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Na osnovi članka 19. 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 19/13.), članaka 142. i
143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 87/08.,
86/09., 92/10. i 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst i 94/13.), te
članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 4/13. ), Gradsko vijeće
Grada Pazina na sjednici održanoj 24. srpnja 2014. godine, donijelo je
Prve (I.) izmjene
Programa javnih potreba u području školstva i obrazovanja za Grad Pazin u 2014. godini
Članak 1.
U Programu javnih potreba u području školstva i obrazovanja za Grad Pazin u 2014. godini
("Službene novine Grada Pazina" broj 34/13.) članak 2. mijenja se tako da glasi:
„U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Grada Pazina za 2014. godinu osiguravaju
se sredstva za:
1. Osnovnu školu Vladimira Nazora Pazin:
A/ Osnovnoškolsko obrazovanje prema zakonskom
standardu
a) TEKUĆI TROŠKOVI
1.1. Opći troškovi (po opsegu programa)
1.2. Energenti (grijanje, rasvjeta . . . )
1.3. Prijevoz učenika (čl. 69. Zakona)
1.4. Ostali nespomenuti izdaci

217.498,00
1.316.276,00
3.448.500,00
14.494,00

UKUPNO TEKUĆI TROŠKOVI

4.996.768,00

b)FINANCIJSKI RASHODI
UKUPNO (a+b)

25.506,00
5.022.274,00

KAPITALNA ULAGANJA
1.5. Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja

227.379,00

1.6. Rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu i za
dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu

508.659,00

SVEUKUPNO DECENTRALIZIRANI IZDATCI
B/ Osnovnoškolsko obrazovanje iznad zakonskog
standarda
1.7. Program produženog boravka
1.8. Program s učenicima s teškoćama u razvoju

5.758.312,00

125.000,00
137.000,00
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1.9. Stručno usavršavanje zaposlenika
1.10. Program stvaralaštva:
a) Program EKO ŠKOLE
b) Program KUD "Proljeće"
c) Programi izvannastavne aktivnosti
1.11. Investicijsko održavanje
1.12. Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti
(Laboratorijske usluge Zavoda za javno zdravstvo)
1.13. Nabavka opreme
Ukupno Osnovnoškolsko obrazovanje iznad zakonskog
standarda

8.000,00

354.000,00

UKUPNO ZA OSNOVNU ŠKOLU VLADIMIRA
NAZORA PAZIN

6.112.312,00

5.000,00
3.000,00
13.000,00
10.000,00
13.000,00
40.000,00

2. Pučko otvoreno učilište - Podružnica Osnovna glazbena škola
a) Materijalni rashodi (decentr.)
b) Donacije za naknadu plaća
c) Investicijsko održavanje opreme
d) Osiguranje imovine (udio)
Ukupno

81.540,00
48.000,00
10.000,00
3.000,00
142.540,00

3. Stipendiranje učenika i studenata

523.000,00

4. Potpore Gimnaziji Jurja Dobrile
4.1. Naš put prema Kvalitetnoj školi
4.2. Međuškolski susreti
4.3. Projekti GLOBE i SEMEP
4.4. Program Na naš način
4.5. Projekt Škola demokracije
4.6. Natjecanja i stvaralaštvo učenika
4.7. Ostale izvannastavne aktivnosti
4.8. Program EKO škole

6.000,00
11.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00

Ukupno

40.000,00

5. Nagrade Grada uspješnim učenicima

10.000,00

6. Obilježavanje Svjetskog dana učitelja

10.000,00

7. Potpore programima učenika, studenata i mladih
7.1. Lidrano i Pokret Znanost mladima
7.2. Program školskih praznika
7.3. Gradski savjet mladih
7.4. Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog
društva
Ukupno

10.000,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
34.000,00
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8. Potpore udrugama učenika, studenata i mladih
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Radio klub Pazin
Udruga Veliki mali čovjek
Gradske udruge mladih
Klub studenata Istre Mate Balota Zagreb

8.5. Društvo za robotiku Istra
Ukupno
9. Odmaralište Špadići - investicijsko održavanje i
opremanje
9.1. Tekuće i investicijsko održavanje zgrade
9.2. Legalizacija objekta
9.3. Naknade odgojiteljima
Ukupno
10. Projektna dokumentacija za dogradnju GSŠJD
10.1. Projektna dokumentacija za dogradnju
GSŠJD
Ukupno
SVEUKUPNO

13.000,00
7.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
24.000,00

68.500,00
20.000,00
132.000,00
220.500,00

37.500,00
37.500,00
7.153.852,00

Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 602-01/14-01/26
URBROJ: 2163/01-03-02-14-5
Pazin, 24. srpnja 2014.
.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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Na osnovi članaka 1. i 9/a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“
broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“ broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01.,
150/02. i 147/03., 132/06., 26/07.- Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08. i 25/12.) i članka
22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 04/13.), Gradsko vijeće Grada
Pazina na svojoj sjednici održanoj dana 24. srpnja 2014. godine donijelo je
Prve (I.) izmjene
Programa javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2014. godini
Članak 1.
U članku 2. Programa javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2014. godini (Službene novine
Grada Pazina broj 34/13.), iznosi planiranih sredstava za pojedine programe i namjene mijenjaju se
tako da iznose:
1. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
1.1. Crkva sv. Petra i Pavla u Trvižu
30.000,00
1.2. Radovi na kaštelu u Pazinu
400.000,00
1.3. Pazin, crkva sv. Nikole
a) sanacija orgulja
16.000,00
b) sanacija fresaka
80.000,00
c) sanacija zvonika
70.000,00
1.4. Lindar, sanacija bastiona Turnić
0,00
1.5. Rapicio
250.000,00
1.6. Sanacija zida Franjevačkog samostana
0,00
1.7. Beram, Arheološka ispitivanja
10.500,00
Ukupno radovi na kulturnim dobrima
856.500,00
(sa sredstvima Ministarstva kulture i Istarske županije)
2. Sufinanciranje izdavačke djelatnosti
2.1. Zbornik Pazinski memorijal
2.2. Istrakonska zbirka
2.3. Zbirka fantastične književnosti
2.4. Posebni izdavački projekti
Ukupno sufinanciranje izdavačke djelatnosti

12.000,00
10.000,00
5.000,00
12.500,00
39.500,00

3. Programska aktivnost „Kuće za pisce“

15.000,00

4. Susreti, smotre i drugi programi u kulturi
4.1. Večer klapa u Trvižu
4.2. Razvoj kulturne strategije
4.3. Smotra narodne glazbe i plesa središnje Istre
4.4. Susret pjevačkih zborova „Mali kanat“
4.5. „Istrakon“
4.6. Plesni susret Istre
4.7. Susret amaterskih kazališn. družina SKAG-i 2013.
4.8. Festival fantastične književnosti
4.9. Kazališni kamp „Tirena“
4.10. Sajam pazinske knjige
4.11. Mreža gradova knjige
4.12. Festival 7 dana stvaranja
4.13. Festival TradInEtno
Ukupno susreti, smotre i drugi programi u kulturi

8.000,00
5.000,00
15.400,00
6.400,00
12.000,00
12.000,00
6.400,00
5.700,00
6.000,00
4.000,00
12.000,00
..20.000,00
..20.000,00
132.900,00

Utorak, 29. srpnja 2014.

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA

5. Ustanove i udruge u području kulture
5.1. Donacija klapi „Bukaleta“
5.2. Donacija Društvu likovnih stvaratelja
5.3. Donacija Mješovitom pjevačkom zboru „Roženice“
5.4. Donacija Folklornom društvu Pazin
5.5. Donacija Limenoj glazbi Pazin
5.6. Donacija Katedri čakavskog sabora za povijest Istre Pazin
5.7. Donacija Državnom arhivu u Pazinu
5.8. Donacija udruzi Albus
5.9. Donacija Hrv.katol.mlad.društvu Seljačka sloga Trviž
5.10. Donacija Katol.udruzi prosvj.djelatn.mons. Antun Hek
5.11. Donacija Etnografskom muzeju Istre
Ukupno ustanove i udruge u području kulture
6. Ostale udruge
6.1. Donacija zajednici Talijana Pazin
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1.600,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
4.400,00
5.400,00
4.400,00
4.400,00
5.100,00
3.000,00
95.500,00
4.500,00

7. Održavanje spomenika zaslužnim građanima

10.000,00

8. Ostale potrebe u kulturi

10.000,00

9. Program kulturnog ljeta „U Lindaru gradu“

5.000,00

10. Društveni centar „Veli Jože“

377.000,00

11. Pučko otvoreno učilište – Spomen dom
11.1. Plaće za zaposlene
11.2. Plaće za prekovremeni rad
11.3. Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
11.4. Isplate po sudskom sporu
11.5. Uredski materijal
11.6. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
11.7. Električna energija
11.8. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
11.9. Premije osiguranja ostale imovine
11.10. Tekuće donacije za programe
11.11. Kino dvorana – uređenje i opremanje
Ukupno Pučko otvoreno učilište – Spomen dom

196.600,00
2.600,00
7.100,00
63.100,00
4.000,00
6.000,00
95.000,00
8.000,00
20.000,00
60.000,00
135.000,00
597.400,00

12. Gradska knjižnica Pazin
12.1. Plaće za zaposlene
12.2. Ostali rashodi za zaposlene
12.3. Dnevnice za službeni put u zemlji
12.4. Naknade za prijevoz na posao i s posla
12.5. Uredski materijal
12.6. Električna energija
12.7. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
12.8. Ugovori o djelu
12.9. Premije osiguranja ostale imovine
12.10. Nabava knjiga
Ukupno Gradska knjižnica Pazin

