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 183 
 

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/09.) i članka 18. stavka 2. Odluke o ustrojstvu 
gradske uprave Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina», broj 31/09.), a na prijedlog pročelnika 
Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Gradonačelnik Grada Pazina  
03. kolovoza  2010. godine donosi 

PRAVILNIK 
o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu  

Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Pazina 
 

Članak 1. 
U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje 

Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 11/06., 39/06. i 8/08.) naziv „Upravni odjel za 
komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Pazina“ u odgovarajućem padežu zamjenjuje se 
nazivom “Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo“ u odgovarajućem 
padežu. 

Članak 2. 
U članku 6. točka 6. mijenja se i glasi: 

Red.
br. 

 
Naziv radnog mjesta 

Broj 
izvrši
telja 

 
Kratki opis poslova 

Stručni i drugi 
uvjeti za 
raspoređivanje na 
radno mjesto 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
 
6. 

 
 
Samostalni upravni referent za 
zaštitu okoliša i komunalne 
poslove 

 
 
1 

Obavlja stručne, analitičke, 
dokumentacijske i druge poslove 
te priprema pojedinačne i opće 
akte, programe i analize i druge 
podloge za izvršavanje poslova 
gradske uprave iz područja zaštite 
okoliša, gospodarenja otpadom, 
vodnog gospodarstva i zaštite 
voda te krajobraznog uređenja,  u 
području komunalnog 
gospodarstva utvrđuje i prati 
naplatu komunalnog doprinosa, 
vodi upravni postupak, obavlja 
poslove u vezi s participiranjem u 
projektima Grada Pazina u 
„europskim“ programima te druge 
poslove iz svog djelokruga i po 
nalogu pročelnika  

- visoka stručna 
sprema  
- studij zaštite 
okoliša,  
arhitekture, 
biologije, 
agronomije, 
veterinarstva 
- položen državni 
stručni ispit 
- najmanje dvije (2) 
godine radnog 
iskustva u struci 
-poznavanje rada na 
računalu 

 
Članak 3. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.Petar u Šumi. 
 
KLASA: 023-08/10-01/02 
URBROJ: 2163/01-01-01-10-2 
Pazin, 03. kolovoz 2010. 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 
 
          Gradonačelnik 
                  Renato Krulčić, v.r. 
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184 
 
 
Nakon izvršene usporedbe sa izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o osnivanju 

Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga u Općini Cerovlje pa se daje 
 
 

I S P R A V A K 
Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga u Općini Cerovlje 

 
 

 U Odluci o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga u Općini Cerovlje („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 36/09.) stavak 1. članka 3. ispravlja se tako da glasi: 
 
 „Savjet ima predsjednika/icu, zamjenika/icu predsjednika i tri člana/ice. 

   
 Ovaj Ispravak objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi. 
 
 
    
KLASA: 330-01/09-01/03 
URBROJ: 2163/06-01-01-10-3 
Cerovlje, 17. kolovoz 2010.     
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CEROVLJE 
 
 
 

          Općinski načelnik 
 Emil Daus, v.r. 
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 Na osnovi članka 30. i 31. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 
broj: 152/08. i 21/10.), članka 17. Statuta 
Općine Lupoglav («Službene novine Grada 
Pazina» broj 18/09.), Općinsko vijeće Općine 
Lupoglav na sjednici održanoj dana 17. 
kolovoza 2010. donijelo je  
 

O D L U K U 
o usvajanju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu države u Općini Lupoglav 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom usvaja se Program 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu države u Općini Lupoglav, Klasa: 
945-01/10-01/04; Urbroj 2163/06-02-02-10-10 
od 17. kolovoza 2010. godine (dalje: Program). 
 

Članak 2. 
 Program je izrađen u skladu sa 
Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i 
Strategijom gospodarenja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. 
  

Članak 3. 
 Program sadrži podatke: 
 - o ukupnoj površini poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države, 
 - o dosadašnjem raspolaganju 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
države, 
 - površinama određenim za povrat 
imovine, 
 - površinama određenim za prodaju, 
 - površinama određenim za 
dugogodišnji zakup, 
 - površinama određenim za zakup, 
 - površinama određenim za ostale 
namjene. 
 

Članak 4. 
 Program je sastavni dio ove Odluke i 
neće se objaviti u „Službenim novinama Grada 
Pazina“. 
 

Članak 5. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o usvajanju Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu države u Općini Lupoglav Klasa: 
945-01/04-01/01: Urbroj: 2163/07-02-02-04-2 
od 3. kolovoza 2004. godine. 
 

Članak 6. 
 Ova Odluka objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 
Petar u Šumi. 
 
KLASA: 945-01/10-01/04 
URBROJ: 2163/06-02-02-10-11 
Lupoglav,  17. kolovoza 2010.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE LUPOGLAV 

 
Predsjednica  

Općinskog vijeća 
 Nataša Fijamin, v.r. 
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Na temelju članka 35. i 48 Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 
129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članka 35. 
stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" 
broj 91/96., 73/00., 114/01., 141/06., 146/08., 
38/09. i 153/09.), članka 17. Statuta Općine 
Lupoglav ("Službene novine Općine 
Lupoglav" broj 18/09.) Općinsko vijeće 
Općine Lupoglav je na sjednici održanoj dana 
17. kolovoza 2010. godine donijelo 

O D L U K U 
o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja 

imovinom Općine Lupoglav 
 

I. UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, 
način i postupak raspolaganja i upravljanja 
nekretninama i pokretninama koje su u 
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vlasništvu Općine Lupoglav (u daljnjem 
tekstu: Općina), te postupak stjecanja 
nekretnina u vlasništvo Općine. 

 
Članak 2. 

 Raspolaganje nekretninama u smislu 
ove Odluke smatra se prodaja, zasnivanje 
služnosti i drugih tereta, zalaganje, zakup, 
sklapanje ugovora o ortaštvu i drugih pravnih 
poslova na teret Općine. 
 Upravljanje nekretninama u smislu ove 
Odluke obuhvaća korištenje nekretnina 
pažnjom dobrog gospodara, poštujući načelo 
zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti, a sve 
u interesu stvaranja uvjeta za gospodarski 
razvoj Općine, te osiguranje socijalnih i općih 
interesa njenih stanovnika. 
 Stjecanje nekretnina u smislu ove 
Odluke smatra se sklapanje pravnih poslova od 
fizičkih ili pravnih osoba vezanih za 
nekretnine, a koji se zaključuju u korist 
Općine. 

 
Članak 3. 

 Nekretninama u vlasništvu Općine 
raspolaže, upravlja, koristi i stječe tijelo 
nadležno za njihovo raspolaganje, odnosno 
Općinski načelnik i Općinsko vijeće, sukladno 
posebnom zakonu 
 Temeljem st. 1. ovog članka Općinski 
načelnik odlučuje o stjecanju i prodaji 
nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost 
ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u 
kojoj se odlučuje o stjecanju i prodaji 
nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 (jedan 
milijun) kuna, te ako je stjecanje i prodaja 
pokretnina planirano u Proračunu, a stjecanje i 
prodaja nekretnina provedeno u skladu sa 
zakonskim propisima. 
 Odluku o stjecanju i prodaji nekretnina 
čija ukupna vrijednost prelazi 0,5 %, odnosno 
čija je pojedinačna vrijednost veća od 
1.000.000,00 (jedan milijun) kuna od iznosa iz 
stavka 2. ovog članka kao i za svaki drugi 
oblik gospodarenja nekretninama koji nije 
obuhvaćen stavkom 2. ovog članka, donosi 
Općinsko vijeće Općine Lupoglav. 
 

II. TEMELJNE ODREDBE 
 

Članak 4. 
 Nekretnine u svom vlasništvu Općina 
otuđuje, daje u zakup i na drugi način s njima 

raspolaže na temelju javnog natječaja i uz 
naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, odstupajući 
od tih pravila samo u slučaju kada je to 
zakonom izričito propisano. 

 
Članak 5. 

 Tržnom cijenom smatra se cijena koju 
utvrdi sudski vještak odgovarajuće struke. 
 Početna cijena u postupku natječaja je 
cijena utvrđena na način iz stavka 1. ovog 
članka. 
 

III. PRAVILA PROVOĐENJA 
NATJEČAJA 

 
Članak 6. 

 Javni natječaj provodi se sustavom 
zatvorenih pismenih ponuda.  
 Sustav zatvorenih ponuda je postupak 
u kojemu kandidati svoje ponude dostavljaju u 
zatvorenim kuvertama putem pošte ili osobno, 
s naznakom "ne otvaraj". Iste se ponude 
otvaraju i ocjenjuju sukladno odredbama ove 
Odluke.  
 

Članak 7. 
 Natječaj za prodaju nekretnina 
raspisuje načelnik.  

