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 Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 
4/13.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Gradonačelnik Grada Pazina, 26. kolovoza 2013. 
godine donosi 
 
 

DOPUNU PLANA PRIJMA 
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 

U UPRAVNA TIJELA GRADA PAZINA ZA 2013. GODINU 
 
 

I. 
 U Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela 
Grada Pazina za 2013. godinu („Službene novine Grada Pazina 9/13. i 15/13.) točka I. mijenja se i 
glasi: 
 „Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2013. godini prijam 
sedam (7) osoba od čega: 

- četiri (4) osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili 
integriranim preddiplomskim i diplomskim stručnim studijem ili specijalističkim diplomskim 
stručnim studijem 

- jednu (1) osobu sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem  
- dvije (2) osobe sa završenom srednjom stručnom spremom. 

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje , upravna tijela u 
kojima su ustrojena ta mjesta, broj osoba koje se planiraju primiti, te potreban stupanj obrazovanja i 
struke, utvrđeni su u Tablici koja je sastavni dio ovog Plana.“ 
 

II. 
 Ova Dopuna Plana stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 112-01/13-01/16 
URBROJ: 2163/01-01-01-13-2 
Pazin, 26. kolovoza 2013. 

 
 

GRADONAČELNIK  GRADA  PAZINA 
 
 
             Gradonačelnik 
                                Renato Krulčić,v.r 
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TABLICA 
 

 PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG 

ODNOSA U UPRAVNA TIJELA GRADA PAZIN ZA 2013. GODINU 

 
Naziv upravnog tijela Naziv radnog mjesta Stručna sprema Broj 

izvršitelja 
Savjetnik za vođenje 
projekata i manifestacija 

Magistar struke ili stručni 
specijalist pravne, ekonomske ili 
druge društvene struke 

 
1 

 
 
Ured Grada 

Referent za poslove 
Gradskog vijeća 

Srednja stručna sprema upravne, 
birotehničke, ekonomske struke 
ili gimnazijskog usmjerenja 

 
1 

Viši stručni suradnik za 
odgoj i obrazovanje 

Magistar struke ili stručni 
specijalist društvene ili 
humanističke struke 

 
1 

 
Upravni odjel za 
samoupravu, upravu i 
društvene djelatnosti Referent za uredsko 

poslovanje 
Srednja stručna sprema upravne, 
birotehničke, ekonomske struke 
ili gimnazijskog usmjerenja 

 
1 

Upravni odjel za 
gospodarstvo, financije 
i proračun 

Viši stručni suradnik za 
gospodarstvo I. 

Magistar struke ili stručni 
specijalist ekonomske struke 

 
1 

Viši stručni suradnik za 
tehničke poslove i 
projekte 

Magistar struke ili stručni 
specijalist građevinske ili druge 
tehničke struke 

 
1 

Upravni odjel za 
komunalni sustav, 
prostorno uređenje i 
graditeljstvo Viši referent za 

komunalnu 
infrastrukturu 

Sveučilišni prvostupnik ili 
stručni prvostupnik građevinske 
ili druge tehničke struke 

 
1 

Ukupno    7 
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 Na temelju članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01.-
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 30. 
i 38. Statuta Općine Gračišće („Službene 
novine grada Pazina“ broj 15/09.),   Općinsko 
vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj 
dana  22. kolovoza 2013. godine donosi 
 
 

STATUTARNU ODLUKU O 
IZMJENAMA I DOPUNAMA  

STATUTA  OPĆINE  GRAČIŠĆE 
 
 

Članak 1. 
 U Statutu  Općine Gračišće („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 05/13)  mijenja se 
članak 4. i glasi:  

" Općina ima grb i zastavu. 
Grbom i zastavom Općine Gračišće 

simbolički se predstavlja Općina Gračišće i 
izražava njezini povijesni identitet i pripadnost. 

Omjer širine i dužine zastave je 1:2. 
Način uporabe i zaštita obilježja 

Općine Gračišće utvrđuje se posebnom 
odlukom Općinskog načelnika, u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom.  

Općinski  načelnik može odobriti 
uporabu grba fizičkim i pravnim osobama, ako 
ocijeni da je to u interesu općine." 

 
Članak 2. 

 Članak 5. statuta mijenja se i  glasi:  
"Dan Općine Gračišće je 15. lipanj 

koji se svečano slavi u čast Sv. Vida, zaštitnika 
Gračišća i župe Gračišće. 

U povodu Dana Općine održava se 
svečana sjednica Općinskog vijeća, dodjeljuju 
se Općinska priznanja, a održavaju se vjerski, 
kulturni, zabavni,  sportski i drugi  programi. 

Mjesni odbori mogu svojim aktom 
odrediti dan koji  će se svečano obilježavati na 
području dotičnog Mjesnog odbora. " 
 
 
 

 
Članak 3. 

 Članak 6. statuta mijenja se i  glasi:  
"Općinsko vijeće dodjeljuje javna 

priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od 
osobitog značenja za razvitak i ugled Općine 
Gračišće, a naročito za uspjehe u 
unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, 
zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, 
sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih 
javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti 
koje su ka tome usmjerene. " 
 

Članak 4. 
 Članak 7. statuta mijenja se i  glasi:  

"Javna priznanja Općine Gračišće su : 
 1. Grb Općine Gračišće, 
 2. Plaketa Općine Gračišće, 
 3. Nagrada Općine Gračišće, 
 4. Povelja Općine Gračišće, 
 5. Zahvalnica Općine Gračišće 

Osim priznanja iz stavka 1. ovoga 
članka Općina Gračišće može proglasiti 
počasnog građanina Općine Gračišće." 

 
Članak 5. 

 Članak 8. statuta mijenja se i  glasi:  
"Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, 

njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost 
njihove dodjele, tijela koja provode postupak i 
dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom 
odlukom Općinskog vijeća. " 

 
Članak 6. 

 Članak 11. statuta mijenja se i  glasi:  
"Sporazum o suradnji Općine Gračišće 

i Općine ili Grada druge države objavljuju se u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sv.Petar u Šumi." 

 
Članak 7. 

 Članak 12. statuta mijenja se i  glasi:  
Općina Gračišće je samostalna u 

odlučivanju u poslovima iz samoupravnog 
djelokruga u skladu s Ustavom Republike 
Hrvatske i zakonom, te podliježe samo 
nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine 
Gračišće. 
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Članak 8. 
 Članak 13. statuta mijenja se i  glasi:  

Općina Gračišće u svom 
samoupravnom djelokrugu obavlja poslove 
lokalnog značaja kojima se neposredno 
ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom 
ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima  a 
osobito poslove koji se odnose na: 
 - uređenje naselja i stanovanje, 
 -prostorno i urbanističko planiranje, 
 - komunalno gospodarstvo,  
 - brigu o djeci, 
 - socijalnu skrb, 
 - primarnu zdravstvenu zaštitu, 
 - odgoj i osnovno obrazovanje, 
 - kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 
 - zaštitu potrošača, 
 - zaštitu i unaprjeđenje prirodnog 
okoliša, 
 - protupožarnu i civilnu zaštitu, 
 - promet na svom području,  
 - izgradnja i održavanje nerazvrstanih 
cesta, 
 - te ostale poslove sukladno posebnim 
zakonima. 

 
Posebnim zakonima kojima se uređuju 

pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka 
odredit će se poslovi koje je Općina dužna 
organizirati te poslovi koje Općina može 
obavljati, ako je osigurala uvjete za njihovo 
obavljanje. 

Poslovi iz samoupravnog djelokruga 
detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog 
vijeća i načelnika u skladu sa zakonom i ovim 
Statutom 

 
Članak 9. 

