: 612-01/09-01/14,
Urbroj: 2163/01-05-01-09-5 od 20.11.2009. i
Klasa: 612-01/09-01/21, Urbroj: 2163/1-02/109-1 od 18.11.2009. Župan Istarske županije
dana 19. srpnja 2010. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju i načinu rada Programskog
vijeća za realizaciju projekta
"Kuće za pisce - Hiže od besid"
I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovom se Odlukom ureduje osnivanje
Programskog vijeća za realizaciju projekta
"Kuće za pisce - Hiže od besid" (u daljnjem
tekstu: Programsko vijeće), sastav, način i
postupak imenovanja članova, djelokrug rada i
druga pitanja od značaja za rad Programskog
vijeća.
Članak 2.
Programsko vijeće je zajedničko tijelo
Istarske županije i Grada Pazina koje se osniva
radi provođenja programa i projekata "Kuće za
pisce - Hiže od besid" (u daljnjem tekstu: Kuća
za pisce).

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka
stupa na snagu danom donošenja.
Članak 4.
Predsjednika i 5 (pet) članova
Programskog vijeća u ime Istarske županije
predlaže Upravni odjel za kulturu Istarske
županije.
Članak 5.
Zamjenika predsjednika i 4 (četiri)
člana Programskog vijeća u ime Grada Pazina
predlaže Gradonačelnik Grada Pazina (u
daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na prijedlog
Upravnog odjela za samoupravu, upravu i
društvene djelatnosti.
Članak 6.
Mandat članova Programskog vijeća
traje 4 (četiri) godine.
Predsjednik, zamjenik predsjednika i
članovi Programskog vijeća koji ne prisustvuju
sjednicama Programskog vijeća mogu biti
razriješeni dužnosti i prije isteka mandata.
Obrazloženi prijedlog za razrješenje
može podnijeti Programsko vijeće, a konačnu
odluku donosi Župan.
Ako osobe iz stavka 2. ovoga članka
podnesu ostavku, o ostavci se ne odlučuje već
se ta okolnost prima na znanje.

II. Sastav, način i postupak imenovanja
članova Programskog vijeća

Članak 7.
Kada nastupe okolnosti iz članka 6.
stavaka 2. i 3. Župan će na prijedlog tijela iz
članaka 4. i 5. ove odluke donijeti
odgovarajuće rješenje.
Mandat
novoimenovanog
člana
Programskog vijeća traje do isteka mandata
razriješenog člana Programskog vijeća.

Članak 3.
Programsko vijeće ima predsjednika,
zamjenika predsjednika i 9 (devet) članova.
Rješenje o imenovanju predsjednika,
zamjenika predsjednika i članova Programskog
vijeća donosi Župan Istarske županije (u
daljnjem tekstu: Župan) u skladu s člancima 4.
i 5. ove Odluke.

Članak 8.
Predsjednik
Programskog
vijeća
zastupa i predstavlja Programsko vijeće, saziva
sjednice Programskog vijeća, predlaže dnevni
red, predsjedava sjednicama, brine o
provođenju zaključaka, prijedloga i mišljenja
Programskog vijeća, obavlja i druge poslove
od interesa za rad Programskog vijeća.
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U slučaju spriječenosti, predsjednika
Programskog vijeća zamjenjuje njegov
zamjenik koji u tom slučaju ima sva prava i
obveze predsjednika.
Kad
predsjednik
i
zamjenik
predsjednika Programskog vijeća nisu nazočni
sjednici, sjednicom Programskog vijeća
predsjedava dobno najstariji član Programskog
vijeća.
III. Djelokrug i način rada
Programskog vijeća
Članak 9.
Programsko vijeće :
- predlaže Županu i Gradonačelniku
godišnji Program rada Kuće za pisce (kalendar
programa) najkasnije do 15. lipnja tekuće za
narednu godinu,
- predlaže Upravnom odjelu za kulturu
Istarske županije godišnji Financijski plan
Kuće za pisce najkasnije do 15. lipnja tekuće
za narednu godinu,
- prati realizaciju godišnjeg Programa
rada i Financijskog plana,
- vodi brigu o redovnoj komunikaciji
Upravnog odbora i Upravitelja Kuće za pisce s
izvoditeljima programa,
- sudjeluje u predlaganju novih
programa i u komunikaciji s potencijalnim
izvoditeljima
programa,
evaluira
izvršenje
godišnjeg
Programa rada i Financijskog plana Kuće za
pisce,
predlaže
nadležnim
tijelima
eventualno potrebne promjene u načinu rada
Upravitelja Kuće za pisce, te
- usvaja godišnje programsko i
financijsko izvješće o radu Kuće za pisce uz
suglasnost Župana i Gradonačelnika.
Članak 10.
Programsko vijeće radi na sjednicama
koje prema potrebi saziva predsjednik.
Programsko vijeće može pravovaljano
odlučivati ako sjednici prisustvuje većina
članova Programskog vijeća, a odluke,
zaključci, preporuke, mišljenja donose se
većinom glasova nazočnih članova.
O radu Programskog vijeća vodi se
zapisnik. U zapisnik se unosi 1) redni broj
sjednice, datum i mjesto njezina održavanja, te