Obavijest o natječaju objavljuje se u 
jednom od javnih glasila - dnevnom tisku.  

Natječaj se objavljuje na oglasnoj 
ploči i WEB stranici Općine , a sadrži: 
 - oznaku i opis nekretnine, te adresu, 
 - početni odnosno minimalni iznos 
kupoprodajne cijene, 
 - namjenu nekretnine (ukoliko je 
određena), 
 - naznaku da se nekretnina prodaje u 
viđenom stanju, 
 - iznos jamčevine i način plaćanja 
jamčevine, te broj žiro-računa na koji se ista 
plaća, 
 - rok i način isplate kupoprodajne 
cijene, 
 - naznaku o mogućnosti, odnosno 
vremenu uvida u nekretninu (ako je zatvorena), 
 - adresu, rok i način dostave ponude, 
 - naznaku da porez na promet 
nekretnina i ostale troškove vezane za prijenos 
prava vlasništva nad nekretninom plaća kupac, 
 - obvezu kupca nekretnine da sudjeluje 
u točno određenom iznosu pri podmirenju 
troškova objave natječaja, troškovima 
identifikacije i procjene nekretnine, te 
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troškovima izrade parcelacionog ili etažnog 
elaborata, 
 - napomenu da se nepravodobne i 
nepotpune prijave odnosno ponude neće 
razmatrati.  
 Natječaj može sadržavati i druge 
uvjete u svezi s kupoprodajom nekretnine. 
 Dan objave natječaja smatra se dan 
objavljivanja obavijesti o natječaju u dnevnom 
glasilu, a rok za podnošenje pismenih ponuda 
ne može biti kraći od 8 dana od dana objave 
obavijesti o natječaju. 
 Obavijest o natječaju i natječaj 
objavljuju se istog dana. 
 

Članak 8. 
 Sudionik u nadmetanju u ponudi treba 
dostaviti slijedeće: 
 - ime, prezime, adresu stanovanja, 
odnosno tvrtku i sjedište, 
 - presliku domovnice, odnosno izvod 
iz sudskog ili obrtnog registra, 
 - oznaku pojedinačne nekretnine za 
koju se nadmeće,  
 - iznos pojedinačne cijene koju nudi, s 
time da ne može biti niža od utvrđene početne 
cijene, 
 - dokaz o uplati jamčevine. 
 Kod prijave na natječaj kandidati su 
dužni položiti jamčevinu, koja ne može biti 
manja od 10% od iznosa početne visine 
kupoprodajne cijene. Potvrda o uplati 
jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu. 
 Kandidatima koji nisu uspjeli u 
postupku natječaja se jamčevina vraća u roku 
30 dana od dana izvršenog izbora, a kandidatu 
koji je u natječaju uspio jamčevina se 
uračunava u kupoprodajnu cijenu. 
 Jamčevina iz stavaka 2. i 3. ovog 
članka natjecateljima se vraća, odnosno 
obračunava u visinu kupoprodajne cijene bez 
prava na kamatu. 

 
Članak 9. 

 Ukoliko na natječaj pristigne samo 
jedna ponuda, utvrdit će se da se nekretnina 
prodaje odnosnom kandidatu po cijeni koju je 
isti ponudio, koja ne može biti niža od početne 
cijene, a ukoliko je pristiglo više ponuda, 
utvrdit će se najviši iznos ponuđene cijene, te 
se donosi odluka o prodaji nekretnine 
kandidatu koji je temeljem najviše ponuđene 
cijene ispunio i ostale uvjete za kupnju 
nekretnine propisane natječajem. 

 Tijelo nadležno za raspolaganje 
nekretninama Općine pridržava pravo da ne 
prihvati niti jednu ponudu, ukoliko ocijeni da 
nema povoljnih ponuda, odnosno ako smatra 
da niti jedna ponuda nije zadovoljavajuća. 

 
Članak 10. 

 Općinsko vijeće Općine Lupoglav 
imenovati će posebnu komisiju od 3 člana 
(predsjednika i dva člana) kojoj će dati 
ovlaštenje za otvaranje ponuda, te za 
obavljanje svih pripremnih radnji u postupku 
koji prethodi donošenju odluke o prodaji 
nekretnina. 
 

Članak 11. 
 O postupku otvaranja ponuda vodi se 
zapisnik, te se temeljem istoga svim 
kandidatima dostavlja obavijest o rezultatima 
natječaja, odnosno o najpovoljnijoj ponudi. 
 U slučaju prispijeća ponuda nakon 
roka, kao i u slučaju da na natječaj pristignu 
ponude koje ne sadrže sve elemente, odnosno 
uvjete iz natječaja, zapisnički će se konstatirati 
da se te ponude odbacuju, te da se neće 
razmatrati. 
 Na obavijest iz stavka 1. ovog članka 
može se podnijeti prigovor tijelu nadležnom za 
raspolaganje nekretninama Općine u roku 8 
dana od dana primitka obavijesti. 
 Zaključak tijela nadležnog za 
raspolaganje nekretninama Općine po 
prigovoru u smislu stavka 3. ovog članka 
dostavlja se zainteresiranim strankama, te se 
taj akt smatra konačnim aktom. Temeljem 
istog zaključka tijelo nadležno za raspolaganje 
nekretninama Općine donosi odluku o prodaji 
nekretnine. 
 Ukoliko prigovora u smislu stavka 3. 
ovog članka nije bilo, tijelo nadležno za 
raspolaganje nekretninama Općine donosi 
odluku o prodaji nekretnine najpovoljnijem 
ponuđaču. 
 

Članak 12. 
 Po okončanju postupka natječaja, 
sukladno rezultatu tog postupka i u skladu sa 
konačnim aktom tijela nadležnog za 
raspolaganje nekretninama Općine u smislu 
stavaka 4. i 5. članka 11. ove Odluke, 
zaključuje se kupoprodajni ugovor. 
 Ugovor iz st.1. ovog članka sklapa u 
ime Općine Lupoglav Općinski načelnik. 
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Članak 13. 
 Pravo preče kupnje - prvokupa u 
postupku natječaja za prodaju nekretnine 
priznat će se uz uvjet prihvata najpovoljnije 
cijene, a uz ispunjavanje i ostalih uvjeta iz 
natječaja, u slijedećim slučajevima: 
 - suvlasnicima nekretnine kada se 
prodaji izlaže poseban odnosno suvlasnički dio 
nekretnine, s time da prioritet ima suvlasnik s 
najvećim suvlasničkim dijelom, i tako redom, a 
ukoliko suvlasnici imaju iste suvlasničke 
dijelove prioritet ima onaj suvlasnik koji je 
ponudio veću cijenu za kupnju suvlasničkog 
dijela, 
 - najmoprimcima zgrade ili posebnog 
dijela zgrade kada se prodaji izlaže poseban 
dio zgrade, 
 - zakupcima građevinskog zemljišta, 
koje isto koriste temeljem valjanog pravnog 
osnova, 
 - vlasniku susjednog zemljišta u 
slučaju kad je prostorno-planskom 
dokumentacijom, odnosno provedbenim 
planom izričito predviđeno oblikovanje nove 
parcele na zemljištu u vlasništvu općine ako je 
površina tog zemljišta manja od 50% površine 
nove parcele ili ako je takvo oblikovanje 
moguće prema urbanističkoj regulativi, a što se 
dokazuje lokacijskom dozvolom, 
 - u ostalim slučajevima koje utvrdi 
tijelo nadležno za raspolaganje nekretninama 
Općine, a za koje postoji opravdanost. 

 
Članak 14. 

 Kod prodaje nekretnina, kupac je 
dužan prije sklapanja kupoprodajnog ugovora, 
a temeljem dostavljene konačne odluke o 
prodaji nekretnine, u roku 15 dana od prijama 
iste, platiti ugovorenu - kupoprodajnu cijenu za 
kupljenu nekretninu, te troškove utvrđene u 
članku 7. stavku 1. alineja 11. ove Odluke. 
 Nakon predočenja dokaza o uplati iz 
stavka 1. ovog članka, kupac potpisuje i 
preuzima kupoprodajni ugovor. 

 
Članak 15. 

 Tijelo nadležno za raspolaganje 
nekretninama Općine može u slučaju 
opravdanih razloga (socijalnih, materijalnih, 
zdravstvenih i slično) odobriti kupcu obročnu 
otplatu kupoprodajne cijene, s time da kupac 
stječe pravo uknjižbe vlasništva nakon isplate 
posljednje obročne rate. 
 