325.000,00
8.000,00
4.000,00
20.000,00
10.000,00
72.000,00
4.000,00
19.000,00
18.000,00
40.000,00
520.000,00

13. Muzej grada Pazina
13.1. Plaće za zaposlene
13.2. Ostali rashodi za zaposlene

406.000,00
30.000,00
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13.3. Dnevnice za službeni put u zemlji
13.4. Naknade za prijevoz na posao i s posla
13.5. Uredski materijal
13.6. Električna energija
13.7. Izložbene aktivnosti
13.8. Ugovori o djelu
13.9. Grafičke i tiskarske usluge
13.10. Premije osiguranja ostale imovine
13.11. Muzejski izlošci
Ukupno Muzej grada Pazina
Ukupno potrebe u kulturi
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5.000,00
13.000,00
6.000,00
27.000,00
14.000,00
14.000,00
8.000,00
30.000,00
12.000,00
565.000,00
3.228.300,00

Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
.
KLASA: 612-01/14-01/15
URBROJ: 2163/01-03-02-14-5
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. i
19/13. – pročišćeni tekst) i članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13.), te
na osnovi članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 4/13.),
Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2014. godine, donijelo je
Prve (I.) izmjene
Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2014. godinu
Članak 1.
U Programu socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2014. godinu („Službene novine
Grada Pazina“ broj 34/13.) članak 2. mijenja se i glasi:
„Osim socijalno-zdravstvenih potreba koje se na području Grada Pazina zadovoljavaju i
financiraju iz državnog, županijskog i općinskih proračuna ili putem karitativnih udruga, ustanova i iz
drugih izvora, iz Proračuna Grada Pazina sufinancirat će se tijekom 2014. godine ove socijalnozdravstvene potrebe:
I. Socijalne pomoći stanovništvu
1. Sufinanciranje troškova stanovanja – režijski troškovi
135.000,00
2. Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva
53.000,00
3. Pomoć za opremu za novorođenčad
280.000,00
4. Pomoć za podmirivanje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću
200.000,00
5. Pomoć za podmirivanje troškova prehrane djece u Osnovnoj školi
80.000,00
6. Materijalna zaštita učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji
60.000,00
7. Jednokratne novčane pomoći
50.000,00
8. Ostale socijalne pomoći
90.000,00
Ukupno socijalne pomoći stanovništvu
948.000,00
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II.
1.
2.
3.

Ustanove u području socijalne skrbi i zdravstva
Stacionar – Pazin
Hitna medicinska pomoć Pazin
Istarski domovi zdravlja, Ispostava Pazin – kombi vozilo za
dijalizirane osobe
4. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula
5. Dom za psihički bolesne odrasle osobe Motovun
Ukupno ustanove u području socijalne skrbi i zdravstva

15.000,00
109.474,00
27.000,00
50.000,00
9.600,00
211.074,00

III. Potpore udrugama u području socijalne skrbi i zdravstva
1. Gradsko društvo Crvenog križa Pazin
2. Klub za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Pazin
3. Udruge i korisnici izvan Pazina
4. Udruga svetog Vinka Paulskog, Konferencija Sv. Jurja Pazin
5. Društvo Josip Broz Tito Pazin
6. Dijabetička udruga Istarske županije – Podružnica Pazin
7. Gradska udruga umirovljenika Pazin
8. Udruga antifašističkih boraca i antifašista Pazin
9. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Pazinštine
10. Hrvatski časnički zbor Grada Pazina
11. Društvo tjelesnih invalida Pazin
12. Sindikat umirovljenika Hrvatske – Podružnica Pazin
13. Udruga „Sigurna kuća Istra“
14. Klub liječenih alkoholičara Pazin
15. Senior klub
16. DTI Halo trebam prijevoz
Ukupno potpore udrugama u području socijalne skrbi i zdravstva

112.000,00
46.000,00
3.200,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
20.000,00
16.800,00
8.000,00
4.000,00
20.000,00
9.000,00
10.000,00
4.400,00
12.000,00
5.000,00
276.400,00

IV. Socijalno-zdravstveni preventivni programi
1. Program prevencije – DND Pazin „Rastimo zajedno“
2. Program prevencije „Tečaj kvalitetnog roditeljstva“
3. Program prevencije „Roditeljstvo se može učiti“
4. Zdravstveni preventivni program – mamografija
5. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova – redovan rad
6. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova – programi
7. Savjetovalište za brak i obitelj Pazin
8. Pučka kuhinja – usluge prehrane
Ukupno socijalno- zdravstveni preventivni programi

16.000,00
12.000,00
9.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
80.000,00
20.000,00
147.000,00

V. Program „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“

820.000,00

VI. Program izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe Pazin –
projektna dokumentacija

60.000,00

SVEUKUPNO (I.-VI.)

2.462.474,00

Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 550-01/14-01/46
URBROJ: 2163/01-03-02-14-5
Pazin, 24. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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Na osnovi članaka 74. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06., 150/08., 124/10.,
124/11., 86/12., i 94/13.) i članka 22.Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2014. godine,
donijelo je
Prve (I.) izmjene
Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Pazina za 2014. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Pazina za 2014. godinu („Službene
novine Grada Pazina“ broj 34/12.), članak 2. mijenja se i glasi:
„U smislu članka 1. ovoga Programa, iz Proračuna Grada Pazina u 2014. godini (su)financirat
će se sljedeće sportske udruge i klubovi, odnosno programi, potrebe i aktivnosti u sportu sa sljedećim
iznosima:
1. Zajedničke potrebe u sportu
1.1. Tekuće donacije sportskim društvima

283.000,00
283.000,00

2. Gradske sportske udruge i klubovi
2.1. Donacije sportskim udrugama

400.000,00
400.000,00

3. Školske sportske udruge i klubovi
3.1. Donacije školskim sportskim udrugama i kubovima

10.000,00
10.000,00

4. Stručna služba Zajednice sportskih udruga

143.000,00

5. Sportske manifestacije

150.000,00

6. Održavanje sportskih objekata

423.000,00

7. Najam sportskih dvorana
7.1. Najam dvorane Pazinskog kolegija i ostalih borilišta
8. Izgradnja Školsko - gradske sportske dvorane
8.1. Izgradnja školsko gradske sportske dvorane
SVEUKUPNO SPORT

130.000,00
130.000,00
24.884.240,00
24.884.240,00
26.423.240,00

Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 620-01/14-01/05
URBROJ: 2163/01-03-02-14-5
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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Temeljem članka 28. stavka 1. i članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne novine» broj 36/95., 109/95. – Uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13. i 153/13.) te
članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.), Gradsko
vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 24. srpnja 2014. godine donijelo je
DRUGE (II.) IZMJENE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA GRAD PAZIN U 2014. GODINI
Članak 1.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 34/13. i 9/14.) tablica u članku 2. stavku 1. mijenja se i glasi:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OPIS POSLOVA
Uređenje gradskih površina
Hrvatski trg-sanacija zida
Uređenje Trga slobode – ugostiteljski objekt
Spojna cesta Vranica
Kružni tok Štranjga
Uređenje ulice Antuna Kalca
Uređenje ulice Štefanije Ravnić
Uređenje Parka narodnog ustanka
UKUPNO

IZNOS U
KUNAMA
40.000,00
20.000,00
10.000,00
101.000,00
70.000,00
88.000,00
250.000,00
20.000,00
599.000,00

U stavku 2. istog članka brojka „486.000,00“ zamjenjuje se brojkom „599.000,00“.
Članak 2.
Tablica u članku 3. stavku 2. mijenja se i glasi:
Redni
OPIS POSLOVA
broj
1.
Projektna dokumentacija
2.
Radovi izvođenja
UKUPNO

IZNOS U
KUNAMA
100.000,00
0,00
100.000,00

U stavku 3. istog članka brojka '1.200.000,00' zamjenjuje se brojkom „100.000,00“.
Članak 3.
Tablica u članku 4. stavku 1. mijenja se i glasi:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.

OPIS POSLOVA
Šetnica 43. Istarske divizije - Dršćevka
Stancija Kašćerga
Drndići
Šetnica Lakota
UKUPNO

IZNOS U
KUNAMA
30.000,00
20.000,00
50.000,00
70.000,00
170.000,00

U stavku 2. istog članka brojka '90.000,00' zamjenjuje se brojkom „170.000,00“.
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Članak 4.
Tablica u članku 7. mijenja se i glasi:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.

GRAĐEVINA

IZNOS U KUNAMA

JAVNE POVRŠINE
NERAZVRSTANE CESTE
JAVNA RASVJETA
GROBLJA
SVEUKUPNO

599.000,00
100.000,00
170.000,00
330.000,00
1.199.000,00

Članak 5.
U članku 8. brojka „2.106.000,00“ zamjenjuje se brojkom „1.199.000,00“.
Članak 6.
Ove Druge (II.) izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 363-01/14-01/15
URBROJ: 2163/01-03-02-14-5
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
229
Temeljem članka 28. stavka 1. i članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne novine» broj 36/95., 109/95. – Uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13. i 153/13.) te
članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.), Gradsko
vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 24. srpnja 2014. godine donijelo je
PRVE (I.) IZMJENE PROGRAMA
ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA GRAD PAZIN U 2014. GODINI
Članak 1.
U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014.
godini („Službene novine Grada Pazina“, broj 34/13.) u članku 2. točki 3. brojka „1.126.000,00“
zamjenjuje se brojkom „1.196.000,00“.
U točki 6. istog članka brojka „4.200.000,00“ zamjenjuje se brojkom „5.144.000,00“.
U točki 10. istog članka brojka „70.000,00“ zamjenjuje se brojkom „90.000,00“.
Članak 2.
Tablica u članku 3. mijenja se i glasi:
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Redni
broj
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
5.
6.
6.1
6.2

7.
8.
9.
9.1.
9.2.
10.

