SLUŽBENE NOVINE
GRADA PAZINA
I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE,
KAROJBA, LUPOGLAV I SVETI PETAR U ŠUMI
ISSN 1847-6260
PAZIN, 2. kolovoza 2022.

GODINA: XLVIII

CIJENA: 30,00 KN

BROJ: 3 5

IZDAVAČ: GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
UREDNIŠTVO: DRUŽBE SV. ĆIRILA I METODA 10
52000 PAZIN, TEL. (052) 624-208
ODGOVORNA UREDNICA: MARTINA BRAJKOVIĆ MRAK
IZLAZI: MJESEČNO I PO POTREBI
NAKLADA: 30 PRIMJERAKA
WEB ADRESA: www.pazin.hr

GRAD PAZIN
GRADONAČELNICA
252. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Osnovne škole
Vladimira Nazora Pazin u 2022. godini ........................................................................... 1564
253. Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina .............................................. 1567
254. Zaključak o utvrđivanju interesa Grada Pazina ............................................................... 1568
OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI
OPĆINSKO VIJEĆE
255. Zaključak o najpovoljnijem ponuđaču ............................................................................. 1569

Utorak, 2. kolovoza 2022.

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA

Strana 1564 – Broj 35

GRAD PAZIN
________________________________________________________________________________________
____________________________
252
Na temelju točke V. Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih
prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini („Narodne
novine“ broj 147/21.) i članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13.,
23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst), a na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
Gradonačelnica Grada Pazina 1. kolovoza 2022. godine donosi

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin u 2022. godini

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju kriteriji, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva u 2022. godini za Osnovnu školu Vladimira Nazora Pazin s Područnim školama u Cerovlju, Gračišću,
Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Svetom Petru u Šumi, Tinjanu i Trvižu, te Glazbeni odjel u Pazinu (dalje u tekstu:
Osnovna škola).
Članak 2.
Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini priznata su bilančna prava
za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnog školstva u visini koja osiguravaju minimalni
financijski standard osnovnih škola.
Članak 3.
U Proračunu Grada Pazina za 2022. godinu osiguravaju se sredstva za sljedeće rashode Osnovne škole:
1. materijalne i financijske rashode (osim troškova prijevoza zaposlenika) u iznosu od 5.866.467,00
kuna,
2. rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u
iznosu od 620.944,00 kuna.
Članak 4.
Materijalni i financijski rashodi obuhvaćaju rashode nužne za realizaciju nastavnog plana i programa
osnovnoškolskog obrazovanja.
Obračun iznosa materijalnih i financijskih rashoda izvršen je prema podacima o visini ovih rashoda,
koja je bila utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini („Narodne novine“ broj
147/21.) , sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022.-2024. i Uputama za izradu
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024.
Obračun iznosa rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, koji se sukladno Računskom planu proračuna
odnose na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, odjeljak 3237 – Intelektualne
i osobne usluge i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, izvršen je prema podacima o broju
učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2021./22. na osnovi prosječnih
kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 63,17 kuna godišnje, po razrednom odjelu 1.026,21 kuna godišnje,
po školskoj zgradi 7.303,98 kuna godišnje.
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Obračun iznosa rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, izvršen je prema
podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2021./22. na osnovi
prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 193,23 kuna godišnje, po razrednom odjelu 3.138,89
kuna godišnje i po školskoj zgradi 4.818,60 kuna godišnje.
Članak 5.
Prema vrstama rashoda iz članka 3. ove Odluke, kao minimalni standard po podskupinama računskog
plana, za Osnovnu školu u 2022. godini utvrđuju se ovi rashodi:
A) OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
Odluka 2022.

a) Materijalni i financijski rashodi (bez rashoda za tekuće i investicijsko održavanje)

5.866.467,00

1.

321 Naknade troškova zaposlenima - službena putovanja (3211); stručna
usavršavanja zaposlenika (3213); ostale naknade troškova zaposlenima (3214)

74.000,00

2.

322 Rashodi za materijal i energiju - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
(3221); sitni inventar i auto gume (3225); radna odjeća i obuća (3227)

33.350,00

3.

322 Rashodi za materijal i energiju - energija (3223)

4.

323 Rashodi za usluge - usluge telefona i pošte (3231); Ostale usluge promidžbe i
informiranja (3233); komunalne usluge (3234); Zakupnine i najamnine za
građevinske objekte (3235); zdravstvene i veterinarske usluge (3236); računalne
usluge (3238); ostale nespomenute usluge (3239)

5.

323 Rashodi za usluge - usluge prijevoza (3231)

6.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad predstavničkih i
izvršnih tijela (3291); premije osiguranja (3292); članarine (3294); ostali
nespomenuti rashodi poslovanja (3299)

34.917,00

7.