Članak 16. 
 Postupak natječaja se ponavlja 
ukoliko: 
 - kupac u roku iz članka 14. stavka 1. 
ove Odluke ne plati kupoprodajnu cijenu i 
ostale troškove, pri čemu Općina zadržava 
uplaćenu jamčevinu na ime pokrića troškova 
vezanih za provođenje natječaja, 
 - se kupac ne odazove sklapanju 
kupoprodajnog ugovora, a platio je 
kupoprodajnu cijenu i troškove, pri čemu 
općina zadržava dio sredstava vezanih za 
pokriće troškova iz članka 7. stavka 1. alineje 
11. ove Odluke, a isti je ujedno bio i jedini 
ponuditelj za predmetnu nekretninu. 
 U slučaju iz stavka 1. alineja 1. i 2. 
ovog članka, ukoliko je za predmetnu 
nekretninu zaprimljeno više pravovaljanih 
ponuda koje odgovaraju svim uvjetima iz 
natječaja, tijelo nadležno za raspolaganje 
nekretninama Općine donijeti će odluku o 
prodaji nekretnine prvom slijedećem 
najpovoljnijem ponuđaču. 
 

IV. ZASNIVANJE STVARNIH PRAVA 
 NA NEKRETNINAMA 

 
Članak 17. 

 Kod odlučivanja o zahtjevima za 
zasnivanje prava stvarne ili osobne služnosti 
pravnim poslom nad nekretninama u vlasništvu 
Općine, tijelo nadležno za raspolaganje 
nekretninama Općine će razmatrati 
opravdanost zahtjeva na način da prije objave 
natječaja utvrdi: 
 - da je to nužno za odgovarajuće 
korištenje povlasne nekretnine, 
  - da se time bitno ne narušava odnosno 

ne ograničava korištenje nekretnine u 
vlasništvu Općine kao poslužne nekretnine, 

 - početnu visinu naknade za 
uspostavljanje služnosti. 
 Natječaj u smislu stavka 1. ovog 
članka provodi se na način i po postupku koji 
je utvrđen ovom odlukom i za prodaju 
nekretnina. 
 

Članak 18. 
 Zamjena nekretnine ili dijela 
nekretnine u vlasništvu Općine za nekretnine u 
vlasništvu druge fizičke ili pravne osobe, 
razvrgnuće suvlasničke zajednice i drugi oblici 
raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine 
obavljaju se shodno odredbama ove Odluke 
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kojima je reguliran postupak javnog natječaja 
koji se odnose na prodaju. 
 

V. PRAVILA PROVOĐENJA 
NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP 

GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I 
JAVNIH POVRŠINA 

 
Članak 19. 

 Građevinsko zemljište i javne površine 
daju se u zakup na osnovi javnog natječaja, 
shodno odredbama ove Odluke, koje reguliraju 
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine. 
 Pravo prvenstvenog zakupa zemljišta i 
javnih površina iz stavka 1. ovog članka imaju 
postojeći zakupci, koji iste koriste temeljem 
valjanog pravnog posla, te izvršavaju sve 
obveze preuzete prema Općini kao 
zakupodavcu. 
 Prvenstveno pravo zakupa postojeći 
zakupci ostvaruju pod uvjetima prihvaćanja 
najpovoljnije cijene, a uz ispunjavanje i ostalih 
uvjeta iz natječaja. 
 

Članak 20. 
 Ugovor o zakupu za zemljište iz članka 
20. ove Odluke sklapa se na rok koji ne može 
biti kraći od 1 godine, niti duži od 3 godine. 
 Ugovor iz stavka 1. ovog članka može 
se produžavati i nakon isteka roka zakupa, a do 
trenutka privođenja zemljišta namjeni 
određenoj prostornim planom ili lokacijskom 
dozvolom. 
 

Članak 21. 
 Daje se ovlaštenje Općinskom 
načelniku da u ime Općine Lupoglav 
zaključuju sve ugovore i druge pojedinačne 
pravne poslove koji se temelje na ovoj Odluci. 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 22. 
 Odredbe ove Odluke na odgovarajući 
način primjenjuju se i na stjecanje prava 
vlasništva nekretnina na području Općine 
Lupoglav od strane državljana zemalja članica 
Europske unije, sve temeljem posebnog 
Zakona.  

 
Članak 23. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o  načinu, uvjetima i 
postupku raspolaganja imovinom Općine  

Lupoglav ("Službene novine Općine 
Lupoglav" broj 12/02.) 
 

Članak 24. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Lupoglav, Motovun, i Sv. Petar u Šumi. 
 
KLASA: 406-01/10-01/01 
URBROJ: 2163/07-02-02-10-1 
Lupoglav, 17. kolovoza 2010.  
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Na temelju članka 27. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(''Narodne Novine'' broj 33/01., 60/01., 
129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), te na 
temelju članka 17. Statuta Općine Lupoglav 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 18/09.), 
Općinsko vijeće Općine Lupoglav na svojoj 
sjednici održanoj 17. kolovoza 2010. godine 
donijelo je ovaj 

 
 

PRAVILNIK 
o stipendiranju 

 
 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, 

kriterij, način i postupak za dodjelu stipendija 
učenicima srednjih škola i studentima s 
područja Općine Lupoglav, način i postupak za 
raspisivanje i objavljivanje te sadržaj Natječaja 
za dodjelu stipendija, postupak za utvrđivanje 
broja stipendija godišnje i visine (mjesečnog 
iznosa) stipendije, tijela i postupak za pripremu 
prijedloga i za donošenje Zaključka o dodjeli 
stipendija, način zaključivanja i sadržaj 
Ugovora o stipendiranju, način vođenja 
evidencije i dokumentacije o stipendistima i o 
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dodjeljivanju stipendija, način osiguravanja 
sredstava za stipendije, te uređuju i druga 
pitanja značajna za stipendiranje učenika i 
studenata Općine Lupoglav. 

 
Članak 2. 

Općina Lupoglav (dalje: Stipenditor), 
zbog podizanja znanja i sposobnosti građana sa 
ovog područja, zbog zadovoljavanja svojih 
potreba i potreba ustanova na području Općine 
Lupoglav, te zbog potpore i poticaja na daljnje 
školovanje učenika i studenata (dalje: 
Stipendisti) dodjeljuje stipendije u skladu s 
ovim Pravilnikom. 

 
Članak 3. 

Broj učeničkih stipendija koje će 
Općina dodijeliti u narednoj školskoj godini 
planira se temeljem broja učenika s područja 
Općine Lupoglav koji, u tekućoj školskoj 
godini, završavaju osmi (8.) razred osnovne 
škole. 

Broj studentskih stipendija koje će 
Općina dodijeliti u narednoj studijskoj godini 
planira se temeljem broja učenika-stipendista 
Općine Lupoglav koji, u tekućoj školskoj 
godini završavaju srednjoškolsko obrazovanje. 

Zaključak o planiranom broju i 
vrstama stipendija koje će Općina Lupoglav 
dodijeliti u narednoj školskoj odnosno 
studijskoj godini, te zaključak o visini 
pojedinačne mjesečne stipendije donosi 
Općinski načelnik, svake godine najkasnije do 
15. svibnja, te o tome izvješćuje Općinsko 
vijeće Općine Lupoglav (dalje: Vijeće).   

Sredstva za dodjelu i isplatu stipendija 
u smislu ovog Pravilnika osiguravaju se u 
Proračunu Općine Lupoglav. 

 
Članak 4. 

 Najkasnije do 1.lipnja tekuće godine, 
Načelnik raspisuje Natječaj za dodjelu 
stipendija učenicima i studentima za narednu 
školsku godinu odnosno studijsku godinu. 

Natječaj iz stavka 1. ovog članka 
sadrži: 
 1. Planirani broj stipendija koje se 
dodjeljuju učenicima i studentima, 
 2. Visinu (iznos) mjesečne stipendije, 
 3. Naznaku kriterija i uvjeta za dodjelu 
stipendija, 
 4. Naznaku škola i fakulteta 
(zanimanja, programa) za koje se dodjeljuju 
stipendije, 

 5. Vrijeme na koje se dodjeljuju 
stipendije, 

6. Naziv i adresu tijela kojem se 
dostavljaju Prijave na Natječaj za dodjelu 
stipendija (dalje: Prijava), te rokove za 
podnošenje Prijava, 
 7. Popis dokumenata koji se prilažu 
Prijavi, te 

8. Druge obavijesti značajne za 
podnositelje Prijave i za uredno vođenje 
postupka za dodjelu stipendija. Rokovi za 
podnošenje Prijava iz točke 6.ovog članka 
određuju se u periodu od 1. rujna do 
31.listopada. 

Natječaj za dodjelu stipendija 
objavljuje se na svim oglasnim pločama 
Općine Lupoglav, dostavlja se Osnovnoj školi 
u Lupoglavu i srednjim školama na području 
Grada Pazina, a obavijest o tome objavljuje se 
u dnevnom tisku i WEB stranici Općine 
Lupoglav. 

 
Članak 5. 