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA

Opis planiranih radova
Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda
Održavanje čistoće javnih površina
Održavanje javnih površina
Održavanje zelenih površina
Održavanje kružnih tokova
Održavanje stabala i grmlja
Sadnja i njega cvijeća
Urbana oprema – održavanje parkovnih staza i opreme
Uređenja grada u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda
Građevinski radovi na javnim površinama
Upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni
dan
Odlaganje komunalnog otpada
Održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta
Održavanje nerazvrstanih cesta
Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta od čega:
- rekonstrukcija kolnika ceste Katun Trviški-Trviž - 1.900.000,00
- rekonstrukcija kolnika ceste Ciburi- Mali Ježenj
(projektna dokumentacija)
- 200.000,00
- rekonstrukcija ceste u Zarečju
(projektna dokumentacija)
- 50.000,00
Održavanje ostalih nerazvrstanih cesta
Održavanje groblja
Održavanje javne rasvjete i električna energija za JR
Tekuće održavanje objekata i uređaja javne rasvjete
Električna energija za javnu rasvjetu
Prigodno ukrašavanje naselja
SVEUKUPNO
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Financijska sredstva
(kuna)
75.000,00
1.000.000,00
1.196.000,00
830.000,00
70.000,00
86.000,00
70.000,00
40.000,00
50.000,00
50.000,00
400.000,00
60.000,00
5.144.000,00
2.994.000,00
2.150.000,00

800.000,00
100.000,00
1.110.000,00
360.000,00
750.000,00
90.000,00
9.975.000,00

Članak 3.
U članku 4. stavku 1. i stavku 2. brojka „8.941.000,00“ zamjenjuje se brojkom
„9.975.000,00“.
U stavku 2. istog članka, iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:
„5.Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ………..1.034.000,00 kn.“
Članak 4.
Ove Prve (I.) izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 363-01/14-01/14
URBROJ: 2163/01-03-02-14-5
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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Na temelju članka 33. stavka 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 94/13.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i
4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2014. godine, donijelo je
PRVE (I.) IZMJENE PROGRAMA
GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
ZA GRAD PAZIN U 2014. GODINi
Članak 1.
U Programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2014
godini („Službene novine Grada Pazina“ broj 9/14.) članak 2. mijenja se i glasi:
„Ovim Programom određuje se gradnja slijedećih građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom u 2014. godini:
Redni
broj
1.
2.

OPIS POSLOVA
Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići“
Građevine za sakupljanje otpada - pretovarna stanica, reciklažno
dvorište i pristupna cesta za odlagalište odnosno pretovarnu
stanicu (Program selektivnog prikupljanja otpada)
UKUPNO

IZNOS U KUNAMA
60.000,00
7.050.000,00
7.110.000,00

Financijska sredstva u iznosu od 7.110.000,00 kuna osigurati će se iz slijedećih prihoda:
- kapitalna pomoć iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
5.650.000,00 kn
- namjenska sredstva za sanaciju odlagališta
1.460.000,00kn„
Članak 2.
Ove izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 023-01/14-01/58
URBROJ: 2163/01-03-02-14-5
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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Na temelju članka 52. stavak 1. u vezi s člankom 57. Zakona o financiranju vodnog
gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09., 90/11. i 56/13.), članka 2. stavka 3. Odluke o obračunu
i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje („Službene novine Grada Pazina“ broj 14/14.) i
članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće
Grada Pazina, na sjednici održanoj 24. srpnja 2014. godine donijelo je
PLAN
izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina
Članak 1.
Ovim Planom izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina (u daljnjem tekstu: Plan)
utvrđuje se plan izgradnje vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na području Grada Pazina do kraja
2014. godine.
Članak 2.
Gradnja građevina iz članka 1. ovog Plana kao i izvori financiranja utvrđuju se kako slijedi:
R.br.
1.

2.

Naziv objekta/namjena
Izgradnja manjih vodovodnih ogranaka (izvanrednih- koji nisu
u Planu gradnje vodnih građevina i vodoopskrbnih
uređaja/objekata isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe
TD ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet.)
U iznosu 30% od stvarno obračunatih troškova po pojedinom
vodovodnom ogranku.

Sredstva iz naknade
za razvoj u kn
125.000,00

Vodovodni ogranak NASELJE JELENČIĆI

125.000,00

UKUPNO:

250.000,00

Financijska sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna planiraju se iz naknade za razvoj sustava
javne vodoopskrbe.
Članak 3.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 023-01/14-01/44
URBROJ: 2163/01-03-02-14-5
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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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 19./13. – pročišćeni tekst) i članka
22. Statuta Grada Pazina («Službene novine
Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.), Gradsko
vijeće Grada Pazina na sjednici 24. srpnja
2014. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
STATUTA GRADA PAZINA
Članak 1.
U Statutu Grada Pazina (“Službene
novine Grada Pazina”, broj 17/09. i 4/13.)
nakon članka 31. dodaje se novi članak 31.a
koji glasi:
„Članak 31.a
Gradsko vijeće osniva Savjet mladih
Grada Pazina kao savjetodavno tijelo Grada
Pazina koje promiče i zagovara prava, potrebe
i interese mladih na lokalnoj razini.
Osnivanje, djelokrug, postupak izbora
članova i njihovih zamjenika, te druga pitanja
od značaja za rad Savjeta mladih Grada Pazina
uređuju se Odlukom o osnivanju Savjeta
mladih Grada Pazina koju donosi Gradsko
vijeće.“
Članak 2.
U članku 99. stavak 2. mijenja se i
glasi:
„Opći akt stupa na snagu najranije
osmi (8) dan od dana njegove objave. Iznimno,
općim se aktom može iz osobito opravdanih
razloga odrediti da stupa na snagu prvoga dana
od dana objave.“
Članak 3.
Ove izmjene i dopune Statuta stupaju
na snagu osmoga (8) dana od dana objave u
Službenim novinama Grada Pazina i Općina
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav,
Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 012-01/14-01/07
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Na temelju članka 6. Zakona o
savjetima mladih («Narodne novine» broj
41/14.) i članka 22. Statuta Grada Pazina
(«Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i
4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na
sjednici održanoj 24. srpnja 2014. godine
donijelo je
ODLUKU
O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH
GRADA PAZINA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Savjet
mladih Grada Pazina (dalje u tekstu: Savjet
mladih), utvrđuje broj članova Savjeta mladih,
sastav, način izbora članova Savjeta mladih i
njihovih zamjenika, djelokrug, način utjecaja
Savjeta mladih na rad Gradskog vijeća Grada
Pazina (dalje u tekstu: Gradsko vijeće) u
postupku donošenja odluka i drugih akata od
neposrednog interesa za mlade i u vezi s
mladima, način financiranja rada i programa
Savjeta mladih, osiguravanje prostornih i
drugih uvjeta za rad, te druga pitanja od
značenja za rad Savjeta mladih.
Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo
Grada Pazina koje promiče i zagovara prava,
potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
Članak 3.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s
prebivalištem ili boravištem na području Grada
Pazina, koji u trenutku podnošenja kandidatura
za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih
15 do navršenih 30 godina života.
Članak 4.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a
imaju rodno značenje koriste se neutralno i
odnose se jednako na muški i ženski spol.
II. BROJ I SASTAV ČLANOVA
SAVJETA MLADIH
Članak 5.
Savjet mladih ima pet (5) članova,
uključujući
predsjednika
i
zamjenika
predsjednika.
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zamjenike.