 Članak 18. statuta mijenja se i  glasi:  
 "Referendum se može raspisati radi 
razrješenja Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika u slučajevima i na način propisan 
zakonom, kada svojim radom prouzroče općini 
znatnu materijalnu štetu.  
 Prijedlog za donošenje odluke o 
raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog 
članka može dati najmanje jedna trećina (1/3) 
članova općinskog vijeća. Prijedlog mora biti 
predan u pisanom obliku i potpisan od 
vijećnika.  
 Osim iz slučajeva iz članka 17. ovog 
Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika, ako 
raspisivanje referenduma predloži 20 % 

(posto) ukupnog broja birača Općine Gračišće.  
 Predsjednik Općinskog vijeća 
dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog 
broja birača u roku osam (8) dana od dana 
zaprimanja prijedloga središnjem  tijelu 
državne uprave nadležnom za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu radi 
utvrđivanja je li prijedlog podnesen od 
potrebnog broja birača.  
 Ako središnje tijelo državne uprave 
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od 
potrebnog broja birača, općinsko vijeće 
raspisuje referendum u roku od trideset (30) 
dana od dana zaprimanja odluke središnjeg 
ureda državne uprave.  
 Ako se na referendumu donese odluka 
o opozivu općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika, mandat im prestaje danom objave 
rezultata referenduma, a Vlada Republike 
Hrvatske imenuje povjerenika Vlade 
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz 
nadležnosti načelnika." 
 

Članak 10. 
Članak 19. statuta mijenja se i glasi:  
"Općinsko vijeće dužno se izjasniti o 

podnesenom prijedlogu propisanog broja 
članova predstavničkog tijela, općinskog 
načelnika ili većine vijeća mjesnih obora i ako 
prijedlog prihvati, u roku od trideset (30) dana 
od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku 
o raspisivanju referenduma. 

Odluka o raspisivanju referenduma 
donosi se većinom glasova svih članova 
Općinskog vijeća. 

Ako je prijedlog za raspisivanje 
referenduma predložio propisani broj birača, 
predsjednik općinskog vijeća u roku od (8) 
osam dana od dana zaprimanja prijedloga 
dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne 
uprave  nadležnom za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja 
ispravnosti podnesenog prijedloga. 

Ako središnje tijelo državne uprave 
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu utvrdi da je prijedlog za 
raspisivanje referenduma ispravan, općinsko 
vijeće će u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga 
raspisati referendum. " 
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Članak 11. 
Članak 27. statuta mijenja se i glasi:  
"Građani i pravne osobe imaju pravo 

podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela 
općine Gračišće kao i na rad njegovih upravnih 
tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim 
tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja 
svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih 
građanskih dužnosti. 

Na podnijete predstavke i pritužbe 
čelnik tijela općine Gračišće, odnosno 
pročelnik upravnog odjela dužan je građanima 
i pravnim osobama dati odgovor u roku od 
trideset (30) dana od dana podnošenja 
predstavke ili pritužbe. 
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka 
osigurava se ustanovljavanjem Knjige pritužbi, 
neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim 
predstavnicima tijela Općine, te sredstvima 
elektroničke komunikacije." 
 

Članak 12. 
Članak 30. statuta mijenja se i  glasi:  
Općinsko vijeće donosi: 

 - Statut Općine Gračišće, te njegove 
izmjene i dopune 
 - Poslovnik Općinskog vijeća, te 
njegove izmjene i dopune, 
 - Proračun i Odluku o izvršenju 
proračuna, 
 - Godišnje izvješće o izvršenju 
proračuna, 
 - Odluku o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
Općine, 
 - Odluku o privremenom financiranju, 
 - Odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom 
imovinom u vlasništvu Općine Gračišće čija 
ukupna vrijednost prelazi 0,5% odnosno čija je 
pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 
(jedan milijun) kuna od iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju pokretnina i nekretnina,ako je 
stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, 
te raspolaganje ostalom imovinom planirano u 
proračunu i provedeno u skladu sa zakonom, 
 - Odluku o promijeni granice Općine 
Gračišće, 
 - uređuje ustrojstvo i djelokrug rada 
upravnih odjela i službi općine, 
 
 

 - donosi odluku o kriterijima za 
ocjenjivanje službenika i načinu provođenja 
ocjenjivanja, 
 - osniva javne ustanove, trgovačka 
društva i druge pravne osobe za obavljanje 
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 
djelatnosti od interesa za Općinu, 
 - daje prethodne suglasnosti na statute 
ustanova, ako zakonom ili odlukom o 
osnivanju nije drugačije propisano, 
donosi odluke o potpisivanju sporazuma o 
suradnji s drugim jedinicama lokalne 
samouprave, u skladu sa općim aktom i 
zakonom, 
 - raspisuje lokalni referendum, 
bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike 
Općinskog vijeća,  
bira i razrješava predsjednike i članove radnih 
tijela Općinskog vijeća, 
donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku 
za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna 
priznanja, 
 - imenuje i razrješava i druge osobe 
određene zakonom, ovim Statutom i posebnim 
odlukama Općinskog vijeća 
donosi odluke i druge opće akte koji su mu 
stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim 
aktima. 

U vrijeme kada općinsko vijeće ne 
zasjeda, predsjednik općinskog vijeća može u 
ime općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo 
društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili 
druge manifestacije od značaja za Općinu 
Gračišće. O preuzetom pokroviteljstvu 
predsjednik obavještava Općinsko vijeće na 
prvoj slijedećoj sjenici općinskog vijeća. 
 

Članak 13. 
Članak 31. statuta mijenja se i  glasi:  
"Općinsko vijeće ima predsjednika i 

do dva potpredsjednika. 
Predsjednik i jedan potpredsjednik 

biraju se iz reda predstavničke većine, a drugi 
potpredsjednik u pravilu iz reda predstavničke 
manjine, na njihov prijedlog. 

Bira ga Općinsko vijeće na prijedlog 
najmanje četiri (4) vijećnika. 
 Prijedlog iz prethodnog stavka ovoga 
članka mora biti obrazložen i podnesen u 
pisanom obliku sa naznakom imena, 
prezimena, adrese te potpisom vijećnika 
predlagatelja.  
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 Potpredsjednike bira Općinsko vijeće 
na prijedlog i u postupku kako je to propisano 
za predsjednika Općinskog vijeća.  
 Predsjednik i potpredsjednici 
Općinskog vijeća biraju se pojedinačno na 
način i po postupku propisanom Poslovnikom 
Općinskog vijeća. Za predsjednika i za 
potpredsjednika Općinskog vijeća izabran je 
kandidat koji je dobio većinu glasova od 
ukupnog broja svih članova Općinskog vijeća.  

Funkcija predsjednika i 
potpredsjednika je počasna i za to obnašatelji 
funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i 
potpredsjednici imaju pravo na naknadu 
troškova sukladno posebnoj odluci općinskog 
vijeća." 
 

Članak 14. 
Članak 32. statuta mijenja se. i  glasi:  
Predsjednik Općinskog vijeća: 

 - zastupa Općinsko vijeće, 
 - saziva i organizira,  te predsjedava 
sjednicama Općinskog vijeća, 
predlaže dnevni red na sjednici Općinskog 
vijeća, 
 - upućuje prijedloge ovlaštenih 
predlagatelja u propisani postupak, 
brine o postupku donošenja odluka i općih 
akata, 
 - održava red na sjednici Općinskog 
vijeća, 
 - usklađuje rad radnih tijela, 
potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko 
vijeće, 
 - brine o suradnji Općinskog vijeća i 
Općinskog načelnika, 
 - brine o zaštiti prava vijećnika 
obavlja i druge poslove određene zakonom ili 
Poslovnikom  Općinskog vijeća. 

Predsjednik Općinskog vijeća 
dostavlja Statut, Poslovnik, Proračun i druge 
opće akte predstojniku tijela državne uprave u 
županiji, s izvatkom iz zapisnika, u roku od 15 
dana od dana donošenja, te bez odgode 
Općinskom načelniku. 
 

Članak 15. 
Članak 33. statuta mijenja se i  glasi:  
"Općinsko vijeće ima jedanaest (11) 

vijećnika izabranih u skladu sa zakonom." 
 

Članak 16. 
Članak 41. statuta mijenja se i  glasi:  
"Općinsko vijeće osniva stalne ili 

povremene odbore i druga radna tijela u svrhu 
pripreme odluka i zauzimanja stajališta  i 
mišljenja u poslovima iz njegovog djelokruga. 

Stalna radna tijela Općinskog vijeća  
su: 
 - Mandatno-verifikacijska komisija,  
 - Komisija za izbor i imenovanja,  
 - Odbor za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost,  
 - Odbor za kulturu, 
 - Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.  