 Stipendija se odobrava i isplaćuje za 
vrijeme koliko traje školovanje odnosno 
savladavanje programa odgovarajuće srednje i 
više škole odnosno studija u skladu s Statutom 
dotične škole odnosno studija. 

Iznimno, studentima se stipendija 
odobrava i isplaćuje i za vrijeme apsolventskog 
staža u trajanju od šest (6) mjeseci. 

Stipendiju isplaćuje Jedinstveni 
upravni odjel Općine Lupoglav (dalje: Upravni 
odjel), mjesečno, tijekom školske odnosno 
studijske godine, i to: učenicima od 1. rujna do 
30. lipnja, a studentima od 1. listopada do 31. 
srpnja, s početkom isplate u prosincu. 
 Način isplate stipendije uređuje se 
Ugovorom o stipendiranju, a obavlja se putem 
žiro računa jedne od poslovnih banaka. 

 
Članak 6. 

Pravo na stipendiju u smislu ovog 
Pravilnika imaju redovni učenici i studenti koji 
kao i jedan od roditelja ili staratelja imaju 
stalno prebivalište najmanje prethodnih 
dvanaest (12) mjeseci (godinu dana), na 
području Općine Lupoglav, za nastavak 
školovanja u srednjim školama, sveučilišnim 
(preddiplomskim i diplomskim) i stručnim 
studijima izvan područja Općine Lupoglav, 
ako ispunjavaju uvjete i kriterije propisane 
ovim Pravilnikom. 
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Za ostvarivanje prava na dodjelu 
stipendije kandidati trebaju podnijeti Prijavu 
na Natječaj za dodjelu stipendija, u roku 
određenom Natječajem. 

 
Članak 7. 

 Prijave se dostavljaju Upravnom 
odjelu u rokovima i na način koji su utvrđeni 
Natječajem iz članka 4. ovog Pravilnika. 
Prijava mora biti potpisana od podnosioca 
Prijave i od jednog roditelja odnosno staratelja. 
 Podnositelji Prijava odnosno njihovi 
roditelji ili staratelji imaju pravo uvida u ovaj 
Pravilnik i prije podnošenja Prijave. Osim toga 
imaju pravo na sva objašnjenja u svezi s 
primjenom ovog Pravilnika koja su u 
nadležnosti Upravnog odjela. 
 Uz Prijavu prilaže se odgovarajuća 
dokumentacija i to: 
 1. Izjavu o članovima zajedničkog 
domaćinstva, sa priloženim uvjerenjem  
Policijske postaje Pazin o prijavi boravka za 
Stipendistu i jednog od roditelja ili staratelja 
(izvornik), 

2. Presliku svjedodžbe odnosno 
indeksa ili druge mjerodavne isprave s 
ocjenama postignutim u prethodnoj godini 
školovanja, 

3. Uvjerenje o redovitom upisu u školu 
odnosno uvjerenje o upisu na visoko učilište 
(sveučilište, veleučilište ili visoku školu) za 
podnositelja Prijave, 
 4. Drugi dokumenti koji su potrebni za 
dokazivanje ispunjavanja uvjeta Natječaja. 
 Nepotpune Prijave i Prijave 
dostavljene izvan roka utvrđenog Natječajem 
iz članka 4. ovog Pravilnika, neće se uzimati u 
razmatranje. 

 
Članak 8. 

 Administrativne poslove u vezi s 
primjenom ovog Pravilnika obavlja Jedinstveni 
upravni odjel, koji vodi i evidenciju o 
odobrenim stipendijama, o zaključenim 
Ugovorima o stipendiranju i o stipendistima. 

 
Članak 9. 

 Podnesene Prijave kandidata za 
dodjelu stipendija obrađuje Komisija za 
stipendije, koja obavlja i druge poslove za koje 
je nadležna u smislu ovog Pravilnika. 
 Komisiju za stipendije imenuje Vijeće. 
Mandat članova Komisije traje do završetka 

tekućeg mandata Općinskog vijeća Općine 
Lupoglav, ali ne duže od četiri (4) godine. 
 Komisija za stipendije ima 
predsjednika i dva člana. Predsjedniku 
Komisije određuje se zamjenik. 

 
Članak 10. 

 Komisija za stipendije dostavlja 
Načelniku Prijave kandidata za dodjelu 
stipendija na odlučivanje najkasnije do kraja 
studenog. 
 Načelnik na osnovi dostavljenih 
Prijava donosi Zaključak o dodjeli stipendija. 
 Ukoliko je broj podnesenih Prijava za 
dodjelu stipendija veći od broja koji je 
Načelnik planirao Zaključkom o planiranom 
broju i vrstama stipendija u dotičnoj školskoj 
odnosno studijskoj godini, Načelnik novim 
Zaključkom određuje broj i vrstu stipendija 
tako da se svim kandidatima, koji ispunjavaju 
uvjete propisane ovim Pravilnikom, dodijeli 
stipendija. 
 

Članak 11. 
 Na osnovi Zaključka iz članka 10. 
ovog Pravilnika, Načelnik donosi pojedinačna 
Rješenja o odobrenim stipendijama odnosno o 
odbijanju Prijava s obrazloženjem i dostavlja 
ih podnositeljima Prijava. 
 Na Rješenje iz stavka 1. ovog članka 
podnositelj Prijave odnosno njihov roditelj ili 
staratelj imaju pravo prigovora. Prigovor se 
podnosi Načelniku u pisanom obliku, u roku 
od 15 dana od dana prijema Rješenja.  
 

Članak 12. 
 S roditeljem ili starateljem podnositelja 
Prijave kojemu je odobrena stipendija, 
odnosno s podnositeljem Prijave ako je 
punoljetan i kojemu je odobrena stipendija, 
zaključuje se Ugovor o stipendiranju koji se 
ovjerava kod javnog bilježnika. Troškove 
ovjere snosi Stipenditor. 
            Obrazac Ugovora o stipendiranju je 
sastavni dio odnosno Prilog ovog Pravilnika, i 
neće se posebno objavljivati u Službenim 
novinama Grada Pazina. 
 Ugovor o stipendiranju sadrži: 
 1. Ime i prezime i očevo ime i adresu 
roditelja odnosno staratelja podnositelja 
Prijave s kojim se zaključuje Ugovor, te ime i 
prezime i očevo ime podnositelja Prijave - 
Stipendiste, OIB, 
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 2. Naziv škole odnosno studija 
(zanimanja, programa) za koje je odobrena 
stipendija, 
 3. Visinu, rokove i način isplate 
stipendije, 
 4. Obveze Stipendiste u pogledu 
učenja i svladavanja programa, 
 5. Obvezu Stipendiste da će po 
završetku školovanja (studija) raditi na 
području Općine Lupoglav odnosno u 
ustanovi, službi ili tijelu koje odredi 
Stipenditor najmanje onoliko godina koliko je 
trajala isplata stipendije (radna obveza), 
 6. Obvezu Stipendiste da Stipenditoru 
na početku svake naredne školske (studijske) 
godine dostavi potvrdu o upisu u narednu 
programsku godinu, 
 7. Obvezu Stipendiste da se najmanje 
jednom polugodišnje (semestralno) osobno ili 
pisano javlja Stipenditoru, 
 8. Pravo Stipendiste da mu Stipenditor, 
u okviru mogućnosti, osigura obavljanje 
stručne prakse ili posebne pomoći u učilima, 
literaturi i slično, 
 9. Sankcija koje nastupaju za 
Stipendistu ako uspješno ne završi školsku 
(studijsku) ili na drugi način krši odredbe 
Ugovora o stipendiranju (prekid isplate 
stipendije, stavljanje stipendije u privremeno 
mirovanje, te trajna obustava isplate stipendije 
i vraćanje sredstava dobivenih na ime 
stipendije), 
 10. Odredbe o trenutnoj i trajnoj 
obustavi isplate stipendije i obvezi vraćanja 
sredstava dobivenih na ime stipendije u slučaju 
da Stipendist bude pravomoćno osuđen za bilo 
koje kazneno djelo. 

11. Odredbe o rokovima i načinu 
vraćanja sredstava dobivenih na ime stipendije, 
u skladu s ovim Pravilnikom, 
 12. Odredbe o obavezi roditelja 
odnosno staratelja u slučaju vraćanja sredstava 
dobivenih na ime stipendije, te 
 13. Druge odredbe koje su značajne za 
Stipenditora i Stipendistu i značajne za uredno 
provođenje Ugovora o stipendiranju. 
 Ugovor o stipendiranju u ime 
Stipenditora potpisuje Načelnik, a u ime 
Stipendiste njegov roditelj ili staratelj uz 
supotpis stipendiste, odnosno Stipendist uz 
supotpis roditelja odnosno staratelja ako je 
punoljetan. 
 