Savjeta
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mladih

imaju

Članak 6.
Za člana i za zamjenika člana Savjeta
mladih može se kandidirati i biti izabrana
osoba iz članka 3. ove Odluke.
Članak 7.
Ovlašteni predlagatelj može predložiti
najviše onoliko kandidata koliko se članova
Savjeta mladih bira.
III. IZBOR ČLANOVA
SAVJETA MLADIH
Članak 8.
Gradsko vijeće pokreće postupak
izbora članova Savjeta mladih Javnim pozivom
za isticanje kandidatura (dalje u tekstu: Javni
poziv), najmanje tri (3) mjeseca prije isteka
mandata članova Savjeta mladih.
Postupak izbora iz stavka 1. ovoga
članka počinje objavom Javnog poziva na web
stranicama Grada Pazina. Obavijest o
raspisivanju izbora objavljuje se u sredstvima
javnog priopćavanja.
Kandidature za članove Savjeta mladih
i njihove zamjenike temeljem Javnog poziva
predlažu udruge koje su sukladno svom statutu
ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za
rad s mladima i za mlade, učenička vijeća,
podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili
strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj
i neformalne skupine mladih u roku od 15 dana
od dana objave javnog poziva na web
stranicama Grada Pazina.
Kada je predlagatelj kandidature
neformalna skupina mladih, tu skupinu mora
sačinjavati najmanje 20 mladih.
Ovlašteni predlagatelji kandidature
dužni su prilikom isticanja kandidatura za
članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika
za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.
Ovlaštenje za isticanje kandidatura za
izbor članova Savjeta mladih dokazuje se
izvatkom iz registra udruga ili drugog registra
u kojem se upisuju organizirani oblici mladih.
Članak 9.
Javni poziv donosi Gradsko vijeće
većinom glasova svih članova Gradskog
vijeća.
Javni poziv obavezno sadrži:
- opis postupka izbora;
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- uvjete za isticanje kandidatura,
podatke o predloženim kandidatima i načinu
sastavljanja prijedloga;
- rok predaje kandidature i rokove u
kojima
će
biti
provedena
provjera
zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih
kandidata te izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih;
- ovlašteno tijelo kojem se predaju
kandidature;
- potpisane izjave kandidata o
prihvaćanju kandidature za člana i za
zamjenika člana Savjeta mladih;
- druge podatke i dokaze, kako bi se na
nedvojben
način
utvrdili
pravovaljani
prijedlozi kandidata za izbor članova Savjeta
mladih;
- obavijest gdje se može preuzeti
Obrazac iz članka 10. stavka 1. ove Odluke, te
- druge obavijesti.
Članak 10.
Kandidature za izbor članova i
zamjenike članova Savjeta mladih na
propisanom obrascu, ovlašteni predlagatelji
predaju Komisiji za izbor i imenovanja
Gradskog vijeća (dalje u tekstu: Komisija).
Kandidatura iz stavka 1. ovoga članka
obavezno sadrži:
- naziv i sjedište ovlaštenog
predlagatelja;
- podatke o kandidatu za člana i za
zamjenika člana Savjeta mladih (ime i
prezime, datum i godinu rođenja, prebivalište
odnosno boravište kandidata).
Kada je predlagatelj kandidature
neformalna skupina mladih kandidatura, osim
podataka iz stavka 2. ovoga članka mora
sadržavati čitko ispisanu listu predlagatelja
(ime i prezime, datum i godinu rođenja,
prebivalište odnosno boravište) s najmanje 20
potpisa mladih u dobi od 15 do 30 godina.
Članak 11.
Komisija propisuje obrasce za izbor
članova Savjeta mladih, a prema potrebi
donosi obvezatne upute u provedbi postupka za
izbor članova Savjeta mladih.
Članak 12.
Prijedlog
kandidature
koji
je
nepravovremen, nepotpun ili nepravilno
sastavljen, neće se razmatrati. Komisija će o
utvrđenim nepravilnostima sastaviti bilješku.
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Članak 13.
Komisija na temelju pravovaljano i
uredno zaprimljenih kandidatura obavlja
provjeru
formalnih
uvjeta
prijavljenih
kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka
roka za podnošenje kandidatura, sastavlja
izvještaj o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje
popis važećih kandidatura za izbor članova i za
izbor zamjenika članova Savjeta mladih.
Izvještaj o provjeri formalnih uvjeta i
popis važećih kandidatura Komisija dostavlja
Gradskom vijeću i objavljuje ih na web
stranicama Grada Pazina, a obavijest o tome u
sredstvima javnog priopćavanja.
Popis kandidatura sastavlja se prema
broju i vrsti prijedloga na način da se uz naziv
predlagatelja navodi ime i prezime kandidata
prema redoslijedu zaprimanja kandidatura.
Popis kandidatura sadrži:
- redni broj;
- naziv / oznaku predlagatelja i datum
zaprimljenog prijedloga i
- popis kandidata, ime i prezime
kandidata za člana i za zamjenika člana Savjeta
mladih, datum i godinu rođenja, te mjesto
prebivališta ili boravišta.
Članak 14.
Gradsko vijeće, na prvoj sjednici
nakon objave popisa važećih kandidatura,
raspravlja Izvještaj o provjeri formalnih uvjeta
i s popisa važećih kandidatura, tajnim
glasovanjem bira članove i zamjenike članova
Savjeta mladih.
Članak 15.
Glasovanje se provodi na glasačkim
listićima koji su iste veličine, boje i oblika,
ovjereni pečatom Gradskog vijeća.
Na
glasačkom
listiću
prezime
kandidata navodi se abecednim redom. Uz
svakog kandidata navodi se ime i prezime
zamjenika.
Glasuje se na način da se zaokruži
redni broj ispred prezimena pojedinog
kandidata.
Važeći je onaj listić na kojem su
zaokruženi brojevi ispred prezimena najviše
pet (5) kandidata.
Za članove Savjeta mladih izabrani su
kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 5.
na rang listi dobivenih glasova.
Rezultati izbora za članove i zamjenike
članova Savjeta mladih objavljuju se na web
stranicama Grada Pazina, a
obavijest o

rezultatima izbora
priopćavanja.
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u