Radno tijelo ima predsjednika i 
određeni broj članova. 

Članove radnog tijela bira Općinsko 
vijeće na prijedlog najmanje četiri (4) 
vijećnika. 

Mandat predsjednika i članova radnog 
tijela traje do isteka redovitog 
četverogodišnjeg mandata Vijeća, osim ako 
zakonom ili općim aktima Općinskog vijeća 
nije drugačije određeno. 

Sastav, broj članova, djelokrug i način 
rada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća." 
 

Članak 17. 
Ovlašćuje se Odbor za statut, 

poslovnik i propise da izradi pročišćeni tekst 
Statuta.  
 

Članak 18. 
Ova Statutarna odluka objavljuje se u 

„Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sv.Petar u Šumi“, a stupa na snagu 
osmog (8) dana od dana objave. 
 
 
KLASA: 012-01/13-01/04 
URBROJ:2163/02-02-02-13-02 
Gračišće, 22. kolovoza 2013. 
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Na temelju članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine broj 33/01.,  60/01., 129/05., 
109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 
18/13.)  i članka 30. Statuta Općine Gračišće 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 05/13.), 
Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici 
održanoj  22. kolovoza 2013. godine, donijelo 
je  

 
POSLOVNIČKU ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

Članak 1. 
U Poslovniku Općinskog vijeća  

Općine Gračišće („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 05/13) članak 2. mijenja se i glasi:  

"Konstituirajuću sjednicu Vijeća 
saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za poslove lokalne i područne 
(regionalne) samouprave ili osoba koju on 
ovlasti u zakonom propisanom roku, a Vijeće 
je konstituirano izborom predsjednika Vijeća 
ako je na konstituirajućoj sjednici nazočna 
većina članova Vijeća. 

Konstituirajućoj sjednici Vijeća do 
izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani 
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše 
glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći 
broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani 
kandidat s liste koja je imala manji redni broj 
na glasačkom listiću.  

Predsjedatelj ima, do izbora 
predsjednika Vijeća, sva prava i dužnosti 
predsjednika Vijeća u pogledu predsjedanja i 
rukovođenja sjednicom. Nakon izbora 
predsjednika Vijeća, izabrani predsjednik 
Vijeća preuzima predsjedavanje sjednicom. " 

 
Članak 2. 

Iza Članka 2., dodaje se članak 2.a koji 
glasi:  

"Na konstituirajućoj sjednici Vijeće iz 
reda vijećnika bira Mandatno-verifikacijsku 
komisiju i Komisiju za izbor i imenovanja, na 
prijedlog predsjedatelja ili na prijedlog 
najmanje četiri (4) vijećnika.  

Komisije iz stavka 1. ovoga članka 
biraju se javnim glasovanjem većinom glasova 
nazočnih vijećnika.  

Mandatno-verifikacijska komisija ima 
predsjednika i dva člana.  

Komisija za izbor i imenovanja ima 
predsjednika i dva člana. 

Po izboru Komisija iz stavaka 3. i 4. 
ovoga članka pristupa se izboru predsjednika 
Vijeća. 

Mandatno-verifikacijska komisija na 
konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće 
Vijeću o provedenim izborima za Vijeće i 
imenima izabranih vijećnika, o podnesenim 
ostavkama na vijećničku dužnost, o imenima 
vijećnika koji obnašaju dužnost nespojivu s 
vijećničkom dužnošću pa im vijećnički mandat 
miruje, o imenima vijećnika kojima mandat 
miruje na njihov zahtjev, te o zamjenicima 
vijećnika koji umjesto njih počinju obnašati 
vijećničku dužnost.  

Na ostalim sjednicama Vijeća tijekom 
mandata Komisija iz stavka 1. ovoga članka 
podnosi Vijeću izvještaj o okolnostima koje se 
tiču mandata svakog pojedinog člana Vijeća. " 

 

Članak 3. 
Članak 3. mijenja se i glasi: 
"Nakon izvješća Mandatno-

verifikacijske komisije o provedenim izborima,  
i njegovog prihvaćanja, Vijećnici polažu 
prisegu.  

Predsjedatelj izgovara prisegu 
sljedećeg sadržaja:  

“Prisežem svojom čašću da ću dužnost 
člana Općinskog vijeća Općine Gračišće 
obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u 
svom radu pridržavati Ustava, zakona i Statuta 
Općine Gračišće i poštovati pravni poredak 
Republike Hrvatske, te da ću se zauzimati za 
svekoliki napredak Općine Gračišće, Istarske 
županije i Republike Hrvatske.” 

Predsjedatelj izgovara tekst prisege i 
nakon toga proziva pojedinačno članove 
Vijeća, a vijećnik daje prisegu tako što ustaje i 
izgovara: “Prisežem!”. 

Nakon davanja prisege, vijećnik i 
potpisuje tekst prisege. 

Vijećnik koji nije bio nazočan na 
konstituirajućoj sjednici Vijeća, kao i zamjenik 
vijećnika, kad počinje obavljati dužnost 
vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici 
kojoj je nazočan." 
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Članak 4. 
Članak  5. mijenja se i glasi: 

 "Nakon dane prisege vijećnika, izbora 
predsjednika Vijeća, članova Mandatno – 
verifikacijske komisije i Komisije za izbor i 
imenovanja, predsjednika Vijeća ili najmanje 
1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog 
reda konstituirajuće sjednice." 

 
Članak 5. 

Članak 10., mijenja se i glasi: 
"Vijeće ima predsjednika i do dva 

potpredsjednika koji se biraju, pojedinačno, 
javnim glasovanjem iz reda članova Vijeća,  
većinom glasova od ukupnog broja svih 
članova Vijeća. Prijedlog za izbor predsjednika 
i potpredsjednika Vijeća podnosi najmanje 
četiri (4) vijećnika. 

Predsjednika odnosno potpredsjednika 
bira Vijeće, javnim glasovanjem.  

Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se 
iz reda predstavničke većine, a drugi 
potpredsjednik se u pravilu bira iz reda 
predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen 
u pisanom obliku i potvrđen potpisom četiri (4) 
vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom 
podržati prijedlog samo jednog kandidata." 

 
Članak 6. 

Članak 13. mijenja se i glasi:  
"Prava i dužnosti predsjednika Vijeća 

propisani su Statutom Općine Gračišće i ovim 
Poslovnikom.  

Predsjednik Vijeća: 
- zastupa i predstavlja Vijeće, 
- saziva sjednice Vijeća, predlaže 

dnevni red, predsjedava sjednicama Vijeća i 
potpisuje akte Vijeća, 

- upućuje prijedloge ovlaštenih 
predlagatelja u propisani postupak, 

- brine o poštivanju ovoga Poslovnika i 
o postupku za donošenje odluke i drugih akata 
Vijeća,  

- koordinira rad radnih tijela Vijeća, 
- brine o suradnji Vijeća s Načelnikom, 
- objavljuje rezultate glasovanja na 

sjednici, 
- brine o postupku donošenja općih 

akata, 
- brine o ostvarivanju prava i 

izvršavanju dužnosti članova vijeća, 
- određuje sastav privremenih i 

povremenih delegacija Vijeća za posjete 

predstavničkim tijelima drugih jedinica lokalne 
i područne (regionalne) samouprave u zemlji 
ili lokalnim jedinicama samouprave u 
inozemstvu, 

- određuje predstavnike Vijeća u 
svečanim i drugim prigodama,  

- brine o suradnji Vijeća s mjesnim 
odborima,  

- surađuje s predstavnicima 
predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave,  

- izvješćuje Vijeće o nastupu 
mirovanja mandata i prestanku mirovanja 
mandata člana Vijeća, prestanku mandata člana 
Vijeća prije isteka redovitog četverogodišnjeg 
mandata, te o početku mandata zamjenika 
člana Vijeća, 

-  prima prisege kad je to određeno 
ovim Poslovnikom ili drugim propisom, 

-  brine o javnosti rada Vijeća, 
-  brine o primjeni odredbi ovoga 

Poslovnika,  
- obavlja i druge poslove određene 

zakonom, Statutom Općine Gračišće, aktima 
Vijeća i ovim Poslovnikom." 
 