 

Članak 13. 
 Početkom svake školske godine 
odnosno studijske godine, Komisija za 
stipendije obavlja reviziju odobrenih stipendija 
i zaključenih ugovora o stipendiranju. 
 Ako se tijekom revizije iz stavka 1. 
ovog članka utvrdi da se Stipendist, bez 
posebno opravdanih razloga nije redovito 
upisao u narednu školsku odnosno studijsku 
(programsku) godinu - isplata stipendije će mu 
biti privremeno prekinuta (mirovati), dok se ne 
upiše u tu programsku godinu. Pravo na 
mirovanje stipendije Stipendist-učenik može 
koristiti samo jedanput, a Stipendist-student 
dvaput tijekom trajanja Ugovora o 
stipendiranju. 
 Ako se Stipendist iz stavka 2. ovog 
članka i nakon isteka godine dana ne upiše u 
narednu programsku godinu nastupa trajna 
obustava isplate stipendije uz obvezu vraćanja 
sredstava dobivenih na ime stipendije. 
 Isplata Stipendije može se Stipendisti 
prekinuti odnosno trajno obustaviti i tijekom 
programske godine, ako ne ispunjava 
Ugovorom preuzete obveze. 
 Posebno opravdani razlozi zbog kojih 
Stipendist nije stekao uvjete za upis u narednu 
programsku godinu su: 
 - duža i (ili) teža bolest Stipendiste, ili 
 - teške materijalne ili socijalno-
zdravstvene prilike u obitelji Stipendiste, ili 

- duže opravdano odsustvovanje 
Stipendist iz programa školovanja koje mu je 
odobrio Stipenditor ili  odsustvovanje na koje 
Stipendist nije mogao utjecati, ili 

- eventualni drugi izuzetno opravdani 
razlozi uz predočenje dokaza o tome. 
 Na osnovi odgovarajuće 
dokumentacije, Načelnik, na prijedlog 
Komisije za stipendije, donosi Zaključak o 
postojanju ili o nepostojanju opravdanih 
razloga iz stavka 5. ovog članka. 
 Stipendistu, za kojeg je zaključkom 
Načelnika utvrđeno da se nije upisao u narednu 
programsku godinu iz posebno opravdanih 
razloga, isplata stipendije će mu biti 
privremeno prekinuta (mirovati). 
 Iznimno od odredbi stavka 3. ovog 
članka, na pisani i obrazloženi zahtjev 
Stipendiste uz supotpis njegovog roditelja 
odnosno staratelja, Načelnik, na prijedlog 
Komisije za stipendije, može odlučiti, da se 
Stipendisti produži pravo na mirovanje 
stipendije najviše još godinu dana, prije trajne 
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obustave isplate stipendije, te o tome 
izvješćuje Vijeće. 
 Stipendisti koji je trajno prekinuo 
školovanje trajno se obustavlja isplata 
stipendije. 
 Rješenje o mirovanju stipendije 
odnosno o odobrenju daljnje isplate stipendije 
nakon mirovanja, te Rješenje o trajnoj obustavi 
isplate stipendije i vraćanju sredstava 
dobivenih na ime stipendije, Stipendisti izdaje 
Načelnik na prijedlog Komisije za stipendije. 

 
Članak 14. 

 Nakon završetka školovanja Stipendist 
se, najkasnije u roku od tri (3) mjeseca, pisano 
javlja Stipenditoru radi preuzimanja obveze iz 
Ugovora o stipendiranju. 
 Stipendist koji uredno ispuni sve 
obveze preuzete Ugovorom o stipendiranju, 
uključujući i radnu obvezu, bit će oslobođen od 
obveze vraćanja sredstava dobivenih na ime 
stipendije. 
 Načelnik će osloboditi od obveze 
vraćanja sredstava dobivenih na ime stipendije 
i od odrađivanja radne obveze onog 
Stipendistu koji se po završetku školovanja 
uredno javio Stipenditoru zbog preuzimanja 
Ugovorom o stipendiranju utvrđenih obveza ali 
mu Stipenditor u roku od 30 dana od dana 
javljanja nije ponudio posao u skladu s 
Ugovorom o stipendiranju. 
 Stipendist koji nije želio u rokovima 
utvrđenim ovim Pravilnikom preuzeti radnu 
obvezu u skladu s Ugovorom o stipendiranju - 
vratit će sredstva dobivena na ime stipendije.
 Stipendist koji ne završi Ugovorom o 
stipendiranju utvrđeno školovanje vratit će 
sredstva dobivena na ime stipendije. 
 Stipendist - učenik koji uredno ispuni 
obveze preuzete Ugovorom o stipendiranju, 
osim radne obveze, ako nakon završetka 
srednje škole nastavi školovanje na višoj školi 
ili fakultetu, bit će oslobođen od ispunjavanja 
radne obveze i od obveze vraćanja sredstava 
dobivenih na ime učeničke stipendije. 
 Izuzetno, zbog posebno opravdanih 
razloga Vijeće može i mimo odredaba ovog 
Pravilnika i Ugovora o stipendiranju na osnovi 
pisanog i obrazloženog Zahtjeva, osloboditi 
Stipendistu od obveze vraćanja sredstava 
dobivenih na ime stipendije. 
 Zaključak o oslobađanju Stipendiste od 
vraćanja sredstava dobivenih na ime stipendije 
u skladu s odredbama ovog pravilnika, na 

prijedlog Komisije za stipendije donosi 
Načelnik. 
 Na osnovi Zaključka iz prethodnog 
stavka ovog članka, Načelnik na pisani zahtjev 
donosi pojedinačno Rješenje o oslobađanju 
Stipendiste od obveze vraćanja sredstava 
dobivenih na ime stipendije i dostavlja ga 
Stipendisti, te o tome izvješćuje Vijeće. 
 

Članak 15. 
 Kada se u skladu s ovim Pravilnikom 
steknu uvjeti za povrat primljenog iznosa 
dobivenog na ime stipendije obaveza vraćanja 
sredstava ima se ugovoriti najviše na rok koji 
odgovara vremenu u kojem su sredstva 
primljena odnosno isplaćena. 
 Obaveza vraćanja sredstava nastupit će 
protekom roka od 60 dana od dana kada 
Načelnik donese rješenje o obavezi vraćanja 
sredstava dobivenih na ime stipendije. 
  Primljena sredstva na ime stipendije 
vraća Stipenditor odnosno njegov roditelj ili 
staratelj sukladno Ugovoru o stipendiranju. 
 

Članak 16. 
 Stipendistima kojima je stipendija 
odobrena do dana stupanja na snagu ovog 
Pravilnika, nastaviti će se isplata stipendija u 
skladu s tada važećim aktima, odnosno u 
skladu sa zaključenim Ugovorima o 
stipendiranju. 
 Iznimno iz stavka I. ovoga članka 
Stipenditor i Stipendist, odnosno njegov 
roditelj ili staratelj zaključit će novi Ugovor o 
stipendiranju u skladu s ovim Pravilnikom ako 
Stipendist ponavlja školsku godinu ili mu je 
isplata stipendije stavljena u mirovanje. 
 

Članak 17. 
            Za tumačenje ovog Pravilnika nadležno 
je Vijeće.  
            Vijeće donosi konačne odluke u 
pojedinačnim slučajevima koji se tiču 
stipendija i stipendiranja a nisu predviđeni ili 
nisu dovoljno precizirani ovim Pravilnikom. 

 
Članak 18. 

 Danom stupanja na snagu ovog 
Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o 
stipendiranju («Službene novine Grada 
Pazina» broj 20/06. i 34/06.). 
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Članak 19. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog 
dana od dana objavljivanja u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 
Petar u Šumi. 
 
KLASA: 602-01/10-01/12 
URBROJ: 2163/07-02-02-10-1 
Lupoglav, 17. kolovoza 2010 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE LUPOGLAV 

 
Predsjednica  

Općinskog vijeća 
 Nataša Fijamin, v.r. 
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 Na osnovi članka 17. stavak 7. Statuta 
Općine Lupoglav („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 18/09.) Općinsko vijeće Općine 
Lupoglav na sjednici održanoj 17. kolovoza  
2010. godine donosi 

 
R J E Š E N J E   

o imenovanju Natječajne komisije  
za prikupljanje pisanih ponuda  

za promet imovinom 
 
 

 1. U Natječajnu komisiju za 
prikupljanje pisanih ponuda za promet 
imovinom u vlasništvu Općine Lupoglav 
(dalje: Natječajna komisija)  imenuju se: 
 
 1. Nataša Fijamin, za predsjednika, 
 2. Marina Staraj, za člana, 
 3. Marino Škrlj, za člana, 
 
 2. Natječajna komisija u skladu s 
odredbama Odluke o načinu, uvjetima i 
postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu 
Općine Lupoglav, te u skladu s Natječajem za 
prikupljanje pisanih ponuda, prikuplja pisane 
ponude, obrađuje ih, utvrđuje njihovu 
valjanost, te predlaže nadležnom tijelu 
najpovoljnijeg ponuđača i uvjete za 
zaključivanje ugovora. 