Petak, 30. srpnja 2010.

vrijeme početka i završetka sjednice, 2)
podatak o broju nazočnih, opravdano i/li
neopravdano
odsutnih
članova,
tko
predsjedava sjednicom, 3) podatak o prisutnim
gostima ili drugim osobama koje su nazočne
sjednici, 4) podatak o dnevnom redu s
predloženim izmjenama i dopunama dnevnoga
reda, tko ih je predložio, kako su prihvaćene),
5) utvrđeni dnevni red s izmjenama i
dopunama, ako ih je bilo, 6) kratki sadržaj
izlaganja, popis svih sudionika u raspravi s
opisom sadržaja te rasprave, te druge podatke o
radu na sjednici, rezultati glasovanja o
pojedinom predmetu i doneseni zaključci.
Zapisnik
potpisuje
predsjednik
Programskog vijeća odnosno osoba koja je
sjednicom predsjedavala i osoba koja je vodila
zapisnik.
Članak 11.
Na sjednicu Programskog vijeća mogu
se pozvati stručni i javni radnici i druge osobe
radi iznošenja mišljenja ili pojašnjenja o
pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju
pravo raspravljati, iznositi mišljenje i
prijedloge o temi koja je na dnevnom redu, ali
nemaju pravo odlučivanja.
IV. Završne odredbe
Članak 12.
Najkasnije u roku od 30 dana od dana
stupanja na snagu ove Odluke Župan će
donijeti Rješenje iz članka 3. ove Odluke.
Članak 13.
Nadležni upravni odjeli su dužni
Županu dostaviti pisani prijedlog za
imenovanje
predsjednika,
zamjenika
predsjednika i članova Programskog vijeća
najkasnije 30 dana prije isteka mandata
tekućeg saziva Programskog vijeća.
Članak 14.
Župan Istarske županije će, uz
prethodnu suglasnost Gradonačelnika, donijeti
godišnji Program rada Kuće za pisce najkasnije
u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga
Programskog vijeća.
Financijski plan Kuće za pisce donosi
Skupština Istarske županije u okviru Programa

Petak, 30. srpnja 2010.
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javnih potreba u kulturi Istarske županije za
proračunsku godinu.
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II.
Mandat članova Programskog vijeća
traje četiri (4) godine.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Istarske županije“ i u „Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi“.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Istarske županije, Grada Pazina,
Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav,
Motovun i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: 612-01/10-01/03
URBROJ: 2163/1-01/8-10-4
Pula, 19. srpnja 2010.

KLASA: 612-01/10-01/03
URBROJ: 2163/1-01/8-10-3
Pula, 19. srpnja 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Ivan Jakovčić, v.r.

ŽUPAN
Ivan Jakovčić, v.r.
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Na temelju članka 65. i 85. Statuta
Istarske županije ("Službene novine Istarske
županije" broj 10/09.) i članka 3. stavka 2.
Odluke o osnivanju i načinu rada Programskog
vijeća za realizaciju projekta "Kuće za pisce Hiže od besid", Župan Istarske županije,
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Programskog vijeća
za realizaciju projekta
"Kuće za pisce - Hiže od besid"
I.
U Programsko vijeće za realizaciju
projekta "Kuće za pisce - Hiže od besid" (u
daljnjem tekstu: Programsko vijeće) imenuju
se:
1. Neven Ušumović - predsjednik
2. Martin Čotar - zamjenik
predsjednika
3. Carla Rotta - članica
4. Nenad Popović - član
5. Sniježana Matejčić - članica
6. Miroslav Sinčić - član
7. Zdenka Višković Vukić - članica
8. Ines Kovačić Drndić - članica
9. Branko Vasiljević - član
10. Sonja Matijašić - članica
11. Davor Šišović – član.