Članak 7. 
Članak 16. mijenja se i glasi:  
" Radna tijela Vijeća su odbori i 

komisije koje Vijeće osniva kao stalna i 
povremena radna tijela Vijeća u svrhu 
priprema akata te davanja mišljenja, prijedloga 
i inicijativa o pitanjima iz njegovog 
djelokruga. 

Stalna radna tijela Vijeća su:  
Mandatno-verifikacijska komisija,  
Komisija za izbor i imenovanja  
Odbor za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost,  
Odbor za kulturu,  
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 
Pored radnih tijela navedenih u stavku 

l. ovog članka, Vijeće posebnom odlukom 
može osnovati i druga stalna radna tijela. 

Povremena radna tijela osnivaju se kad 
to zahtijevaju pravni propisi kojima je određen 
i njihov djelokrug te onda kada se ocjeni da je 
to potrebno radi obavljanja poslova i zadaća 
povremenog ili privremenog karaktera. 

Predsjednik radnog tijela bira se u 
pravilu između vijećnika, a članovi iz reda 
znanstvenih, stručnih i drugih javnih tijela, na 
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prijedlog Komisije za  izbor i imenovanja ili 
predsjednika vijeća. 
Mandat predsjednika i članova  radnih tijela 
traje do isteka redovitog četverogodišnjeg 
mandata Vijeća, ako Vijeće ne odluči 
drugačije.  

Članovi radnih tijela imaju pravo na 
naknadu za svoj rad u skladu s odlukom 
Vijeća. 

O prijedlogu kandidata za predsjednika 
i članove radnih tijela glasuje se u cjelini. " 
 

Članak 8. 
Članak 17. mijenja se  i glasi: 
" Mandatno - verifikacijsku komisiju 

čine predsjednik i dva člana. 
Mandatno verifikacijska komisija bira 

se javnim glasovanjem na prvoj sjednici Vijeća 
iz redova vijećnika, na prijedlog predsjedatelja 
ili na prijedlog najmanje četiri (4) vijećnika. " 

 
Članak 9. 

Članak 19. mijenja se  i glasi: 
"Komisija za izbor i imenovanja: 

 - predlaže izbor dužnosnika koje bira 
odnosno imenuje Vijeće, 
 - priprema i podnosi Vijeću prijedlog 
za izbor i razrješenje predsjednika, 
potpredsjednika i članova radnih tijela, 
 - predlaže izbor, imenovanja, 
razrješenja i opoziv predstavnika Vijeća 
određenim tijelima, pravnim osobama i 
udrugama, 
 - obavlja i druge poslove određene 
ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.  
Komisija za izbor i imenovanja ima 
predsjednika i dva člana, koji se biraju iz reda 
članova Vijeća." 

 
Članak 10. 

Članak 35. mijenja se  i glasi: 
" Na izvornike akata Vijeća stavlja se 

pečat Vijeća.  
  Pod izvornikom akta podrazumijeva se 
onaj tekst akta koji je usvojen na sjednici 
Vijeća.  

O izradi izvornika akata Vijeća, o 
stavljanju pečata na izvornike akata, o čuvanju 
izvornika akata te o objavi u službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i 
Sv.Petar u šumi brine Jedinstveni upravni odjel 
Općine Gračišće. " 
  

Članak 11. 
Članak 41. mijenja se  i glasi: 
"Prijedlog akta podnosi se 

predsjedniku Vijeća.  
Predlagatelj akta obvezan je 

obavijestiti predsjednika Vijeća o izvjestitelju 
koji će u ime predlagatelja na sjednici Vijeća 
davati objašnjenja i potrebna obrazloženja.  

Ako predsjednik Vijeća ustanovi da 
podneseni prijedlog akta, odnosno analiza, 
izvješće ili informacija nisu sastavljeni u 
suglasju s odredbama ovoga Poslovnika, 
zatražit će od predlagatelja da prijedlog akta u 
određenom roku uskladi s odredbama ovoga 
Poslovnika.  

Ako predlagatelj u roku od 15 dana ne 
uskladi prijedlog akta, smatrat će se da 
prijedlog nije bio niti podnesen. 
 Ukoliko je prijedlog akta skinut s 
dnevnoga reda ili akt nije donesena na sjednici 
vijeća, može se ponovno staviti na dnevni red 
po isteku roka od 6 mjeseci, osim ako 
Općinsko vijeće ne odluči drukčije." 
Članak 12. 

Članak 47. mijenja se  i glasi: 
" Prijedlog za izmjenu ili dopunu 

prijedloga općeg akta podnosi se u pisanom 
obliku uz obrazloženje (u daljnjem tekstu: 
amandman) te se dostavlja predsjedniku vijeća 
najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.  

Ako se amandman podnosi na 
prijedlog za izmjenu ili dopunu općeg akta, on 
se može podnositi samo na članke obuhvaćene 
predloženim izmjenama ili dopunama.  

Pravo podnošenja amandmana ima 
član Vijeća, klub članova Vijeća, radno tijelo, 
Načelnik i predlagatelj akta.  

Predlagatelj općeg akta i Načelnik, ako 
nije predlagatelj, može podnositi amandmane i 
usmeno, sve do zaključenja rasprave o 
prijedlogu akta.  

U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, 
ovlašteni podnositelji amandmana imaju pravo 
podnositi usmeno amandmane na izmijenjeni 
dio prijedloga općeg akta sve do zaključenja 
rasprave o prijedlogu općeg akta.." 

 
Članak 13. 

Članak 65. mijenja se i glasi: 
" Postupak za promjenu Statuta 

pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.  
Promjenu Statuta može predložiti radno tijelo 
Vijeća, Predsjednik vijeća, Općinski načelnik i 
1/3 članova (4 vijećnika).  
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Prijedlog za promjenu Statuta upućuje 
se Odboru za Statut, Poslovnik i propise, koji 
ga razmatra, i uz mišljenje, upućuje nacrt 
Statuta ili izmjene i dopune predsjedniku 
Vijeća radi uvrštenje u dnevni red sjednice 
Vijeća.  

Odbor za Statut, Poslovnik i propise, 
može predložiti statutarnu odluku radi 
usklađivanja Statuta sa zakonom, bez 
prethodne rasprave.  

Statut i statutarne odluke donose se 
većinom glasova svih Vijećnika. " 

 
Članak 14. 

Članak 71. mijenja se i glasi: 
" Sjednicu Vijeća saziva predsjednik 

Vijeća na vlastiti poticaj, na zahtjev jedne 
trećine članova vijeća ili na zahtjev Načelnika.  

Sjednice Vijeća održavaju se kao 
redovite, izvanredne i svečane. 

Predsjednik Vijeća dužan je sazvati  
sjednicu  najmanje jednom u tri (3) mjeseca. 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu 
Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje četiri 
(4) vijećnika u roku od petnaest (15) dana od 
primitka pisanog zahtjeva. 

Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove 
sjednicu u roku iz stavka 4. ovoga članka, 
sjednicu će sazvati Načelnik u daljnjem roku 
od osam (8) dana. 

Nakon proteka rokova iz stavka 5. 
ovog članka sjednicu može sazvati, na pisani i 
obrazloženi zahtjev najmanje četiri (4) 
vijećnika, čelnik središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za poslove lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 

Ukoliko je sazvana sjednica na zahtjev 
četiri (4) vijećnika sa predloženim dnevnim 
redom,  a predloženi akti nisu doneseni na 
sjednici vijeća, isti vijećnici mogu ponovno 
staviti iste točke na dnevni red po isteku roka 
od 6 mjeseci, osim ako Općinsko vijeće ne 
odluči drukčije. 

Sjednica sazvana na način propisan 
stavcima 2.,4. i 5. ovog članka mora se održati 
u roku od 15 dana od dana sazivanja.  

Sjednica sazvana protivno odredbama 
ovog članka smatra se nezakonitom, a 
doneseni akti ništavima. 

Uz prijedlog za sazivanje izvanredne 
sjednice vijeća ovlašteni predlagatelji 
obrazlažu i razloge sazivanja izvanredne 
sjednice Vijeća, te predlažu dnevni red takve 
sjednice. 

Predsjednik Vijeća saziva izvanrednu 
sjednicu vijeća najkasnije u roku od dva tjedna 
od dana predaje prijedloga. 