 Natječajna komisija punovažno 
odlučuje ako njenoj sjednici prisustvuje 

natpolovična većina ukupnog broja njenih 
članova. 

 O svom radu Natječajna komisija vodi 
zapisnik. 

 3. Mandat članova Komisije traje do 
završetka tekućeg mandata Općinskog vijeća 
Općine Lupoglav, ali ne duže od četiri (4) 
godine. 

 
 4. 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: 2163/07-02-02-10-2 
Lupoglav, 17. kolovoza 2010. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE LUPOGLAV 

 
Predsjednica  

Općinskog vijeća 
 Nataša Fijamin, v.r. 
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PUČKO  OTVORENO  UČILIŠTE U PAZINU 
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Na temelju članka 39. Statuta Pučkog 

otvorenog učilišta u Pazinu od 11. studenog 
1995., 29. siječnja 1998. i 29. rujna 2008. 
(Službene novine Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, 
Sv.Petar u Šumi i Tinjan broj 14/95., 3/98. i 
13/08.) te Izmjenama Statuta pučkog 
otvorenog učilišta u Pazinu i Statutarnoj odluci 
o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog 
otvorenog učilišta u Pazinu od 02. veljače 
2009. godine, u daljnjem tekstu: Statut), a u 
svezi s člankom 58. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„Narodne novine“ broj 87/08.), Upravno 
Vijeće Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, u 
širem sastavu, donosi sljedeći  
 
E T IČKI K OD E KS  N E P OS R E D N I H 

N OS IT E L J A  OD G O J N O-
O B R A ZO V N E  D J E L A T N OS T I  
 U  OS N O V N OJ  G L A ZB E N O J  

Š K O L I  P A ZIN  
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 (1) Etičkim kodeksom propisuje se 
skup pravila, odnosno etičkih načela, kojih se u 
radu i ponašanju u školi i školskom okruženju 
moraju pridržavati neposredni nositelji 
odgojno obrazovne djelatnosti u Osnovnoj 
glazbenoj školi Pazin (u daljnjem tekstu: 
Škola). 
 (2) Izrazi u ovom Etičkom kodeksu 
navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose 
na sve osobe: muškog i ženskog spola. 
 

Članak 2. 
 Etičkim kodeksom uređuju se obveze i 
prava neposrednih nositelja odgojno-
obrazovne djelatnosti (dalje u tekstu: učitelji i 
stručni suradnici), odnos učitelja i stručnih 
suradnika prema učenicima, odnos učitelja i 
stručnih suradnika prema roditeljima, 
strankama i ostalim radnicima Škole, 
primjereni način ophođenja i odijevanja u 
Školi, druge odredbe ponašanja u školskom 
okruženju i neposrednom odgojno – 
obrazovnom radu te posljedice kršenja ovog 
Etičkog kodeksa.  

Članak 3. 
 Učitelji i stručni suradnici dužni su u 
svom radu postupati savjesno i odgovorno 
prema pravilima struke i u skladu s temeljnim 
načelima humanosti, moralnosti, ispravnosti te 
vrijednostima zaštićenih međunarodnim 
pravom, osobito vodeći računa o pravima 
djece.  
 

II. ODNOS UČITELJA I STRUČNIH 
SURADNIKA PREMA UČENICIMA 

 
Članak 4. 

 Učitelji i stručni suradnici dužni su 
postupati jednako prema svim učenicima bez 
diskriminacije ili povlašćivanja na temelju 
rase, boje kože, spola, dobi, nacionalnosti, 
etničke ili vjerske pripadnosti, socijalnog ili 
imovnog stanja, obiteljske situacije ili bilo 
kojoj drugoj osnovi.  
 

Članak 5. 
 Učenike treba odgajati i obrazovati u 
skladu s temeljnim ljudskim vrijednostima: 
istine, mira ispravnog postupanja, ljubavi i  
nenasilja.  
 

Članak 6. 
 Učitelji i stručni suradnici trebaju 
odgajati učenike prema načelu postizanja 
sklada misli, riječi i djela, u čemu trebaju biti 
primjer i uzor učenicima. 
 

Članak 7. 
 (1) Kod učenika treba poticati 
slobodan, odgovoran i ozbiljan pristup učenju 
uz primjenu najboljih stručnih , profesionalnih 
i znanstvenih metoda.   
 (2) Učenike treba motivirati za učenje i 
druge oblike stvaralaštva, poticati na 
izražavanje vlastitog mišljenja te kod njih 
razvijati samopouzdanje.  
 

Članak 8. 
 Učitelji trebaju biti objektivni i 
nepristrani pri ocjenjivanju učenika uz obvezu 
suzdržavanja od svih postupanja kojima bi se 
određeni učenici preferirali, a kod druge djece 
stvarao osjećaj manje vrijednosti i ljubomore.  
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Članak 9. 
 Dužnost je učitelja i stručnih suradnika 
uvažavati i prihvaćati učenike s različitim 
sposobnostima i interesima i omogućiti im 
odgovarajući  intelektualni, emocionalni, 
moralni i duhovni razvitak u skladu s njihovim 
mogućnostima.   
 

Članak 10. 
 Kod učenika treba razvijati 
domoljublje, svijest o nacionalnoj pripadnosti i 
svim vrednotama povijesne, kulturne i etničke 
baštine Republike Hrvatske.  
 

Članak 11. 
 Učenike treba odgajati da poštuju i 
uvažavaju sve osobe bez obzira na nacionalnu 
ili vjersku pripadnost u skladu s etičkim 
načelima, humanosti i čovjekoljublja. 
 

Članak 12. 
 (1) Zabranjeno je fizičko kažnjavanje 
učenika te svaka metoda psihološkog pritiska 
kojom se učenik dovodi u ponižavajući položaj 
ili se njime stvara osjećaj manje vrijednosti ili 
povrede dostojanstva učenika.  
 (2) Zabranjeno je kažnjavanje 
neposluha učenika udaljavanjem iz razreda, 
osim ako su udaljeni iz razloga što su upućeni 
stručnoj službi ili ravnatelju Škole.  
 

Članak 13. 
 Kod saznanja o bilo kakvom obliku 
fizičkog ili psihičkog nasilja nad učenicima ili 
bilo kojem drugom društveno neprihvatljivom 
ponašanju koje može štetiti razvoju i tjelesnom 
ili psihičkom integritetu djeteta, učitelj i 
stručni suradnik dužan je u najkraćem 
mogućem roku izvijestiti ravnatelja Škole, koji 
je o tome obvezan izvijestiti nadležne 
institucije.  
 

Članak 14. 
 (1) U obavljanju odgojno obrazovne 
struke učitelji i stručni suradnici dužni su 
osobito brižno postupati sa svim 
informacijama kojima raspolažu o učenicima 
ili njihovim obiteljima uz obvezu da svi ti 
podaci predstavljaju profesionalnu tajnu.  
 (2) Dužnost čuvanja službene i 
profesionalne tajne obvezuje i nakon prestanka 
rada u Školi , osim u situacijama kada je to 
odredbama posebnih zakona propisano, 
odnosno u postupcima pred nadležnim tijelima.   
 
 

III. ODNOS UČITELJA I STRUČNIH 
SURADNIKA PREMA RODITELJIMA 

 
Članak 15. 

 Učitelji i stručni suradnici trebaju imati 
suradničke i suodgovorne odnose s roditeljima 
odnosno skrbnicima učenika.  
 

Članak 16. 
 (1) Na zamolbu ili zahtjev roditelja ili 
skrbnika učenika, dužni su ga primiti na 
razgovor te saslušati ako se time ne remeti 
redoviti nastavni proces.  
 (2) U vrijeme predviđeno za 
informacije učitelj je dužan biti dostupan svim 
roditeljima zainteresiranima za razgovor.  
 

Članak 17. 
 Odnos učitelja i stručnog suradnika 
prema roditeljima ili skrbnicima treba biti 
tolerantan uz obvezu uvažavanja stavova 
roditelja ili skrbnika, vodeći računa o dobrobiti 
djeteta. 
 

Članak 18. 
 Učitelji su dužni izvješćivati roditelje o 
uspjehu učenika, ponašanju i aktivnostima 
učenika te izostancima s nastave.  
 

IV. ODNOS UČITELJA I STRUČNIH 
SURADNIKA MEĐUSOBNO, PREMA 

STRANKAMA I DRUGIM RADNICIMA 
ŠKOLE 

 
Članak 19. 

 Odnos učitelja i stručnih suradnika 
prema radu i radnim obvezama mora biti 
stručan i profesionalan.  
 