322 Rashodi za materijal i energiju - materijal i dijelovi za tekuće održavanje (3224)

85.000,00

8.

323 Rashodi za usluge - usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232)

1.035.000,00

173.200,00

4.136.000,00

295.000,00
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b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini

9.

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - dodatna ulaganja na
građevinskim objektima (4511)
SVEUKUPNO (od 1 do 9)

620.944,00

620.944,00
6.487.411,00

Članak 6.
Svi rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini moraju biti realizirani u skladu
sa zakonom kojim se uređuje javna nabava.
Članak 7.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
ostvaruju se na osnovi Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2022. godinu, u kojem se planiraju kapitalni
projekti Osnovne škole koji će se realizirati tijekom 2022. godine.
Članak 8.
Sredstva za materijalne i financijske rashode iz članka 5. točke 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. i 9. ove Odluke, u
ukupnom iznosu od 2.351.411,00 kuna provodit će se u skladu s Odlukom o uvođenju Riznice Grada Pazina
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 44/16.).
Troškove prijevoza učenika iz članka 5. točke 5. Odluke, plaćati će Grad Pazin: a) prijevozniku s kojim
je zaključen Ugovor za autobusni prijevoz na temelju ispostavljenih računa, b) prijevozniku za željeznički
prijevoz na temelju ispostavljenih računa, c) roditeljima za osobni prijevoz na temelju obračuna po osnovi
njihovog zahtjeva u iznosu od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.
Grad Pazin može prenamijeniti sredstva za materijalne troškove i energente ukoliko tijekom godine
dođe do smanjenja ili povećanja troškova energenata u odnosu na planirane iznose.
Članak 9.
Osnovna škola obvezna je (tro)mjesečno izvještavati Upravni odjel za gospodarstvo, financije i
proračun o utrošku decentraliziranih sredstava za materijalne i financijske rashode, za materijal i dijelove za
tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: 602-02/22-01/11
URBROJ: 2163-01-01/01-22-2
Pazin, 1. kolovoza 2022.
GRADONAČELNICA GRADA PAZINA
Gradonačelnica
Suzana Jašić, v.r.
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Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14.,
1/18. 5/20., 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst), članka 2. stavka 1. Odluke o načinu, uvjetima i postupku
raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09. i 12/18.), te
dostavljenog Izvještaja Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina, KLASA: 940-01/2201/72, URBROJ: 2163-01-04/03-22-21 od 26. srpnja 2022. godine, na prijedlog Upravnog odjela za opću upravu
i imovinsko pravne poslove, Gradonačelnica Grada Pazina, dana 27. srpnja 2022. godine, donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina
I.
Najpovoljniji ponuditelji / ponuditeljice za kupnju nekretnina ponuđenih na prodaju Javnim natječajem
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina prikupljanjem pisanih ponuda KLASA: 940-01/22-01/72,
URBROJ: 2163-01-01/01-22-5 od 13. srpnja 2022. godine su:
1. Alen Smoković, Buraj 3, Pazin, za kupnju građevinskog zemljišta katastarske oznake k. č. broj 43/1
(1633 N.I. K. O. Pazin) upisanog u zk. uložak broj 934 za K. O. Pazin, površine 93 m 2, sa ponuđenim iznosom
kupoprodajne cijene u visini od 25.400,00 kuna.
2. Laura Milotić, Antuna Kalca 10a, Pazin za kupnju zemljišta katastarske oznake k. č. broj 153/1
(1725/1 N. I. K. O. Pazin) upisanog u zk. uložak broj 3332 za K. O. Pazin, površine 691 m2, sa ponuđenim iznosom
kupoprodajne cijene u visini od 36.800,00 kuna.
3. Đankarlo Banko, Bortuli 74, Lovrin, Pazin, za kupnju građevinskog zemljišta katastarske oznake k. č.
broj 2983/7 upisanog u zk. uložak broj 1103 za K. O. Beram, površine 63 m 2, sa ponuđenim iznosom
kupoprodajne cijene u visini od 9.100,00 kuna.
4. Toni Banko, Ruhci 37a, Pazin, za kupnju građevinskog zemljišta katastarske oznake k. č. broj 2983/8
upisanog u zk. uložak broj 1103 za K. O. Beram, površine 67 m 2, sa ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene
u visini od 9.600,00 kuna.
II.
Gradonačelnica Grada Pazina sklopit će u ime Grada Pazina kao prodavatelja sa najpovoljnijim
ponuditeljima / ponuditeljicama iz točke I. ovog Zaključka kupoprodajne ugovore.
Kupoprodajnim ugovorom utvrdit će se prava i obveze prodavatelja i kupca, sve sukladno objavljenom
Javnom natječaju za prodaju nekretnina iz točke I. ovog Zaključka i ovom Zaključku.
III.
Zadužuje se Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove Grada Pazina da poduzme sve
potrebne radnje radi provedbe ovog Zaključka.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina
i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 940-01/22-01/72
URBROJ: 2163-01-01/01-22-23
Pazin, 27. srpnja 2022.
GRADONAČELNICA GRADA PAZINA
Gradonačelnica
Suzana Jašić, v.r.
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Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13.,
23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.- pročišćeni tekst) i članka 18. Odluke o načinu, uvjetima i postupku
raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09. i 12/ 18.), na
prijedlog Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Gradonačelnica Grada Pazina dana 1.
kolovoza 2022. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