sredstvima

javnog

Članak 16.
U slučaju da nije moguće izabrati
Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s
jednakim brojem glasova, glasovanje se
ponavlja za izbor kandidata do punog broja
članova Savjeta mladih između onih kandidata
koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali
jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja na
istoj sjednici Gradskog vijeća dok se ne
izaberu svi članovi Savjeta mladih.
IV. KONSTITUIRANJE
SAVJETA MLADIH
Članak 17.
Savjet mladih mora se konstituirati u
roku od 30 dana od dana objave rezultata
izbora za članove Savjeta mladih.
Konstituirajuću
sjednicu
Savjeta
mladih saziva i sjednicom predsjedava do
izbora predsjednika Savjeta mladih predsjednik
Gradskog vijeća.
Na prvoj sjednici Savjeta mladih bira
se predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta
mladih većinom glasova svih članova Savjeta
mladih.
Savjet mladih konstituiran je izborom
predsjednika Savjeta mladih.
Obavijest o konstituiranju Savjeta
mladih objavljuje se na web stranicama Grada
Pazina i u sredstvima javnog priopćavanja.
Ako Savjet mladih u roku od 30 dana
od dana proglašenja službenih rezultata izbora
za članove Savjeta mladih ne izabere
predsjednika Savjeta mladih, Gradsko vijeće će
objaviti novi Javni poziv za izbor članova
Savjeta mladih.
V. MANDAT ČLANOVA
SAVJETA MLADIH
Članak 18.
Članovi Savjeta mladih i njihovi
zamjenici biraju se na tri (3) godine.
Mandat zamjenika člana Savjeta
mladih vezan je uz mandat člana Savjeta
mladih.
Gradsko vijeće razriješit će člana
Savjeta mladih i prije isteka mandata:
- ako neopravdano izostane s najmanje
50% sjednica Savjeta mladih u godini dana,
- na osobni zahtjev.
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U slučaju iz stavka 3. alineje 1. ovoga
članka o razlozima za razrješenje pojedinog
člana prije isteka mandata, Savjet mladih
dužan je obavijestiti predsjednika Gradskog
vijeća.
Zahtjev za razrješenje na osobni
zahtjev član Savjeta mladih dostavlja
predsjedniku Gradskog vijeća.
Član Savjeta mladih koji za vrijeme
trajanja mandata navrši trideset (30) godina
nastavlja s radom u Savjetu mladih do isteka
mandata na koji je izabran.
Članak 19.
Ako broj članova Savjeta mladih bude
manji od dvije trećine članova Savjeta mladih
Gradsko vijeće će provesti postupak dodatnog
izbora za onoliko članova Savjeta mladih
koliko ih je prestalo biti članom Savjeta
mladih. Na postupak dodatnog izbora
odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove
Odluke koje se odnose na izbor članova
Savjeta mladih.
Mandat članova Savjeta mladih
izabranih postupkom dodatnog izbora traje do
isteka mandata članova Savjeta mladih koji su
izabrani u postupku redovitog izbora.
Članak 20.
Gradsko vijeće raspustit će Savjet
mladih ako Savjet mladih ne održi sjednicu
dulje od šest (6) mjeseci.
VI. DJELOKRUG I NAČIN RADA
Članak 21.
Savjet mladih u
okviru svoga
djelokruga:
- raspravlja na sjednicama savjeta
mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta
mladih, te o pitanjima iz djelokruga Gradskog
vijeća koja su od interesa za mlade;
- u suradnji s predsjednikom Gradskog
vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje
odluka od značaja za mlade, donošenje
programa i drugih akata od značenja za
unaprjeđivanje položaja mladih na području
Grada Pazina, raspravu o pojedinim pitanjima
od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih
na području Grada Pazina, te način rješavanja
navedenih pitanja;
- putem svojih predstavnika sudjeluje u
radu Gradskog vijeća prilikom donošenja
odluka, mjera, programa i drugih akata od
osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja
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mladih na području Grada Pazina, davanjem
mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i
temama od interesa za mlade;
- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju
provedbe lokalnih programa za mlade, daje
pisana očitovanja i prijedloge nadležnim
tijelima o potrebama i problemima mladih, a
po potrebi predlaže i donošenje programa za
otklanjanje nastalih problema i poboljšanje
položaja mladih;
- potiče informiranje mladih o svim
pitanjima značajnim za unaprjeđivanje
položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta
mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i
razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga
društva i odgovarajućim tijelima drugih
zemalja;
- predlaže i daje na odobravanje
Gradskom vijeću program rada s financijskim
planom radi ostvarivanja programa rada
Savjeta mladih;
- potiče razvoj financijskog okvira
provedbe politike za mlade i podrške razvoju
organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u
programiranju prioriteta natječaja i određivanja
kriterija financiranja organizacija mladih i za
mlade, te
- obavlja i druge poslove od interesa za
mlade.
Članak 22.
Savjet mladih razmatra prijedloge
općih i drugih akata kojim se uređuju pitanja
koja se na neposredan način tiču mladih u
Gradu Pazinu iz nadležnosti Gradskog vijeća.
Sve prijedloge, komentare i primjedbe
prema Gradskom vijeću, Savjet mladih
dostavlja u pisanom obliku.
Članak 23.
Savjet mladih radi na sjednicama koje
se održavaju kao redovite i izvanredne, a
saziva ih i njima predsjedava predsjednik
Savjeta mladih.
Redovite sjednice Savjeta mladih
predsjednik je dužan sazvati najmanje jednom
u tri (3) mjeseca.
Predsjednik Savjeta mladih dužan je
sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na
prijedlog najmanje dva (2) člana.
Članak 24.
Način rada Savjeta mladih pobliže se
uređuje Poslovnik o radu Savjeta mladih.
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Poslovnik o radu Savjeta mladih
donosi se većinom glasova svih članova
Savjeta mladih.
Članak 25.
Savjet mladih donosi odluke većinom
glasova ako je na sjednici nazočna većina
članova Savjeta, ako Zakonom o savjetima
mladih (dalje u tekstu: Zakon), ovom Odlukom
i Poslovnikom o radu Savjeta mladih nije
drukčije određeno
Član Savjeta mladih odnosno njegov
zamjenik koji je neposredno osobno
zainteresiran za donošenje odluke o nekom
pitanju može sudjelovati u raspravi o tom
pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.
Smatra se da je član Savjeta mladih
neposredno osobno zainteresiran za donošenje
odluke o nekom pitanju ako se odluka odnosi
na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili
sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u
vlasništvu ili je član Savjeta mladih ujedno i
član pravne osobe ili njezinih tijela
upravljanja.
Ako je član Savjeta mladih spriječen
sudjelovati na sjednici Savjeta mladih,
zamjenjuje ga njegov zamjenik. Zamjenik ima
sva prava i obveze člana Savjeta mladih.
Članak 26.
U radu Savjeta mladih mogu
sudjelovati i osobe koje nisu članovi Savjeta
mladih ako svojim radom mogu pridonijeti u
pripremi stručnih podloga za zauzimanje
stajališta u postupku izrade, donošenja i
provedbe Programa rada Savjeta mladih i
drugih akata iz djelokruga Savjeta mladih, te
davanju mišljenja, prijedloga i preporuka
Gradskom vijeću u vezi s donošenjem odluka i
programa od interesa za mlade.
Na sjednice Savjeta mladih se prema
potrebi pozivaju i predstavnici pojedinih tijela
Grada Pazina i drugih tijela ako to zahtijeva
sadržaj dnevnog reda o kojem raspravlja i
odlučuje Savjet mladih.
Osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka
sudjeluju u radu Savjeta mladih, bez prava
odlučivanja.
Članak 27.
Savjet mladih, može u skladu sa
svojim djelokrugom, osnivati stalne i
povremene radne skupine za pojedina područja
djelovanja, te organizirati forume, tribine i
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radionice za pojedine dobne skupine mladih ili
srodne vrste problema mladih.
Zadaci, način rada, sastav, broj članova
i druga pitanja vezana za izbor ili imenovanje
članova radnih skupina urediti će se
Poslovnikom o radu Savjeta mladih.
U radu radnih tijela Savjeta mladih
mogu sudjelovati i osobe iz članka 26. ove
Odluke, bez prava odlučivanja.
VII. PREDSJEDNIK
SAVJETA MLADIH
Članak 28.
Savjet mladih predstavlja predsjednik
Savjet mladih.
Predsjednik Savjet mladih saziva
sjednice Savjeta mladih i predsjedava im,
predstavlja Savjet mladih i prema trećima,
obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u
nadležnost Zakonom, ovom Odlukom i
Poslovnikom o radu Savjeta mladih.
Predsjednika Savjeta mladih u slučaju
njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje
zamjenik predsjednika.
Članak 29.
Ako predsjednik Savjeta mladih ne
obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu,
općim aktima Grada Pazina te Poslovniku o
radu, Savjet mladih može natpolovičnom
većinom glasova svih članova Savjeta mladih
pokrenuti postupak njegovog razrješenja s
funkcije predsjednika Savjeta mladih i izbora
novog predsjednika.
Ako Savjet mladih ne pokrene
postupak izbora novog predsjednika Savjeta
mladih sukladno stavku 1. ovoga članka
Gradsko vijeće može uputiti Savjetu mladih
inicijativu za pokretanje postupka izbora
novog predsjednika Savjeta mladih.
Ako zamjenik predsjednika Savjeta
mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno
Zakonu, općim aktima
Grada Pazina te
Poslovniku o radu Savjeta mladih, predsjednik
Savjeta mladih ili najmanje dva (2) člana
Savjeta mladih može pokrenuti postupak za
njegovo razrješenje s funkcije zamjenika
predsjednika Savjeta mladih i izbor novog
zamjenika predsjednika Savjeta mladih.
Ako
predsjednik
ili
zamjenik
predsjednika Savjeta mladih bude razriješen
dužnosti prije isteka mandata, postupak izbora
predsjednika ili zamjenika predsjednika
provodi se na isti način i po istom postupku, a
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mandat
novoizabranog
predsjednik
ili
zamjenik predsjednika traje najdulje do isteka
mandata članova Savjeta mladih izabranih na
redovnim izborima.
VIII. PROGRAM RADA
SAVJETA MLADIH
Članak 30.
Savjet mladih donosi Program rada za
svaku kalendarsku godinu i podnosi ga na
odobravanje Gradskom vijeću najkasnije do
30. rujna tekuće za slijedeću kalendarsku
godinu.
Program rada sadržava aktivnosti
vezane za:
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju
provedbe lokalnog programa djelovanja za
mlade;
- konzultiranje s organizacijama
mladih o temama bitnim za mlade;
- suradnju s tijelima Grada Pazina u
politici za mlade;
- suradnju s drugim savjetodavnim
tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i
inozemstvu;
- druge sadržaje i aktivnosti u sklopu
djelokruga Savjeta mladih;
- nositelje pojedinih aktivnosti i
rokove za njihovo izvršavanja, te
- druge sadržaje važne za rad Savjeta
mladih i poboljšanje položaja mladih, u skladu
s propisanim djelokrugom Savjeta mladih.
Program rada Savjeta mladih donosi se
većinom glasova svih članova Savjeta mladih.
Članak 31.
Ako se Programom rada Savjeta
mladih za provedbu planiranih aktivnosti
predviđaju financijska sredstava, ta se
sredstava na temelju financijskog plana
planiraju u Proračunu Grada Pazina.
Članak 32.
Savjet mladih Godišnji izvještaj o
svom radu podnosi Gradskom vijeću do 31.
ožujka tekuće za prethodnu godinu.
Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka
Savjet
mladih
dostavlja
na
znanje
Gradonačelniku Grada Pazina (dalje u tekstu:
Gradonačelnik) koji ga objavljuje na web
stranicama Grada Pazina.
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IX. SURADNJA SAVJETA MLADIH
Članak 33.
U cilju unapređenja rada, a osobito na
razmjeni iskustava i programa za poboljšanje
položaja mladih Savjet mladih surađuje s
organiziranim oblicima djelovanja mladih i
neformalnim skupinama mladih i sa savjetima
mladih drugih jedinica lokalne i područne
(regionalne)
samouprave
u
zemlji
i
inozemstvu, te s organizacijama mladih.
X. ODNOS SAVJETA MLADIH I
GRADSKOG VIJEĆA TE
GRADONAČELNIKA
Članak 34.
Gradsko vijeće dostavlja Savjetu
mladih sve pozive i materijale za svoje
sjednice, te zapisnike s održanih sjednica u
istom roku, kao i članovima Gradskog vijeća,
te na drugi prikladan način informira Savjet
mladih o svim svojim aktivnostima.
Predsjednik Gradskog vijeća po
potrebi, a najmanje svaka tri (3) mjeseca,
održava zajednički sastanak sa Savjetom
mladih, na koji može pozivati i druge članove
Gradskog vijeća i drugih tijela Grada Pazina, a
na kojem raspravljaju o svim pitanjima od
interesa za mlade, te o suradnji Gradskog
vijeća i drugih tijela Grada Pazina sa Savjetom
mladih.
Inicijativu za zajednički sastanak
predsjednika Gradskog vijeća i Savjeta mladih
može pokrenuti i Savjet mladih.
Na zajednički sastanak predsjednika
Gradskog vijeća i Savjeta mladih mogu biti
pozvani i stručnjaci iz pojedinih područja
vezanih za mlade i rad s mladima.
Članak 35.
Na prijedlog Savjeta mladih Gradsko
vijeće će raspraviti pitanje od interesa za
mlade, i to najkasnije na prvoj slijedećoj
sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta
mladih pod uvjetom da je prijedlog podnesen
najkasnije sedam (7) dana prije dana
održavanja sjednice Gradskog vijeća.
Predsjednik, zamjenik predsjednika ili
drugi član Savjeta mladih kojeg Savjet mladih
imenuje dužan je odazvati se pozivima na
sjednice Gradskog vijeća, prisustvovati
sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi,
ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili
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izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga
zatraži Gradsko vijeće.

zamjenicima i radu Savjeta mladih na web
stranicama Grada Pazina.