Svečane sjednice se održavaju u 
posebnim prigodama, bez utvrđivanja kvoruma 
i dnevnog reda. 

Tijek svečane sjednice propisan je 
protokolom kojeg utvrđuje predsjednik 
Vijeća." 

 
Članak 15. 

Članak 72. mijenja se i glasi: 
" Poziv za sjednicu Vijeća i 

odgovarajući materijali dostavljaju se 
vijećnicima i radnim tijelima Vijeća najmanje 
sedam (7) dana prije održavanja sjednice 
Vijeća. 

U slučaju sazivanja izvanredne 
sjednice Vijeća, kada je nužno donijeti 
pojedini akt po hitnom postupku ili kada to 
zahtijevaju drugi osobito opravdani razlozi, 
predsjednik Vijeća može dostaviti poziv za 
sjednicu Vijeća u roku kraćem od pet dana, a 
dnevni red za tu sjednicu može predložiti i sa 
samoj sjednici.  

Poziv i materijali za sjednicu se 
dostavljaju elektroničkim putem ili u 
papirnatom obliku. 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga 
članka, za konstituirajuću sjednicu Vijeća i u 
osobito opravdanim drugim slučajevima, poziv 
za sjednicu Vijeća može se dostaviti najmanje 
tri (3) dana prije održavanja sjednice Vijeća, a 
pojedini materijali mogu se dati i na samoj 
sjednici Vijeća odnosno radnoga tijela Vijeća. 

Obimniji i važniji materijali o kojima 
će se raspravljati na sjednici Vijeća i u radnim 
tijelima Vijeća, mogu se vijećnicima dostaviti 
prije roka iz stavka 4. ovoga članka, bez poziva 
za sjednicu i bez prijedloga dnevnoga reda, uz 
naznaku da će se o tome raspravljati na idućoj 
sjednici Vijeća. 

Izvanredna sjednica Vijeća može se 
sazvati i brzojavom, faksom, telefonom ili 
osobnim pozivanjem vijećnika najkasnije 24 
sata prije održavanja sjednice." 

 
Članak 16. 

Članak 73. mijenja se  i glasi: 
" U smislu članka 67. ovoga 

Poslovnika smatrat će se da su poziv i 
materijali za sjednicu Vijeća dostavljeni 
danom kad su predani na poštu odnosno, ako 
se dostavljaju osobno, danom kad su uloženi u 
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poštanski sandučić vijećnika, ili kad su mu 
uručeni, te elektronski, u trenutku kad je 
zabilježen na poslužitelju za slanje poruka 
elektroničkom poštom." 

 
Članak 17. 

Članak 87. mijenja se  i glasi: 
" Nitko ne može govoriti na sjednici 

prije nego zatraži i dobije riječ od predsjednika 
Vijeća. 

Unutar iste točke dnevnoga reda 
odnosno o istoj temi govornik govori u pravilu 
samo jedanput. 

Vijećnici u raspravi mogu govoriti 
najdulje do tri minuta, a predsjednici Klubova, 
predstavnici predlagatelja akata i gosti najdulje 
do pet minuta. 

Iznimno od odredbe prethodnoga 
stavka, predsjednik Vijeća može odlučiti da, 
zbog važnosti teme, pojedini vijećnik može 
govoriti i dulje od pet minuta. 
Vijećnik može izraziti zadovoljstvo ili 
nezadovoljstvo odgovorom na vijećničko 
pitanje iznošenjem razloga u trajanju do jedne 
(1) minute."  
 

Članak 18. 
Članak 103. mijenja se  i glasi: 
" Predsjednik Vijeća obavještava 

javnost o radu Vijeća i o odlukama koje je 
Vijeće donijelo, kao i o temama o kojima je 
Vijeće raspravljalo ili će raspravljati. 

Predsjednik Vijeća može, radi 
obavještavanja javnosti o rezultatima rada 
Vijeća, dati službeno priopćenje za tisak i za 
druga sredstva priopćavanja ili održati 
konferenciju za tisak. 

Izvjestiteljima sredstava javnog 
priopćavanja dostavlja se poziv, a materijal se 
uručuje, na njihov zahtjev, za praćenje sjednice 
Vijeća, najmanje petnaest minuta prije početka 
sjednice. 

Akti Vijeća i radnih tijela Vijeća 
objavljuju se u Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 
Lupoglav, Motovun i Sv.Petar u Šumi, a može 
ih se učiniti dostupnima i putem interneta." 

 
Članak 19. 

Ovlašćuje se Odbor za statut, 
poslovnik i propise da  izradi pročišćeni tekst 
Poslovnika.  

 
 

Članak 20. 
Ova Poslovnička odluka objavljuje se 

u „Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sv.Petar u Šumi“, a stupa na snagu 
osmog (8) dana od dana objave. 
 
KLASA: 012-01/13-01/03 
URBROJ: 2163/02-02-02-13-02 
Gračišće, 22 kolovoza 2013. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
Predajednik 

Općinskog vijeća 
Marijan Brozan, v.r. 
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Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona 

o financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 
61/11. i 27/13.) i članka 30. Statuta Općine 
Gračišće (»Službene novine Grada Pazina», 
broj 05/13.), Općinsko vijeće Općine Gračišće  
na sjednici održanoj 22. kolovoza 2013. godine 
donosi 

 
O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju 
sredstava za rad političkih stranaka i 

nezavisnih članova zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Gračišće  

u 2013. godini 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o raspoređivanju sredstava za 

rad političkih stranaka i nezavisnih članova 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Gračišće u 2013. godini („Službene novine 
Grada Pazina“ broj 30/12) članak 1. mijenja se 
i glasi:  

"Ovom se Odlukom raspoređuju 
sredstva osigurana u Proračunu Općine 
Gračišće za 2013. godinu u iznosu od 1.110,00 
kuna, a koriste se za rad političkih stranaka i 
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Gračišće (dalje u tekstu: 
Općinsko vijeće)." 
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Članak 2. 
Članak 3. mijenja se i glasi:  
"Prema kriterijima iz članka 2., a u 

vezi s člankom 1. ove Odluke i ukupnog broja 
članova Općinskog vijeća (11) u 2013. godini 
je za svakog člana utvrđen iznos od 100,00 
kuna, a za svakog člana podzastupljenog spola 
(1) dodatna naknada u iznosu od 10,00 kuna, te 
su na temelju toga raspoređena sredstva koja 
pripadaju pojedinoj političkoj stranci i 
članovima nezavisne općinske liste, i to:  
 
 1. Istarskom demokratskom saboru 
(IDS)   =    610,00 kuna ( 5 člana i 1 članica ) 
 2. Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske 
(SDP)  =    100,00 kuna (1 član)  
 3. Hrvatska narodna stranka (HNS)
  =    200,00 kuna (2 član) 
 4. Hrvatska stranka umirovljenika 
(HSU)  =    100,00 kuna (1 član) 
 5. Zelena stranka (ZELENI)                                                                     
  =    100,00 kuna (1 član) 
            
 Raspoređena sredstva iz stavka 1. 
ovoga članka doznačuju se na žiro račun 
političke stranke, tromjesečno u jednakim 
iznosima." 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) 
dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u 
Šumi. 
 
 
KLASA:  006-01/13-01/03 
URBROJ: 2163/02-02-02-13-1 
Gračišće, 22. kolovoz 2013.       
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
Predajednik 

Općinskog vijeća 
Marijan Brozan, v.r. 
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Na temelju članka 58. stavka 4. 

Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ 
broj 135/06. i 37/13.) i članka 30. Statuta 
Općine Gračišće („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 05/13.), Općinsko vijeće Općine 
Gračišće na sjednici održanoj 22. kolovoza 
2013. godine, donosi   

 
 

O D L U K U 
o uvjetima i načinu držanja  

kućnih ljubimaca 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i 

način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole 
njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja 
vezanih pasa te način postupanja s napuštenim 
I izgubljenim životinjama na području Općine 
Gračišće.  

 
Članak 2. 