I.
Utvrđuje se interes Grada Pazina za stjecanjem prava vlasništva građevinskog zemljišta katastarske
oznake k. č. broj 1567/4 upisane u zk. uložak broj 191 za K. O. Tinjan, kao vlasništvo Ivana Ukušića, Veli Ježenj
34, Pazin, površine 191 m2, tržišne vrijednosti 40.707,83 kune.
Lokacijskom je dozvolom koju je izdao Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo Grada Pazina broj KLASA: UP/I-350-05/21-01/000006, URBROJ; 2163/01-07-07-21-0005 od 05.
11. 2021. godine građevinsko zemljište iz stavka 1. ove točke utvrđeno je dijelom buduće nerazvrstane ceste
za pristup građevini Društvenog doma u Velom Ježenju.
II.
Ivan Ukušić, kao vlasnik građevinskog zemljišta katastarske oznake k. č. broj 1567/4 upisane u zk.
uložak broj 191 za K. O. Tinjan, predmetno zemljište daruje Gradu Pazinu, a Grad Pazin prihvaća dano
darovanje.
III.
Zadužuje se Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove da poduzme sve potrebne radnje
u svrhu realizacije ovog Zaključka.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina
i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: 940-01/22-01/45
URBROJ: 2163-01-01/01-22-3
Pazin, 1. kolovoza 2022. godine

GRADONAČELNICA GRADA PAZINA

Gradonačelnica
Suzana Jašić, v.r.
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Na temelju članka 15. Statuta Općine Sveti Petar u Šumi („Službene novine Grada Pazina“ broj 20/09.,
28/09., 11/10., 23/17. i 18/21.) te članka 12. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u
vlasništvu Općine Sveti Petar u Šumi („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/10.), Općinsko vijeće Općine
Sveti Petar u Šumi na sjednici od 25. srpnja 2022. godine donosi
ZAKLJUČAK
o najpovoljnijem ponuđaču
I.
Temeljem izvješća Natječajne komisije o rezultatima provedenog Natječaja za prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine Sv. Petar u Šumi Klasa: 943-01/22-01/01; Urbroj:216334-01/01-22-2 od 4. srpnja 2022.
godine, najpovoljnijim ponuđačem za kupnju nekretnina utvrđuju se:
1. Renata Duka, Vlaška 68, 10000 Zagreb za nekretnine iz natječaja pod rednim brojevima kako slijedi:
- Rbr. 1. k.č. 519/1 sa ponuđenom cijenom od 118.200,00 kn.
- Rbr. 2. k.č. 540/3 sa ponuđenom cijenom od 86.700,00 kn.
- Rbr. 3. k.č. 540/4 sa ponuđenom cijenom od 109.200,00 kn.
Ukupno ponuđena cijena za nekretnine pod Rbr. 1-3 iznosi 314.100,00 kn
2. Franko Banovac, Banovci 68J, 52404 Sv. Petar u Šumi za nekretninu iz natječaja pod rednim brojem
kako slijedi:
- Rbr. 4. k.č. 1551/1 sa ponuđenom cijenom od 209.000,00 kn.
II.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da sukladno Odluci o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja
imovinom u vlasništvu Općine Sv. Petar u Šumi, ovim Zaključkom i Odlukom o prodaji nekretnina Klasa: 94301/22-01/01; Urbroj: 2163-34-02/02-22-1 od 20. lipnja 2022.g. u ime Općine Sveti Petar u Šumi, sa navedenim
najpovoljnijim ponuđaćima zaključi pravni akt o prodaji nekretnina.
III.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Petar u Šumi da poduzme sve potrebne radnje i
mjere radi provedbe ovog Zaključka.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi.
KLASA: 943-01/22-01/01
URBROJ: 2163-34-02/02-22-9
Sv. Petar u Šumi, 25. srpnja 2022.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nadir Brešćić, v.r.