Članak 36.
Savjet
mladih
surađuje
s
Gradonačelnikom redovitim međusobnim
informiranjem, savjetovanjem te na druge
načine.
Gradonačelnik po potrebi, a najmanje
svaka tri (3) mjeseca, održava zajednički
sastanak sa Savjetom mladih, a na kojem
raspravljaju o svim pitanjima od interesa za
mlade, te o suradnji Gradonačelnika i Savjeta
mladih.
Gradonačelnik svakih šest (6) mjeseci
pisanim putem obavještava Savjet mladih o
svojim aktivnostima koje su od važnosti ili od
interesa za mlade.

XIII. PRIJELAZNE
I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 40.
Ostala pitanja o načinu rada Savjeta
mladih uređuju se Poslovnikom o radu Savjeta
mladih, u skladu sa Zakonom i ovom
Odlukom.
Članak 41.
Na pitanja koja nisu uređena ovom
Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Zakona o savjetima mladih, Statuta Grada
Pazina i Poslovnika Gradskog vijeća.

XI. FINANCIRANJE, PROSTORNI I
DRUGI UVJETI ZA RAD
SAVJETA MLADIH

Članak 42.
Stručne i administrativne poslove za
potrebe Savjeta mladih obavlja Upravni odjel
za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti.

Članak 37.
Grad Pazin osigurava prostorne,
administrativne i druge uvjete za rad Savjeta
mladih.
Financijska sredstva za rad Savjeta
mladih planiraju se u Proračunu Grada Pazina
na temelju odobrenog Programa rada i
Financijskog plana.

Članak 43.
Članovi Savjeta mladih Grada Pazina
koji su izabrani na temelju Odluke o osnivanju
Gradskog savjeta mladih Grada Pazina
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 14/07. i
21/09.) nastavljaju s radom do isteka mandata
na koji su izabrani.

Članak 38.
Članovi Savjeta mladih nemaju pravo
na naknadu za svoj rad ali imaju pravo na
naknadu troškova prijevoza za dolazak na
sjednice Savjeta mladih, kao i drugih putnih
troškova neposredno vezanih za rad i za
izvršavanja zadaća u Savjetu mladih u skladu s
općim aktima Gradskog vijeća kojima se
uređuju prava na naknadu troškova za rad
članova radnih tijela Gradskog vijeća.
Troškovi iz stavka 1. ovoga članka
isplatiti će se iz Proračuna Grada Pazina po
nalogu predsjednika Savjeta mladih i uz
supotpis pročelnika Upravnog odjela za
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti.

Članak 44.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o osnivanju Gradskog
Savjeta mladih Grada Pazina („Službene
novine Grada Pazina“ broj 14/07. i 21/09.).
Članak 45.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga (8)
dana od dana objave u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u
Šumi.
KLASA: 023-01/14-01/36
URBROJ: 2163/01-03-02-14-10
Pazin, 24. srpnja 2014.

XII. JAVNOST RADA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Članak 39.
Grad Pazin osigurava dostupnost
informacija o svim pitanjima od interesa za
mlade, o članovima Savjeta mladih, njihovim

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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Na temelju članka 21., a u vezi s
člankom 27. Zakona o umjetničkom
obrazovanju („Narodne novine „ broj 130/11.),
članka 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“
broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11.,
5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.),
Odlukom o prijenosu osnivačkih prava
Ministarstva prosvjete i športa KLASA: 60202/02-01/148, URBROJ: 532/1-02-1, od 20.
veljače 2002., kao i Prethodnim pozitivnim
mišljenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja
i sporta, za proširenjem djelatnosti Osnovne
škole Vladimira Nazora Pazin osnivanjem
glazbenog odjela KLASA: 602-02/1401/00006, URBROJ: 533-25-14-0004, od 18.
lipnja
2014.
godine
i
Zaključkom
gradonačelnika KLASA: 612-01/13-01/30,
URBROJ: 2163/01-01-01-14-22, od 24. lipnja
2014. godine, Gradsko vijeće Grada Pazina na
svojoj sjednici održanoj 24. srpnja 2014.
godine donijelo je
ODLUKU
o proširenju djelatnosti Osnovne škole
Vladimira Nazora Pazin osnivanjem
glazbenog odjela
Članak 1.
Proširuje se djelatnost Osnovne škole
Vladimira Nazora Pazin (dalje: Osnovna škola)
osnivanjem glazbenog odjela.
Članak 2.
Osnovna škola će uskladiti Statut i
druge opće akte s odredbama Zakona i ishoditi
od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
rješenje za početak rada s proširenom
djelatnošću.
Za provedbu odredbi iz stavka 1. ovog
članka Odluke zadužuje se Upravni odjel za
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti.
Članak 3.
Glazbeni
odjel
Osnovne
škole
nastavlja djelovati u prostorima u kojima je
djelovala Osnovna glazbena škola do
izdvajanja iz sastava Pučkog otvorenog učilišta
u Pazinu (dalje: Učilište). Uvjete korištenja
prostora za provođenje djelatnosti osnovnog
glazbenog obrazovanja urediti će Učilište i
Osnovna škola međusobnim sporazumom.
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Članak 4.
Ovlašćuje se ravnateljica Osnovne
škole da pred nadležnim registarskim sudom
pokrene postupak za izmjenu upisanih
podataka u skladu s ovom Odlukom i
Statutom.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u
Šumi.
KLASA: 602-02/14-01/33
URBROJ: 2163/01-03-02-6
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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Na temelju članka 12. Zakona o
ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93.,
29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 22. Statuta
Grada Pazina („Službene novine Grada
Pazina“ broj 17/09. i 04/13.) Gradsko vijeće
Grada Pazina na sjednici održanoj 24. srpnja
2014. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju Pučkog
otvorenog učilišta u Pazinu
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Pučkog
otvorenog učilišta u Pazinu (Službene novine
Grada Pazina“ broj 9/94., 12/95., 2/98., 2/08.,
5/08. – pročišćeni tekst i 27/09) u članku 2.
stavak 1. mijenja se i glasi:
„Pučko otvoreno učilište ima sjedište
u Pazinu, Šetalište Pazinske gimnazije 1.“
Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„Pučko otvoreno učilište u Pazinu
obavlja ove djelatnosti:
- Obrazovanje
- Obrazovanje odraslih i ostalo
obrazovanje, d.n.,
- Pripremanje, izvođenje i prikazivanje
vlastitih programa u oblasti kulture
- Djelatnost objekata za kulturne
priredbe
- Umjetničko i literarno stvaralaštvo i
reproduktivno izvođenje
- Prikazivanje filmova
- Organiziranje i poticanje, razvijanje i
unaprjeđivanje kulturnog, umjetničkog i
tehničkog amaterizma
- Izložbeno – galerijska djelatnost
- Izdavačka i tiskarska djelatnost:
umnožavanje snimljenih zapisa
- Izdavanje knjiga
- Izdavanje časopisa i periodičkih
publikacija
- Ostala izdavačka djelatnost
- Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- Iznajmljivanje ostalih strojeva i
opreme, d.n.
- Rekreacijske, kulturne i športske
djelatnosti
- Radijska i televizijska djelatnost
- Ostale zabavne djelatnosti

Utorak, 29. srpnja 2014.

- Ostale zabavne djelatnosti, d.n.
- Izrada, plasman i prodaja suvenira,
razglednica,
dijapozitiva,
fono
i
video
publikacija, brošura, kataloga, prospekata i drugog
propagandnog materijala.
- Računalne i srodne djelatnosti
- Obrada podataka
- Trgovačke djelatnosti
- Restorani
- Barovi
Odluku o promjeni djelatnosti donosi
Upravno vijeće Učilišta uz prethodnu
suglasnost osnivača.
Članak 3.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta
obavlja se u podružnici kao ustrojbenoj
jedinici.
Podružnica Pučkog otvorenog učilišta
je Spomen dom, Pazin, Šetalište Pazinske
gimnazije 1.
Unutarnje ustrojstvo, način rada i
ostvarivanja djelatnosti Pučkog otvorenog
učilišta pobliže će se urediti Statutom,
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Pučkog otvorenog učilišta i drugim
internim aktima u skladu sa zakonom, drugim
propisima i ovom Odlukom.“
Članak 4.
U članku 5. stavci 1. i 2. mijenja se i
glasi:
„Pučkim otvorenim učilištem upravlja
Upravno vijeće od tri(3) člana, od kojih dvoje
(2) imenuje Gradonačelnik Grada Pazina, a
jedan se bira tajnim glasovanjem iz reda
djelatnika Pučkog otvorenog učilišta, u skladu
sa Statutom.
Članovi Upravnog vijeća koje imenuje
Gradonačelnik moraju imati završen najmanje
preddiplomski sveučilišni, ili stručni studij na
kojem se stječe 180 ECTS bodova i ne može
biti djelatnik učilišta.“
Članak 5.
U članku 6. stavci 2. i 3. mijenjaju se i
glase:
„Ravnatelja imenuje i razrješava
Gradsko vijeće Grada Pazina na prijedlog
Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta.
Za ravnatelja može biti imenovana
osoba koja ima završen preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
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specijalistički
diplomski
stručni
društvenog usmjerenja i potrebno
iskustvo u skladu sa Statutom.“