Članak 20. 
 Međusobni odnos učitelja i stručnih 
suradnika treba biti suradnički, temeljiti se na 
međusobnom poštovanju, kolegijalnosti, 
uvažavanju, međusobnoj pomoći i suradnji te 
profesionalnoj i ljudskoj solidarnosti.  
 

Članak 21. 
 (1) Učitelji i stručni suradnici dužni su 
uzdržavati se od ponašanja kojima mogu 
povrijediti stručni ugled ili način rada drugog 
učitelja, stručnog suradnika ili drugog radnika 
Škole.  
 (2) Kod ukazivanja na određena 
postupanja ili ponašanja drugih učitelja, 
stručnih suradnika odnosno ostalih radnika 
Škole treba postupati korektno i obazrivo, 
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pazeći da se primjedbom ili kritikom ne 
povrijedi ugled ili dostojanstvo osobe na čiji se 
rad ili postupanje ukazuje.  
 

Članak 22. 
 Prema strankama učitelji i stručni 
suradnici obvezni su ponašati se kulturno i 
susretljivo i dati im svaku informaciju kojom 
raspolažu, odnosno uputiti ih nadležnoj osobi 
ili tijelu.  
 

Članak 23. 
 Ophođenje s učenicima, roditeljima, 
radnicima Škole te svim drugim osobama s 
kojima učitelji i stručni suradnici svakodnevno 
komuniciraju treba biti kulturno, uljudno i na 
razini profesije koju obavljaju.  
 

V. OSTALE ODREDBE 
 

Članak 24. 
 (1) Osobni izgled učitelja i stručnih 
suradnika mora biti služben i ozbiljan.  
 (2) Odjeća učitelja i stručnih suradnika 
treba biti čista, uredna, umjerenih krojeva, 
primjerena pozivu koji obavljaju.  
 (3) Odjeća kod žena ne smije biti uska 
i kratka, kao niti neprimjereno otkrivati 
dijelove tijela, kako ne bi negativno djelovala 
na pažnju učenika.   
 

Članak 25. 
 Učitelji i stručni suradnici dužni su 
čuvati dignitet struke i izvan radnog vremena u 
Školi primjerenim i dostojanstvenim 
ponašanjem. 
 

Članak 26. 
 Dužnost je učitelja i stručnih suradnika 
ukazivati na neprimjerene postupke ili 
postupanja glede nepoštovanja odredbi ovoga 
Kodeksa ili druga neprimjerna ponašanja, 
vodeći računa da se to izvrši na način kojim 
neće biti povrijeđeno dostojanstvo osobe koju 
se upozorava na takva štetna ponašanja.  
 

Članak 27. 
 (1) Apsolutno su zabranjena sva 
neprihvatljiva ponašanja: diskriminacija, 
uznemiravanje, spolno ili verbalno 
uznemiravanje, uzimanje alkoholnih i sličnih 
napitaka, pušenja ili konzumiranja opojnih 
sredstava. 
 (2) Povreda odredbi ovog Kodeksa 
smatra se lakšom ili težom povredom 
profesionalnih obveza, za koje osoba treba 

odgovarati u skladu sa zakonskim odredbama i 
Općim aktima Učilišta.  
 

Članak 28. 
 (1) Etičkog kodeksa dužni su se 
pridržavati svi učitelji i stručni suradnici koji 
su na dan stupanja na snagu ovog Kodeksa u 
radnom odnosu u Školi.  
 (2) Svaki učitelj i stručni suradnik koji 
će zasnovati radni odnos nakon stupanja na 
snagu ovog Etičkog kodeksa, prije sklapanja 
ugovora o radu dužan je upoznati se s 
odredbama ovog Kodeksa i pridržavati ih se u 
radu.  
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 29. 
 S odredbama ovog Etičkog kodeksa 
učitelji su dužni upoznati učenike i roditelje na 
početku svake školske godine. 
 

Članak 30.  
 Ovaj Etički kodeks se objavljuje na 
oglasnoj ploči Učilišta i oglasnoj ploči 
Osnovne glazbene Škole Pazin, te u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Lupoglav, Motovun i Sv.Petar u 
Šumi. 
 

Članak 31. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog 
dana od dana objave na oglasnoj ploči Učilišta 
i u službenom glasilu Grada Pazina. 
 

Predsjednik 
Upravnog Vijeća 

Davor Sloković, v.r. 
 
KLASA: 003-05/10-01/08 
URBROJ: 2163/01-11-10-01 
Pazin, 13.08.2010.  
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 Na osnovi članka 12. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01.,129/05., 
109/07., 125/08. i 36/09.), te na osnovi 
Sporazuma o načinu i uvjetima zajedničkog 
korištenja Odmarališta Špadići u Poreču 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 4/97.), 
Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi 
i Tinjan (dalje: Grad i Općine), te Osnovna 
škola Vladimira Nazora Pazin (dalje: 
Sporazumne strane), zaključuju ovaj 
 

SPORAZUM  
o načinu i uvjetima zajedničkog  
uređenja prostora i ostvarivanja  

Programa boravka djece u  
Odmaralištu Špadići u 2010. godini 

 
Članak 1. 

Grad Pazin i Općine, suvlasnici 
Odmarališta Špadići u Poreču (dalje: 
Odmaralište), suglasni su da u svom 
zajedničkom interesu, zajedničkim sredstvima 
dodatno opreme i urede Odmaralište, u svrhu 
boravka školske djece i mladeži tijekom ljetnih 
mjeseci 2010. godine u Odmaralištu.  

Dodatno opremanje i uređenje 
Odmarališta iz prethodnoga stavka ovoga 
članka, podrazumijeva nabavku dodatne 
potrebne opreme i namještaja, bojanje zidova, 
čišćenje prostorija, te potrebne popravke i 
servisiranje, sve prema Programu održavanja i 
opremanja, koji je u prilogu ovome 
Sporazumu. 

Sporazumne strane suglasne su uložiti 
dodatna sredstva ukoliko se tijekom opremanja 
i uređenja Odmarališta pojave odstupanja u 
predviđenim troškovima u odnosu na Program 
iz prethodnog stavka ovoga članka. 
 

Članak 2. 
Grad Pazin i Općine povjeravaju 

Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin 
(dalje: Osnovna škola), a Osnovna škola 
preuzima poslove opremanja i uređenja 
Odmarališta te poslove upravljanja 
Odmaralištem tijekom ljetnih mjeseci 2010. 
godine, a sve u skladu s ovim Sporazumom. 

Pod poslovima opremanja i uređenja 
Odmarališta u smislu stavka 1. ovoga članka 
podrazumijevaju se: nabavka, čišćenje i 
dezinfekcija objekta i okoliša, postavljanje 

sprava i pomagala u okoliš, te popravak 
postojeće opreme i pokućstva u Odmaralištu - 
sve prema Programu iz članka 1. ovoga 
Sporazuma. 

Pod poslovima upravljanja 
Odmaralištem tijekom ljetnih mjeseci 2010. 
godine, podrazumijevaju se: 1) izrada 
Programa ljetovanja djece po smjenama od 
osam (8) dana, 2) izrada jelovnika za svaku 
pojedinu smjenu u trajanju od osam (8) dana, 
3) izrada Kalkulacije troškova boravka djece 
po smjeni i po djetetu, 4) organizacijske 
pripreme za učinkovit rad Odmarališta 
(oprema, okoliš, postavljanje Voditelja 
Odmarališta, odgojitelja i ostalog osoblja, 
nabavka hrane, čišćenje i drugo) te za 
ostvarivanje programa boravka djece, 5) 
animacija i anketiranje roditelja i djece od 
prvog do sedmog razreda za boravkom u 
Odmaralištu, 6) obavljanje ostalih predradnji i 
poslova za grupiranje djece u smjene, za 
prijevoz djece u i iz Odmarališta, te za naplatu 
troškova ljetovanja, 7) ostvarivanje Programa 
boravka i ljetovanja djece u Odmaralištu u 
svim smjenama, te obavljanje pedagoškog 
nadzora nad realiziranjem toga Programa, 8) 
održavanje odgovarajućih kontakata sa 
Gradom Pazinom i Općinama, ustanovama, 
poduzećima te s drugim odgovarajućim 
tijelima - kad je to potrebno za adekvatno 
funkcioniranje Odmarališta, 9) drugi poslovi 
koje je nužno obaviti da bi se osigurao 
adekvatan rad i život u Odmaralištu tijekom 
ljeta 2010. godine. 

O poslovima iz stavaka 2. i 3. ovoga 
članka, Osnovna škola će voditi odgovarajuću 
organizacijsku, tehničku, pedagošku odnosno 
računovodstveno-financijsku i drugu 
dokumentaciju. 

Potrebne radove na uređenju 
drvenarije, zamjene dotrajalog namještaja i 
nabave projektne dokumentacije vodit će Grad 
Pazin. 
 