Pojedini pojmovi, u smislu ove 
Odluke, imaju slijedeće značenje:  
 1. Kućni ljubimac je životinja koju 
čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili 
zbog zanimanja za tu životinju,  
 2. Posjednik je svaka pravna ili fizička 
osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar 
stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i 
dobrobit životinje,  
 3. Izgubljena životinja je ona životinja 
koja je napustila posjednika bez njegove volje i 
koji je traži,  
 4. Napuštena životinja je ona životinja 
koju je posjednik svjesno napustio,  
 5. Pas ili mačka lutalica je životinja 
kojoj je posjednik nepoznat,  
 6. Opasan pas je pas koji je posebnim 
propisom označen kao takav,  
 7. Neupisan pas je pas poznatog ili 
nepoznatog posjednika koji nije registriran 
sukladno propisima o veterinarstvu,  
 8. Radne životinje su psi koji služe kao 
tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči 
slijepih i oni koji služe za pomoć, psi tragači i 
psi koji služe obavljanju drugih poslova.  
 



 
Utorak, 27. kolovoza 2013.                  SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA               Strana 615 – Broj 21 
 
 

Članak 3. 
Ova se Odluka ne primjenjuje na 

službene pse koje u obavljanju svojih poslova 
koriste tijela državne uprave i druge pravne 
osobe (npr. policija, zaštitari) kao i na pse 
osposobljene za pomoć osobama s posebnim 
potrebama (npr. vodiče slijepih osoba).  

 
II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA 

KUĆNIH LJUBIMACA 
 

Članak 4. 
Posjednik kućnog ljubimca mora 

osigurati uvjete za držanje kućnog ljubimca u 
skladu s njegovim potrebama.  

Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja 
strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta 
zaštićena posebnim propisom, mora se 
udovoljiti posebnim uvjetima držanja.  

 
Članak 5. 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je 
brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju 
i higijeni i prema njemu postupati sukladno 
propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.  

Posjednik kućnog ljubimca ne smije 
kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim 
temperaturama i vremenskim uvjetima 
protivno prihvaćenim standardima za pojedinu 
vrstu, čime se kod životinje uzrokuje bol, 
patnja, ozljede ili strah.  

Posjednik kućnog ljubimca ne smije 
ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način 
koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.  

Posjednik kućnog ljubimca ne smije 
napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod 
nadzorom.  

Zabranjeno je držanje i postupanje s 
kućnim ljubimcem te njegovo kretanje na 
način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost 
posebice djece, ljudi i drugih životinja.  

 
Članak 6. 

U osiguravanju uvjeta za držanje 
kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca 
dužan je posebice:  
 1. izgraditi i održavati odgovarajući 
objekt odnosno nastambu u skladu sa 
potrebama pojedine životinjske vrste,  
 2. osigurati odgovarajuću hranu i vodu 
u potrebnim količinama,  
 3. osigurati odgovarajući prostor u 
skladu sa potrebama i s obzirom na životinjsku 
vrstu,  

 4. učiniti sve dijelove prostora 
dostupnima za održavanje i čišćenje te 
omogućiti nesmetanu brigu o kućnom 
ljubimcu,  
 5. osigurati nesmetano kretanje kućnog 
ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na 
životinjsku vrstu,  
 6. onemogućiti bijeg kućnog ljubimca,  
 7. osigurati odgovarajuću veterinarsku 
zaštitu, zaštitu i njegu bolesnog, ozlijeđenog i 
iscrpljenog kućnog ljubimca a prema potrebi i 
pomoć pri porodu kućnog ljubimca,  
 8. osigurati kontrolu nad kućnim 
ljubimcem, u pravilu, najmanje jedanput 
dnevno ili češće ako drži njegovu mladunčad 
14 dana starosti ili je u tijeku porod kućnog 
ljubimca.  

Prilikom osiguravanja uvjeta u smislu 
stavka 1. ovoga članka, posjednik kućnog 
ljubimca dužan je pridržavati se propisa o 
zaštiti životinja i veterinarstvu.  

 
Članak 7. 

Držanje kućnih ljubimaca u stambenoj 
zgradi i okolišu takve zgrade, kretanje kućnih 
ljubimaca po zajedničkim dijelovima stambene 
zgrade i okolišu zgrade te obvezu čišćenja 
zajedničkih dijelova stambene zgrade i okoliša 
zgrade koje onečiste kućni ljubimci, 
sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade 
sukladno propisima o vlasništvu.  

 
Članak 8. 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je 
osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj 
kući i okućnici obiteljske kuće na način na koji 
se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju 
prava vlasnika susjednih nekretnina.  

 
Članak 9. 

Posjednici kućnih ljubimaca koje iste 
drže na zemljištu u vlasništvu Općine 
Gračišće, u vlasništvu osoba nepoznatog 
boravišta, te zemljište koje se tretira kao javno-
opće dobro, dužni su podnijeti zahtjev 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Gračišće, kako bi regulirali status korištenja 
tog zemljišta.  
 

Članak 10. 
Zbog zdravstvenih, higijenskih i 

drugih razloga zabranjeno je uvoditi kućnog 
ljubimca u građevine javne namjene 
(zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, 
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sportske i druge objekte javne namjene), u 
trgovine prehrambenih proizvoda, tržnice, na 
javne skupove u zatvorenom prostoru i slično. 
Dovođenje kućnog ljubimca u trgovine osim u 
trgovine iz stavka 1. ovog članka, restorane i 
druge ugostiteljske objekte dopušteno je samo 
uz privolu vlasnika i ako je takva dozvola 
jasno istaknuta na ulazu objekta.  

 
Članak 11. 

Nije dozvoljeno puštanje kućnih 
ljubimaca na javne površine bez nadzora. 
Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri 
svakom izvođenju na javnu površinu nositi 
pribor za čišćenje i očistiti svaku površinu koju 
njegov kućni ljubimac onečisti.  

Otpaci se odlažu u kante postavljene 
na javnim površinama.  

 
III. NAČIN KONTROLE 

RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH 
LJUBIMACA 

 
Članak 12. 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je 
kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca i 
onemogućiti mu svako neplanirano 
razmnožavanje. Prilikom planiranja 
razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik 
kućnog ljubimca dužan je voditi računa o broju 
potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja 
prostornih i drugih uvjeta držanja sukladno 
propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci.  

 
Članak 13. 

Kontrola razmnožavanja kućnog 
ljubimca provodi se preventivnim djelovanjem 
te sterilizacijom ili kastracijom životinje.  

 
Članak 14. 

Posjednik kućnog ljubimca odgovoran 
je za mladunčad kućnog ljubimca.  

Posjednik kućnog ljubimca mora 
zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca 
sukladno propisima o zaštiti životinja. Ako 
posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno 
zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca dužan je 
snositi troškove njihova zbrinjavanja.  

 
IV. UVJETI I NAČIN DRŽANJA PASA 

 
Članak 15. 

Dozvoljeno je držati psa koji je 
cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen 

sukladno propisima o veterinarstvu. 
Zabranjeno je držati neupisanog i neoznačenog 
psa.  

Posjedniku neupisanog i neoznačenog 
psa zabranjeno je izvoditi psa na javnu 
površinu.  

 
Članak 16. 

Pas koji je određen kao opasan pas 
može se držati pod uvjetima određenim 
posebnim propisima o zaštiti životinja.  

 
Članak 17. 

U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili 
sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati 
slobodnog samo ograđenom dvorištu ili 
drugom ograđenom prostoru, tako da ga pas ne 
može napustiti. 

Posjednik koji drži psa na neograđenoj 
okućnici ili neograđenom vrtu i sličnom 
zemljištu mora psa držati vezanog.  

Posjednik ne smije vezati psa na lanac 
koji je kraći od tri metra ili od trostruke dužine 
psa, mjereno od vrška repa do vrha njuške, a 
pri određivanju dužine lanca koristi se dužina 
koja je povoljnija za životinju.  

Posjednik koji drži psa u smislu stavka 
2. i 3. ovoga članka, dužan je na vidljivom 
mjestu postaviti oznaku koja upozorava na psa 
s natpisom „ČUVAJ SE PSA“ a za opasne pse 
s natpisom „OPASAN PAS“ te mora imati 
ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili 
vrtnim vratima.  

 
Članak 18. 