studij
radno

Članak 6.
Članak 9. mijenja se i glasi:
„Bez
suglasnosti
Gradonačelnika
Grada Pazina Pučko otvoreno učilište ne može
steći, opteretiti ni otuđiti nekretninu ili drugu
imovinu čija je vrijednost veća od 100.000,00
kuna (stotisuća kuna).
Imovinu čija je vrijednost manja od
vrijednosti utvrđene stavkom 1. ovoga članka,
ravnatelj može steći, opteretiti ili otuđiti uz
suglasnost Upravnog vijeća.
Ravnatelj je, bez suglasnosti Upravnog
vijeća, ovlašten izdavati i potpisivati naloge za
nabavu opreme, usluga ili za investicijsko
održavanje do vrijednosti od 50.000,00 kuna
(pedesettisuća kuna).“
Članak 7.
Ovlašćuje se Ravnatelj Pučkog
otvorenog učilišta da pred nadležnim
registarskim sudom pokrene postupak za
izmjenu upisanih podataka u skladu s ovom
Odlukom.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u
Šumi.
KLASA: 612-01/14-01/12
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6
Pazin, 24. srpnja 2014.
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ODLUKU
o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja
prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić
„Olga Ban“ Pazin
Članak 1.
U Odluci o načinu ostvarivanja
prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Olga
Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“
broj 6/12.) članak 4. mijenja se i glasi:
„Pravo upisa i sufinanciranja boravka
u Matičnom vrtiću ostvaruje dijete koje ima
prebivalište na području Grada Pazina.
Pravo upisa i sufinanciranja boravka u
Područnom vrtiću ostvaruje dijete koje ima
prebivalište na području Općine u kojoj
djeluje Područni vrtić.
U Matični ili Područni vrtić može se
upisati i dijete koje nema prebivalište na
području rada Vrtića u koji se upisuje ako u
tom Vrtiću ima slobodnih mjesta. U slučaju
prijave većeg broja djece od planiranog za
upis prednost pri upisu u Vrtić ostvaruje se
prema kriterijima opisanim u članku 5. ove
Odluke.
Dijete koje nema prebivalište na
području rada Vrtića, a upisano je u Matični ili
Područni vrtić plaća punu ekonomsku cijenu
smještaja ili mu troškove boravka sufinancira
jedinica lokalne samouprave.“
Članak 2.
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.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

KLASA: 601-01/14-01/ 22
URBROJ: 2163/01-03-02-14-7
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

236
Na temelju članka 20. stavka 2.
Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(„Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i
94/13.) i članka 22. Statuta Grada Pazina
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i
4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na
sjednici održanoj 24. srpnja 2014. donijelo je

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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Na temelju članka 9. Zakona o
naseljima («Narodne novine« broj 54/88.) i
članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene
novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.),
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici
održanoj 24. srpnja 2014. godine donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Odbora za imenovanje naselja,
ulica i trgova u Gradu Pazinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva Odbora za
imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu
Pazinu (dalje u tekstu: Odbor).
Odbora ima predsjednika, zamjenika
predsjednika i pet (5) članova, koji se imenuju
na vrijeme od dvije (2) godine.
Članak 2.
Zadaća je Odbora da prijedloge o
imenovanju i / ili preimenovanju naselja, ulica
i trgova u Gradu Pazinu, te druga imenovanja
od interesa za Grad Pazin raspravi i predloži
Gradskom vijeću Grada Pazina (dalje u tekstu:
Gradsko vijeće) donošenje odluke.
Ime naselja, ulice i trga u skladu sa
stavkom 1. ovog članka određuje Gradsko
vijeće posebnom odlukom.
Članak 3.
U Odbor se imenuje:
1. STANKO DRUŽETA, Jakova
Volčića 6, Pazin, za predsjednika,
2. JAKOV JELINČIĆ, Istarskih
Narodnjaka 18, Pazin,, za zamjenika
predsjednika,
3. SERĐO RIGO, Poljoprivredne škole
4, Pazin, za člana,
4. JOSIP ŠIKLIĆ, Prolaz Jože Šurana
7, Pazin, za člana,
5. MILJENKO BENČIĆ, Šetalište
Pazinske gimnazije 7, Pazin, za člana,
6. GALIJANO LABINJAN, Jurja
Dobrile 22, Pazin, za člana,
7. STANKO MALIŠA, Josipa Voltića
5, Pazin, za člana.

Utorak, 29. srpnja 2014.

Članak 4.
Na pitanja koja se odnose na način
rada Odbora i odnos Odbora prema Gradskom
vijeću, primjenjuju se odgovarajuće odredbe
Poslovnika Gradskog vijeća.
Članak 5.
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: 013-01/14-01/08
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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Na temelju članka 22. Statuta Grada
Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj
17/09. i 4/13), Gradsko vijeće Grada Pazina na
sjednici održanoj 24. srpnja 2014. godine
donosi
ODLUKU
o osnivanju Poslovne zone Lešće
Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva Poslovna
zona Lešće koja se nalazi unutar obuhvata II.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Pazina i sastoji se od dva dijela:
pretežito izgrađenog dijela i pretežito
neizgrađenog.
Članak 2.
Poslovna zona Lešće nalazi se uz
državnu cestu D48 (Baderna (D21) – Pazin –
čvor Rogovići (A8)) u blizini Jadranske
autoceste Istarski ipsilon A8 (Čvorište
Kanfanar (A9 ) – Pazin – Lupoglav – čvorište
Matulji (A7)), te blizini regionalne željezničke
pruge (Podgorje) – Državna granica – Buzet –
Pazin – Pula (R 101).
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Članak 3.
Područje Poslovne zone Lešće
obuhvaća katastarske čestice u katastarskoj
općini Pazin (nova izmjera):
- k. č. broj 3176 N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3177/1 N.I. K. O. Pazin
(dio)
- k. č. broj 3177/2 N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3178/1 N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3178/2 N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3179/1 N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3179/2 N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3179/3 N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3180/1 N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3180/2 N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3180/3 N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3180/4 N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3180/5 N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3180/6 N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3180/9 N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3180/10 N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3180/12 N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3182
N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3186
N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3774/2 N.I. K. O. Pazin
- k. č. broj 3055
N.I. K. O. Pazin
(dio)
- k. č. broj 3056
N.I. K. O. Pazin
(dio)
- k. č. broj 3064/2 N.I. K. O. Pazin
(dio)
- k. č. broj 3057
N.I. K. O. Pazin
dio)
Članak 4.
Namjena Poslovne zone Lešće je
gospodarska i to: proizvodna oznake (I0) što
podrazumijeva proizvodnju energije iz
obnovljivih izvora i poslovna oznake (K), što
podrazumijeva površine namijenjene za
proizvodne, obrtničke i zanatske djelatnosti i
usluge, te trgovinu i skladištenje.
Površina Poslovne zone Lešće iznosi
10,9374 ha.
Pored osnovnih djelatnosti, moguće je
površinama poslovne namjene razviti i drugu
djelatnost – prateću ili u funkciji osnovne
djelatnosti, na način da ona ne ometa proces
gospodarske djelatnosti.
Članak 5.
Nositelj i organizator razvoja poslovne
zone Lešče je Grad Pazin.
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Članak 6.
Sastavni dio ove Odluke čine:
- Izvadak iz II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Pazina i neće
se objaviti u „Službenim novinama Grada
Pazina“ .
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana
od dana objave u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,
Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 310-01/14-01/01
URBROJ: 2163/01-03-02-14-14
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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Na temelju odredbe članka 33. Zakona
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
(„Narodne novine“ broj 125/11.) i članka 22.
Statuta Grada Pazina (»Službene novine Grada
Pazina“ broj 17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće
Grada Pazina, na sjednici održanoj dana 24.
srpnja 2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
kupoprodaji poslovnih prostora
u vlasništvu Grada Pazina
Članak 1.
U Odluci o kupoprodaji poslovnih
prostora u vlasništvu Grada Pazina („Službene
novine Grada Pazina“ broj 1/12.) u članku 11.
nakon stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Kod
jednokratnog
plaćanja
kupoprodajne cijene odobrava se popust od
12% na procijenjenu tržišnu vrijednost
poslovnog prostora.“
Članak 2.
U članku 12. stavak 1. mijenja se i
glasi:
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„Kod kupnje poslovnoga prostora uz
obročnu otplatu ukupan rok otplate ne može
biti duži od 10 godina od dana sklapanja
ugovora.“
Članak 3.
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.
KLASA: 363-01/14-01/12
URBROJ: 2163/01-03-02-14-7
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
240
Na temelju članka 43. stavka 1.
Zakona o ustanovama („Narodne novine“
broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka
22. Statuta Grada Pazina („Službene novine
Grada Pazina“ broj 17/09. i 4/13.), Gradsko
vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 24.
srpnja 2014. godine, donosi
R J E Š E NJ E
1. Gradsko vijeće Grada Pazina ne
imenuje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u
Pazinu po raspisanom Natječaju za izbor i
imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog
učilišta u Pazinu od 16. siječnja 2013. godine.
2. Ovo Rješenje objavit će se u
„Službenim novinama Grada Pazina“.
KLASA: UP/I 021-05/14-01/01
URBROJ: 2163/01-03-02-14-1
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Utorak, 29. srpnja 2014.
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Na temelju članka 54. Zakona o
ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93.,
29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 22. Stavka 3.
Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne
novine“ broj 130/11.) i članka 22. Statuta
Grada Pazina („Službene novine Grada
Pazina“ broj 17/09. i 04/13.) Gradsko vijeće
Grada Pazina na sjednici održanoj 24. srpnja
2014. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene
i dopune Statuta Osnovne škole
Vladimira Nazora Pazin
I.
Daje se prethodna suglasnost na
Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole
Vladimira Nazora Pazin.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.
KLASA: 602-02/14-01/29
URBROJ: 2163/01-03-02-14-7
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Utorak, 29. srpnja 2014.
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Na temelju članka 22. Statuta Grada
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
17/09. i 04/13.) i članka članka 54. Zakona o
ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93.,
29/97., 47/99. i 35/08.), Gradsko vijeće Grada
Pazina na sjednici održanoj dana 24. srpnja
2014., donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti
na Statut Pučkog otvorenog učilišta
u Pazinu
I.
Daje se prethodna suglasnost na Statut
Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu u tekstu
kako ga je predložilo Upravno vijeće Pučkog
otvorenog učilišta u Pazinu, s prijedlogom da
se:
- članak 32. Statuta mijenja i da glasi:
„Za ravnatelja Učilišta može se
imenovati
osoba
koja
ima
završen
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani
preddiplomski
i
diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij društvenog usmjerenja, stručne,
radne i organizacijske sposobnosti s najmanje
pet (5) godina radnog iskustva u struci.“
- članak 34. stavak 4. Statuta mijenja i
da glasi:
„Rok za primanje Prijava kandidata ne
može biti kraći od 8 dana od dana objave
Natječaja, a rok za obavještavanje kandidata o
rezultatima izbora ne može biti duži od 45
dana od dana isteka roka za podnošenje
Prijave.“
- članak 37. Statuta mijenja i da glasi:
„Gradsko vijeće Grada Pazina
primjenom članka 42. Zakona o ustanovama, a
u roku utvrđenom člankom 34. stavkom 4.
ovog Statuta, obavještava sve prijavljene
kandidate o rezultatu izbora ravnatelja.“
- članak 38. Statuta mijenja i da glasi:
„Do imenovanja ravnatelja Učilišta na
temelju ponovljenog natječaja iz članka 36.
ovog Statuta ili u slučaju razrješenja ravnatelja
u skladu s ovim Statutom, Gradsko vijeće
Grada Pazina imenovat će vršitelja dužnosti
ravnatelja Učilišta, ali najduže na rok od
godinu dana.“
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II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.
KLASA: 612-01/14-01/14
URBROJ: 2163/01-03-02-14-7
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
243
Na temelju članka 22. Statuta Grada
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na
sjednici održanoj 24. srpnja 2014. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
po Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji
Grada Pazina za 2013. godinu
Prihvaća se Izvješće Državnog ureda
za reviziju, Područnog ureda Pazin o
obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina
za 2013. godinu, KLASA: 041-01/14-02/27,
URBROJ: 613-20-14-6 od 17. lipnja 2014.
godine i Očitovanje Gradonačelnika na nalaze
iz Izvješća KLASA: 470-01/14-01/03,
URBROJ: 2163/01-01-01-14-5 od 8. srpnja
2014. godine.
KLASA: 470-01/14-01/03
URBROJ: 2163/01-03-02-14-7
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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Na temelju članka 22. Statuta Grada
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na
sjednici održanoj 24. srpnja 2014. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća
trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin
za 2013. godinu - skraćeni
Prihvaća
se
Godišnje
izvješće
trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za
2013. godinu – skraćeni, u tekstu kako ga je
izradio predsjednik Uprave Društva Broj: 4683/14 od 26. lipnja 2014. godine, a Vijeću
predložio Gradonačelnik Grada Pazina
dopisom od 8. srpnja 2014. godine.
KLASA: 023-01/14-01/51
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