Članak 3. 
Ako tijekom provođenja ovoga 

Sporazuma nastane potreba za povećanjem 
obujma nabavke opreme odnosno za 
obavljanjem dodatnih poslova na uređenju 
Odmarališta, takva će povećanja i dodatne 
poslove Sporazumne strane rješavati 
dogovorno, u duhu i u skladu s ovim 
Sporazumom. 
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Članak 4. 
Grad Pazin i Općine se obvezuju da će 

Osnovnoj školi najkasnije do 21. lipnja 2010. 
staviti na raspolaganje objekt Odmarališta, radi 
opremanja i uređivanja Odmarališta u smislu 
članka 2. stavak 2. ovoga Sporazuma. 

Osnovna škola se obvezuje da će 
najkasnije do 24. lipnja 2010. obaviti poslove 
opremanja i uređivanja Odmarališta u smislu 
članka 2. stavak 3. ovoga Sporazuma, te 
odgovarajuće pripremne poslove iz članka 2. 
stavci 2. i 3. ovoga Sporazuma, za uvođenje 
prve smjene djece u Odmaralište. 

 
Članak 5. 

Sporazumne strane su suglasne da će 
se boravak školske djece u Odmaralištu 
Špadići, u smislu članka 2. stavak 3. ovoga 
Sporazuma, 2010. godine organizirati u 
smjenama s najviše četrdesetero (40) djece u 
jednoj (1) smjeni. 

Smjene ljetovanja bit će raspoređene 
na sljedeći način: 

- prva smjena od 26. lipnja do 4. 
srpnja,  

- druga smjena od 4. do 12. srpnja,  
- treća smjena od 12. srpnja do 20. 

srpnja,  
- četvrta smjena od 20. srpnja  do 28. 

srpnja,  
- peta smjena od 28. srpnja do 5. 

kolovoza i  
- šesta smjena od 5. do 13. kolovoza 

2010. godine. 
Grad Pazin i Općine preuzimaju 

obvezu da će djecu i ostale sudionike 
ljetovanja iz ovoga Sporazuma osigurati po 
osnovi odgovornosti iz djelatnosti i po osnovi 
odgovornosti prema vlastitim djelatnicima. 
 

Članak 6. 
Nakon isteka posljednje, šeste smjene, 

odnosno po završetku ljetovanja u 
Odmaralištu, Osnovna škola će Gradu Pazinu i 
Općinama, najkasnije do 30. rujna 2010. 
godine, podnijeti pismeni Izvještaj o ostvarenju 
Programa iz članka 1. i 2. ovoga Sporazuma, o 
eventualnim problemima ostvarenja istog te 
istaknuti prijedloge u svrhu poboljšanja uvjeta 
boravka u Odmaralištu. 

 
Članak 7. 

 Voditelje Odmarališta po smjenama 
Osnovna škola će imenovati dogovorno i 
suglasno s Gradom Pazinom. 

Osnovna škola se obvezuje da će 

organizacijske, pedagoške i druge poslove u 
vezi s boravkom djece u Odmaralištu obavljati 
u skladu sa svojim najboljim znanjem i 
mogućnostima, te da će objekt, uređaje i 
opremu Odmarališta upotrebljavati i čuvati 
pažnjom dobrog domaćina i upravitelja. 

 
Članak 8. 

Grad i Općine su suglasni da će u 
skladu s ovim Sporazumom, srazmjerno 
svojim suvlasničkim udjelima nad 
Odmaralištem Špadići, sudjelovati u 
podmirenju troškova popravaka, uređenja i 
opremanja Odmarališta iz članka 1. stavak 2. 
ovoga Sporazuma, prema Programu 
održavanja i opremanja koji je u prilogu 
ovome Sporazumu, i to: Grad Pazin - sa 
25/49, Općina Cerovlje - sa 5/49, Općina 
Gračišće - sa 4/49, Općina Karojba - sa 
3,5/49, Općina Lupoglav - sa 2/49, Općina 
Motovun - sa 2,5/49, Općina Sv. Petar u Šumi 
- sa 2/49, te Općina Tinjan - sa 5/49. 

Evidenciju o ostvarenim troškovima u 
smislu stavka 1. ovoga članka, te odgovarajuću 
tehničku, financijsku i drugu dokumentaciju 
vodit će Osnovna škola i Grad Pazin, svaki u 
svome dijelu. 

 
Članak 9. 

Grad Pazin i Općine su suglasni da će 
Osnovnoj školi najkasnije u roku od osam (8) 
dana od dana zaključenja ovog Sporazuma 
odnosno najkasnije do kraja lipnja 2010. 
doznačiti beskamatni avans u visini od 
najmanje 50% svoga udjela u sredstvima 
potrebnim za ostvarivanje Programa iz članka 
8. ovoga Sporazuma. 

Za ostale obveze koje će proizići iz 
ostvarivanja Programa iz članka 1. odnosno iz 
članka 8. ovoga Sporazuma, Osnovna škola će 
Gradu i Općinama u primjerenom roku 
dostaviti Obračun s iskazom obveza po 
svakom sudioniku obveze i ukupno, a Grad i 
Općine se obvezuju da će Osnovnoj školi 
pripadajuća sredstva doznačiti u roku od osam 
(8) dana od dana prijema Obračuna. 
 Općine se obvezuju da će Gradu 
Pazinu u cijelosti doznačiti pripadajuća 
sredstva iz članka 8. ovoga Sporazuma u roku 
od 30 dana od dana potpisivanja ovoga 
Sporazuma. 
 Na zakašnjele uplate iz stavak 1. i 2. 
ovoga članka Grad Pazin i Osnovna škola 
imaju pravo obračunati kamatu u skladu s 
propisima. 
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Članak 10. 
Nakon realizacije i dovršetka programa 

i poslova iz članka 1. i 2. ovoga Sporazuma 
odnosno nakon dospijeća svih obveza u skladu 
s ovim Sporazumom, Osnovna škola će Gradu 
i Općinama podnijeti konačan Financijski 
izvještaj. 

Uz Financijski izvještaj iz stavka 1. 
ovoga članka Osnovna škola je Gradu Pazinu 
obvezna dostaviti fotokopije zaključenih 
ugovora, zapisnika i(ili) računa odnosno 
fotokopije druge dokumentacije iz koje su 
vidljivi ostvareni troškovi, te prikaz drugih 
troškova koji su ostvareni u vezi s primjenom 
ovoga Sporazuma. 

Ako se iz Financijskog izvještaja iz 
stavka 1. ovoga članka utvrde određeni (još) 
nepokriveni troškovi, u podmirivanju tih 
troškova sudjelovat će Grad Pazin i Općine po 
mjerilima iz članka 8. ovoga Sporazuma, te na 
način i u rokovima iz članka 9. stavak 2. ovoga 
Sporazuma. 
 

Članak 11. 
Sredstva za boravak i ljetovanje djece 

u Odmaralištu (prehrana, čišćenje, prijevoz, 
voditelji, učitelji, administracija i drugo), 
osigurava Osnovna škola naplatom od roditelja 
djece i to tako da po svakom djetetu za 
boravak u jednoj (1) smjeni naplati 930,00 
kuna, uz otplatu u pet (5) obroka. 
 

Članak 12. 
 Nakon isteka zadnje smjene odnosno 
prije napuštanja Odmarališta, Osnovna škola 
će Odmaralište pospremiti na način da isto 
bude spremno prihvatiti novu smjenu djece ili 
mladeži. 
 O stanju objekata i opreme u 
Odmaralištu na dan prije napuštanja 
Odmarališta, Grad Pazin i Osnovna škola 
sastavit će Zapisnik. 
 

Članak 13. 
 U ime Grada Pazina i Općina provedbu 
ovoga Sporazuma pratit će Upravni odjel za 
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti 
Grada Pazina, koji je ovlašten poduzimati 
mjere, radnje i postupke za njegovo učinkovito 
provođenje. 
 

Članak 14. 
Sporazumne strane su suglasne da će 

eventualne sporove ili razmimoilaženja u 
mišljenju, koja bi mogla nastati u provođenju 
ovoga Sporazuma, rješavati sporazumno i 

dogovorno, u duhu dobre poslovne suradnje, a 
ako u tome ne bi uspjele - ugovaraju 
nadležnost Općinskog suda u Pazinu. 
 

Članak 15. 
 Ovaj Sporazum stupa na snagu i 
primjenjuje se od dana kad ga u istovjetnom 
tekstu potpišu i ovjere sve sporazumne strane. 
 

Članak 16. 
 Ovaj je Sporazum zaključen u devet 
(9) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka 
sporazumna strana zadržava po jedan (1) 
primjerak. 
 
KLASA: 602-01/10-01/11 
URBROJ: 2163/01-05-03/1-10-2 
Pazin, 9. travnja 2010. 
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