Nadležni inspektor ili druga ovlaštena 
osoba može privremeno oduzeti psa 
posjedniku koji se nalazi u stanju na temelju 
kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, 
patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi 
nastavak njezinog života u istim uvjetima bio 
povezan s neotklonjivom boli.  

Svaka osoba koja ima saznanja o 
slučajevima iz prethodnog stavka dužna je o 
tome obavijestiti nadležno tijelo.  

 
V. KRETANJE PASA NA JAVNIM 

POVRŠINAMA I OBJEKTIMA  
JAVNE NAMJENE 

 
Članak 19. 

Po javnim površinama na području 
Općine Gračišće posjednik je psa dužan voditi 
na povodcu tako da ne ugrožava osobnu 
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sigurnost ljudi i drugih životinja i njihovo 
kretanje.  

Izvođenje opasnog psa na javnu 
površinu dopušteno je jedino sa zaštitnom 
košarom (brnjicom) i na povodcu od strane 
punoljetnog posjednika.  

 
Članak 20. 

Zabranjeno je dovoditi i puštati psa na 
javne trgove, prostore oko škola i dječjih 
vrtića, ambulante, sportskih objekata i terena, 
groblja, cvjetnjake, dječja igrališta i slično.  

Općina Gračišće može takve površine 
označiti znakom s prekriženim likom psa.  

Uz nadzor i odgovornost posjednika 
dozvoljeno je dovoditi i puštati psa bez 
povodca  izvan naselja ili prema nenaseljenom 
dijelu naselja.  
 

VI. NAČIN POSTUPANJA S 
NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM 

ŽIVOTINJAMA 
 

Članak 21. 
Skupljanje, prevoženje i smještaj 

neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te 
drugih napuštenih i izgubljenih životinja 
obavlja sklonište za životinje.  

Skupljanje, prevoženje i smještaj 
životinja iz stavka 1. ovoga članka mora se 
obavljati na najprikladniji način, primjenom 
odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja, 
sukladno propisima o zaštiti životinja.  
 

Članak 22. 
Postupanje s neupisanim psima, psima 

i mačkama lutalicama te drugim napuštenim i 
izgubljenim životinjama smještenim u 
sklonište za životinje (smještaj životinja, 
veterinarsko - zdravstvena zaštita životinja, 
pronalazak posjednika životinja ili 
udomljavanje životinja, vođenje odgovarajućih 
evidencija o životinjama i drugo) provodi se 
sukladno propisima o zaštiti životinja.  

 
Članak 23. 

Troškove skupljanja i prevoženja 
neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te 
drugih napuštenih i izgubljenih životinja, 
njihova smještaja u sklonište za životinje i nad 
njima provedenih veterinarsko - zdravstvenih 
mjera, podmiruje posjednik životinje ako je 
poznat ili se njegov identitet naknadno utvrdi, 

u protivnom se ti troškovi podmiruju iz 
sredstava proračuna Općine Gračišće.  

 
Članak 24. 

Posjednik napuštene ili izgubljene 
životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju 
počini životinja od trenutka nestanka ili 
napuštanja do trenutka njezina vraćanja ili 
odgovarajućeg zbrinjavanja. Posjednik 
napuštenog ili izgubljenog psa dužan je 
nadoknaditi svaku štetu koju počini pas od 
trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka 
njegova vraćanja odnosno do odjave psa iz 
upisnika pasa.  

 
Članak 25. 

Ugovorom sklopljenim između Općine 
Gračišće i skloništa za životinje regulirat će se 
međusobni odnosi i visina naknade za poslove 
koje obavlja sklonište za životinje.  

Do početka obavljanja djelatnosti 
skloništa za životinje, poslove skupljanja, 
prevoženja i smještaja neupisanih pasa, pasa i 
mačaka lutalica te drugih napuštenih i 
izgubljenih životinja, obavljat će pravna ili 
fizička osoba koja obavlja veterinarsko - 
zdravstvene usluge za Općinu Gračišće.  

 
VII. NADZOR 

 
Članak 26. 

 Nadzor nad provođenjem ove Odluke 
vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće 
Posjednik psa je dužan komunalnom redaru na 
njegovo traženje pokazati ispravu o upisu psa.  

 
Članak 27. 

U obavljanju nadzora nad 
provođenjem odredbi ove Odluke, komunalni 
redar ovlašten je od počinitelja naplatiti 
novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja 
te za to izdati odgovarajuću potvrdu. Ako 
počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu 
kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će 
mu se obvezni prekršajni nalog, s uputom da 
novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 dana 
od dana kada je počinio prekršaj.  

Komunalni redar ovlašten je rješenjem 
narediti fizičkim i pravnim osobama 
poduzimanje radnji radi provedbe pojedinih 
odredbi ove Odluke.  

Kada komunalni redar nije ovlašten 
postupati, obavijestit će odgovarajuću 
inspekciju i druga ovlaštena tijela o saznanjima 
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koja ima a koja bi predstavljala povod za 
primjenu propisa o veterinarstvu i zaštiti 
životinja, posebice njihovih kaznenih odredbi i 
odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi 
i životinja.  

 
VIII. KAZNENE ODREDBE 

 
Članak 28. 

Novčanom kaznom u iznosu od 
5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna 
osoba ako:  
 - postupa s kućnim ljubimcima 
suprotno odredbama u članku 5. i 6. ove 
Odluke;  
 - vodi kućnog ljubimca u objekte i 
prostore navedene u članku 10. stavku 1. 
Odluke;  
 - pušta kućne ljubimce na javnoj 
površini bez nadzora (članak 11. stavak 1. 
Odluke);  
 - ne očisti javnu površinu otpacima 
njegovog kućnog ljubimca (članak 11. stavak 
2. Odluke);  
 - ne zbrinjava mladunčad kućnog 
ljubimca (članak 14. Odluke);  
 - postupa suprotno odredbama u 
članku 15. Odluke;  
 - ne drži opasnog psa u skladu s 
posebnim propisima (članak 16. Odluke);  
 - drži psa protivno članku 17. Odluke;  
 - ne vodi psa na povodcu po javnim 
površinama (članak 19. stavak 1. Odluke);  
 - vodi opasnog psa suprotno odredbi u 
članku 19. stavak 2. ove Odluke;  
 - pušta psa na zabranjene površine 
(članak 20. stavak 1. Odluke);  
 - pušta psa bez povodca suprotno 
odredbi u članku 20. stavak 3. ove Odluke.  

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 
kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba 
u pravnoj osobi za prekršaj iz prethodnog 
stavka ovog članka.  

Novčanom kaznom u iznosu od 
1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba 
obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu 
djelatnost koja u vezi obavljanja njezina obrta 
ili druge samostalne djelatnosti učini prekršaj 
iz stavka 1. ovog članka.  

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 
kuna kaznit će se fizička osoba koja učini 
prekršaj iz stavka l. ovoga članka.  

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 
kuna kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik 
osobe koja u vrijeme počinjenja prekršaja iz 
stavka 1. ovog članka nije navršila četrnaest 
godina ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s 
propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika.  

 
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 29. 

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: 322-01/13-01/04 
URBROJ: 2163/02-02-02-13-1 
Gračišće, 22. kolovoza  2013. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
 

Predajednik 
Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 
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 Na temelju Izvješća Mandatno-
verifikacione komisije KLASA:013-03/13-
01/01, Urbroj:2163/02-02-02-13-13 od 22. 
kolovoza 2013.godine i članka 30. Statuta 
Općine Gračišće (“Službene novine Grada 
Pazina” broj 05/13.), Predsjednik Općinskog 
vijeća Općine Gračišće dana 22. kolovoza 
2013. godine donosi  

 
 

R J E Š E NJ E 
o mirovanju i verifikaciji mandata 

 
 

 1. Nedi Jeromeli iz Batluga, Batlug 
17, utvrđuje se mirovanje mandata vijećnice 
Općinskog vijeća Općine Gračišće iz osobnih 
razloga.  
  
 2. Srećku Ančić, iz Bazgalji, Bazgalji 
9c, zamjenik dosadašnje vijećnice Nede 
Jeromele, verificira se mandat vijećnika 
Općinskog vijeća Općine Gračišće.  
 

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. 
Petaru u Šumi. 
 