245
Na temelju članka 22. Statuta Grada
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na
sjednici održanoj 24. srpnja 2014. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o troškovima rada i
održavanja uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda grada Pazina u 2013. godini

Utorak, 29. srpnja 2014.

Prihvaća se Izvješće o troškovima rada
i održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda grada Pazina u 2013. godini u tekstu kako
ga je izradila Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 3671/14 od 12. svibnja 2014. godine, a Vijeću
predložio Gradonačelnik Grada Pazina
dopisom od 8. srpnja 2014. godine.
KLASA: 023-01/14-01/53
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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Na temelju članka 22. Statuta Grada
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na
sjednici održanoj 24. srpnja 2014. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o upravljanju,
organizaciji i naplati prodaje robe izvan
prodavaonica za 2013. godinu
Prihvaća se Izvješće o upravljanju,
organizaciji i naplati prodaje robe izvan
prodavaonica za 2013. godinu u tekstu kako ga
je izradila Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 465-1/14
od 2. lipnja 2014. godine, a Vijeću predložio
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 8.
srpnja 2014. godine.
KLASA: 023-01/14-01/52
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Utorak, 29. srpnja 2014.
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Na temelju članka 22. Statuta Grada
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na
sjednici održanoj 24. srpnja 2014. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
prihvaćanju Izvješća o upravljanju i
održavanju parkirališta u gradu Pazinu
za 2013. godinu
Prihvaća se Izvješće o upravljanju i
održavanju parkirališta u gradu Pazinu za
2013. godinu u tekstu kako ga je izradila
Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 466-1/14 od 5.
lipnja 2014. godine, a Vijeću predložio
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 8.
srpnja 2014. godine.
KLASA: 023-01/14-01/54
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6
Pazin, 24. srpnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN
248
Na osnovu članka 41. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka
54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“
broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), a nakon
dobivene prethodne suglasnosti Gradskog
vijeća Grada Pazina KLASA: 601-01/1401/05 : URBROJ: 2163/01-03-02-14-8 od 22.
svibnja 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg
vrtića «Olga Ban» Pazin, na 28. sjednici
održanoj 09. lipnja 2014. godine donosi
IZMJENE STATUTA
Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin
Članak 1.
U Statutu Dječjeg vrtića «Olga Ban»
Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj
31/13.) članak 10. mijenja se i glasi:
„U radu i poslovanju Vrtić koristi:
1. Pečat s grbom Republike Hrvatske,
okruglog oblika, promjera 38 mm na kojem je
uz obod natpis: REPUBLIKA HRVATSKA,
DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“, PAZIN, a u
sredini je otisnut grb Republike Hrvatske.
Iznimno, u slučajevima u kojima bi
uporaba pečata iz prethodnog stavka bila
nepodesna, može se rabiti istovjetni pečat
promjera 25 mm.
2. Pečat okruglog oblika, promjera 35
mm, na kojem je uz obod natpis: DJEČJI
VRTIĆ «OLGA BAN», a u sredini PAZIN.
3. Štambilj pravokutnog oblika, dužine
34 mm i širine 14 mm, na kojem je upisan
tekst DJEČJI VRTIĆ «OLGA BAN» PAZIN.
Svaki pečat i štambilj ima svoj broj.
Odluku o broju pečata i štambilja
donosi ravnatelj Vrtića.“
Članak 2.
Članak 11. mijenja se i glasi:
„Pečatom iz članka 10. stavka 1. točke
1. ovog Statuta ovjeravaju se javne isprave
koje Vrtić izdaje i akti koje Vrtić donosi u
okviru javnih ovlasti.

Pečatom iz članka 10. stavka 1. točke
2. ovog Statuta ovjeravaju se ostale isprave i
akti u pravnom prometu i u odnosu prema
tijelima državne uprave i jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, te pravnim
i fizičkim osobama.
Štambilj
se
upotrebljava
za
odgovarajuće
administrativno-financijsko
poslovanje Vrtića.
Način uporabe i čuvanja pečata i
štambilja uređuje ravnatelj Vrtića o čemu
donosi rješenje.
Članak 3.
Članak 41. mijenja se i glasi:
„Ravnatelja
Vrtića,
u
slučaju
privremene
spriječenosti
u
obavljanju
ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz reda
članova Odgojiteljskog vijeća koju za to, u
pravilu na prijedlog ravnatelja Vrtića odredi
Upravno vijeće u roku od tri dana od početka
spriječenosti ravnatelja Vrtića.
Upravno vijeće će za osobu koja
zamjenjuje ravnatelja Vrtića odrediti člana
Odgojiteljskog vijeća koji nije član Upravnog
vijeća, uz prethodnu suglasnost te osobe.
Osoba iz stavka 2. ovoga članka ima
prava i dužnosti obavljati one poslove
ravnatelja Vrtića čije se izvršenje ne može
odgađati do ravnateljeva povratka.
Upravno vijeće može u svakom
trenutku odrediti drugu osobu da zamjenjuje
ravnatelja Vrtića.“
Članak 4.
Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu
osmog (8) dana od dana objave na Oglasnoj
ploči Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin, a
objavit će se u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,
Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 012-03/14-01/01
URBROJ: 2163/01-09-14-4
Pazin, 09. lipnja 2014.

Utorak, 29. srpnja 2014.
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UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA «OLGA BAN» PAZIN
P
Predsjednica
Irina Kivela Ukotić v.r.
Ove Izmjene Statuta objavljene su na
Oglasnim pločama Matičnog vrtića u Pazinu i
na Oglasnim pločama Područnih vrtića u
Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu,
Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu dana
12. lipnja 2014.g.
Izmjene Statuta su stupile na snagu
dana 20. lipnja 2014.
U Pazinu, 20. lipnja 2014.
Ravnateljica
Vesna Rusijan Ljuština, prof. v.r.