 
KLASA:013-03/13-01/01 
URBROJ:2163/02-02-02-13-14 
Gračišće, 22. kolovoza 2013. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
 

Predajednik 
Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 
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 Na temelju članka 35. točke 3. i članka 
38. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 
broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 
36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.), članka 30. 
Statuta Općine Gračišće (“Službene novine 
Grada Pazina” broj 05/13.) i članka 16. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće 
(“Službene novine Grada Pazina” broj 05/13.), 
Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici 
održanoj dana 22. kolovoza 2013.godine 
donosi  

 
R J E Š E NJ E 

o izboru predsjednika i  članova  
Odbora za gospodarski razvoj, financije, 

prostorno uređenje i komunalne djelatnosti 
 
 
 1. U Odbor za gospodarski razvoj, 
financije, prostorno uređenje i komunalne 
djelatnosti izabiru se: 

1. Marijan Brozan, za 
predsjednika, 

2. Antonio Putinja, za člana,   
3. Josip Lanča, za člana, 
4. Irma Šuran za člana, 
5. Alen Bažon za člana, 
6. Srećko Ančić za člana,   
7. Damir Baćac za člana. 

 
 2. Mandat Odbora za gospodarski 
razvoj, financije, prostorno uređenje i 
komunalne djelatnosti traje do isteka mandata 
predstavničkog tijela. 
 3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Motovun i Sv.Petar u Šumi. 

 
KLASA:013-03/13-01/08 
URBROJ: 2163/02-02-02-13-2 
Gračišće, 22. kolovoza 2013.  

 
OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
Predajednik 

Općinskog vijeća 
Marijan Brozan, v.r. 



 
Strana 620 – Broj 21                      SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA           Utorak, 27. kolovoza 2013. 
 
 
 
 228 
  
 Na temelju članka 35. točke 3. i članka 
38. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 
broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 
36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.), članka 30. 
Statuta Općine Gračišće (“Službene novine 
Grada Pazina” broj 05/13.) i članka 16. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće 
(“Službene novine Grada Pazina” broj 05/13.), 
Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici 
održanoj dana 22. kolovoza 2013.godine 
donosi  
 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju Komisije za stipendije 

 
I. 

 
U Komisiju za stipendije imenuju se: 
1. Marijan Brozan, za predsjednika, 
2. Alen Bažon, za člana, 
3. Natali Putinja za člana. 

 
II. 

 
Mandat Komisije za stipendije traje do 

isteka mandata predstavničkog tijela. 
 

III. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Motovun i Sv.Petar u Šumi. 
 
 
KLASA:013-03/13-01/09 
URBROJ: 2163/02-02-02-13-2 
Gračišće, 22. kolovoza 2013.  
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 
GRAČIŠĆE 

 
Predajednik 

Općinskog vijeća 
Marijan Brozan, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA  
  OPĆINA GRAČIŠĆE 
      Općinsko vijeće 
 
KLASA: 022-01/13-01/03 
URBROJ: 2163/02-02-02-13-2 
Gračišće, 22. kolovoza 2013.  

 
 
 Na temelju članka 30. Statuta Općine 
Gračišće (“Službene novine Grada Pazina” 
broj 05/13.) Općinsko vijeće Općine Gračišće 
na sjednici održanoj 22. kolovoza 2013. godine 
donosi slijedeći   
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 
 1. Prihvaća se polugodišnji  Izvještaj 
općinskog načelnika Općine Gračišće za 2013. 
godinu.  

 
 2. Ovaj Zaključak objavit će se u 
službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 
 

Predajednik 
Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA 

                
 
   OPĆINA GRAČIŠĆE 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 400-01/12-01/06 
URBROJ: 2163/02-02-02-13-2 
Gračišće, 22. kolovoza 2013. 
 
 Na temelju članka 30. Statuta Općine 
Gračišće ( Službene novine Grada Pazina broj 
05/13. ), Općinsko vijeće Općine Gračišće na 
sjednici održanoj 22. kolovoza 2013. godine 
donosi slijedeći  
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 
 1. Prihvaća se Godišnji financijski 
izvještaj poduzeća Gračišće d.o.o. za 2012. 
godinu. 
 2. Ovaj Zaključak objavit će se u 
službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sveti Petar u šumi. 
 

 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 
   ISTARSKA ŽUPANIJA 
    OPĆINA GRAČIŠĆE 
           N a č e l n i k 
 
KLASA: 214-01/13-01/10 
URBROJ: 2163/02-01-01-13-1 
Gračišće,  29. srpnja 2013. 
 
 Na temelju članka 26.  Zakona o 
vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99., 
117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 
80/10.) i članka 30. Statuta Općine Gračišće 
(''Službene novine Grada Pazina'' broj 05/13.), 
Načelnik Općine Gračišće dana 29. srpnja 
2013. godine donosi  

 
O D L U K U 

o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce  
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom određuje se visina i 
uvjeti za dobivanje naknade za dobrovoljne 
vatrogasce  kada sudjeluju u vatrogasnim 
intervencijama na području Općine Gračišće.  
 

Članak 2. 
 Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u 
radnom odnosu za sudjelovanje u vatrogasnoj 
intervenciji imaju pravo na novčanu naknadu u 
visini naknade koja ne može biti manja od 
naknade za obavljanje poslova profesionalnog 
vatrogasca na području njenog djelovanja, a 
određuje ju načelnik općine. 
 

Članak 3. 
 Dobrovoljni vatrogasci pravo na 
naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju 
podnošenjem pismenog zahtjeva Općini 
Gračišće uz koji prilažu potvrdu vatrogasnog 
društva u čijem sastavu je sudjelovao u 
intervenciji s naznačenim vremenom, mjestom 
i vremenom sudjelovanja na intervenciji te 
uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
da je u vrijeme intervencije imao status 
nezaposlene osobe, odnosno uvjerenje 
obrazovne institucije ako je u vrijeme 



 
Strana 622 – Broj 21                      SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA           Utorak, 27. kolovoza 2013. 
 
 
intervencije imao status učenika ili redovitog 
studenta  

 
Članka 4. 

 Dobrovoljni vatrogasci koji su radnom 
odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj 
intervenciji za vrijeme radnog vremena, imaju 
pravo na naknadu plaće od općine na čijem 
području je obavljena vatrogasna intervencija. 
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom 
odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj 
intervenciji poslije radnog vremena, tijekom 
noći dulje od 4 sata, imaju pravio na neradne 
sate u dvostrukom trajanju od vremena 
provedenog na intervenciji, uz pravo na 
naknadu plaće za to vrijeme od općine na 
čijem je području obavljena vatrogasna 
intervencija. radnog vremena 

 
Članak 5. 

 Isplata naknada iz ove Odluke vršit će 
se iz proračuna Općine Gračišće, a na teret 
sredstava planiranih za tekuće donacije 
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Gračišće.  
 

Članak 6. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o visini naknade 
dobrovoljnim vatrogascima koji nisu u radnom 
odnosu kada sudjeluju u vatrogasnim 
intervencijama („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 2/01.). 

 
Članak 7. 

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

 
 

Načelnik 
Općine Gračišće 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 33. Statuta Općine 

Gračišće (»Službene novine Grada Pazina“ 
broj 15/09.) i članka 93. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 86/08. i 61/11.), Općinski 
načelnik Općine Gračišće 26. kolovoza 2013. 
godine, donosi 
 

P L A N   P R I J M A 
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 2013. GODINU 
 

I.  
Na stručno osposobljavanje bez 

zasnivanja radnog odnosa planira se u 2013. 
godini prijam  jedne osobe na radno mjesto   
Stručni suradnik za koordinaciju poslova 
općinskog načelnika i općinskog vijeća 
stručne spreme sveučilišni prvostupnik 
ekonomske ili upravne struke.  
 

II. 
Prijam osobe na stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 
provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom 
za zapošljavanje. 

Troškove  stručnog osposobljavanja 
osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. 
 

III. 
Ovaj Plan stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i 
web. stranici Općine Gračišće i u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti 
Petar u Šumi.  

 
KLASA: 112-01/13-01/01 
URBROJ: 2163/02-01-01-13-1 
Gračišće, 26. kolovoza 2013. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
Općinski načelnik 

Ivan Mijandrušić, v.r. 

 


