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G R A D   P A Z I N 
__________________________________________________________________________________________ 

       
362 
 
Na temelju članka 117. Zakona o 

socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' broj 
157/13., 152/14. i 99/15.) i članka 22. Statuta 
Grada Pazina („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko 
vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 25. 
studenog 2015. godine, donijelo je  
 

 

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Odluke o 

socijalnoj skrbi Grada Pazina 

 

 
Članak  1. 

U Odluci o socijalnoj skrbi Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
7/15.) u članku 2. stavku 2. točke 19. i 20. 
brišu se. 
 

Članak 2. 

U članku 9. stavku 2. iza riječi: 

„potreba“ stavlja se zarez i dodaju riječi: „a 

ostvaruje se sukladno Zakonu na teret 

proračuna  Republike Hrvatske“. Stavak 3. 

briše se. 

 

Članak 3. 
U članku 10. stavak 3. mijenja se i 

glasi: 
„(3) Iznimno od odredbe stavka 1. 

ovog članka, za djecu samohranih roditelja do 
15 godina života djeteta odnosno do završetka 
redovnog školovanja, a najdalje do navršene 
29. godine života, za osobe potpuno 
nesposobne za rad, čija je nesposobnost za rad 
utvrđena općim propisima, te za osobe iznad 
65 godina, cenzus prihoda povećava se za 
200,00 kuna za svakog takvog člana.“ 

(2) Stavak 7. mijenja se i glasi:  

„(7) U prihod iz stavaka 1. do 3. ovog 

članka ne uračunavaju se: 

- naknada za troškove ogrjeva koju 

odobrava Istarska županija, 

- novčana naknada za tjelesno 

oštećenje, 

- ortopedski dodatak, 

- doplatak za pomoć i njegu sukladno 

odredbama Zakona i propisima iz mirovinskog 

osiguranja, 

 

 

- osobna invalidnina sukladno 

odredbama Zakona, 

- doplatak za djecu, 

- državna potpora u poljoprivredi, 

ruralnom razvoju, ribarstvu ili akvakulturi, 

- novčana naknada za životinje koje su 

usmrćene ili uginule prilikom provedbe 

naređenih mjera prema posebnom propisu o 

veterinarstvu, 

- stipendija za školovanje učenika ili 

studenta dok traje redovito školovanje ili 

studiranje, a najdulje do 29. godine života, 

- naknada koju prima udomitelj za 

potrebe smještenog korisnika, 

- iznos novčanih sredstava koja fizičke 

osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i 

fizičkih osoba za zdravstvene potrebe, 

- iznos novčanih sredstava koje fizičke 

osobe ostvare na osnovi jednokratnih donacija 

pravnih i fizičkih osoba do iznosa od 5.000,00 

kuna godišnje, 

- iznos sredstava za saniranje 

posljedica elementarnih nepogoda, 

- iznos sredstava za uzdržavanje za 

dijete ostvarenih po osnovi privremenog 

uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb, 

- iznos sredstava za uzdržavanje za 

dijete ostvarenih sukladno posebnom propisu 

do iznosa privremenog uzdržavanja pri centru 

za socijalnu skrb, 

- nagrada učenicima za vrijeme 

praktičnog rada i naukovanja, 

- novčana pomoć i putni troškovi 

osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa, 

- novčana pomoć i putni troškovi 

nezaposlene osobe koju je Hrvatski zavod za 

zapošljavanje uputio na obrazovanje koje 

organizira odnosno troškove snosi Hrvatski 

zavod za zapošljavanje, 

- osobna invalidnina, doplatak za njegu 

i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, 

posebni dodatak, naknada za pripomoć u kući, 

jednokratna novčana pomoć, naknada troškova 

pogreba te naknada za pravo na besplatne 

udžbenike ako su ta prava ostvarena temeljem 

posebnog propisa kojim se uređuju prava 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 

članova njihove obitelji, 
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- osobna invalidnina, obiteljska 

invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, 

doplatak za pomoć i njegu druge osobe, 

ortopedski doplatak, posebni doplatak, 

naknada za pripomoć u kući, naknada za pravo 

na besplatne udžbenike ostvarene temeljem 

posebnog propisa kojim se uređuje zaštita 

vojnih i civilnih invalida rata, 

- novčani primitak za opremu 

novorođenog djeteta i primitak po osnovi 

potpora za novorođenče, odnosno potpora za 

opremu novorođenog djeteta koje isplaćuje ili 

daje Grad Pazin na temelju ove Odluke, 

- primitak ostvaren od dividende i 

novčana sredstva ostvarena prodajom dionica, 

a temeljem članstva u Fondu hrvatskih 

branitelja koji potječu po osnovi statusa 

hrvatskog ratnog vojnog invalida iz 

Domovinskog rata i statusa člana obitelji 

smrtno stradalog hrvatskog branitelja, 

- pomoći i naknade koje osigurava 

Istarska županija do iznosa zajamčene 

minimalne naknade.“ 
 

Članak 4.  

U članku 11. u trećoj alineji iza riječi: 

„Centra“ dodaju se riječi: „za socijalnu skrb (u 

daljnjem tekstu: Centar),“ 

  

Članak 5. 

(1) U članku 12. stavku 1. u točki 2. 

riječi: „naknada za“ brišu se. 

(2) Točka 5. mijenja se i glasi: „5. 

pravo na sufinanciranje socijalne usluge 

pomoć u kući,“ 

(3) Točka 7. mijenja se i glasi: „7. 

pravo na  pomoć za topli obrok te“  

 
Članak 6. 

(1) U članku 13. stavak 2. mijenja se i 
glasi: „(2) Pravo na naknadu za troškove 
stanovanja priznaje se korisniku ako plaćanje 
tih troškova ne ostvaruje po drugoj osnovi i 
ispunjava jedan od ovih uvjeta: 

- socijalni uvjet sukladno članku 13.a 

ove Odluke, 

 - uvjet prihoda sukladno člancima 14. 

do 25. ove Odluke.“  

 (2) Stavci 3. do 6. brišu se. 

 

Članak 7. 

 Iza članka 13. dodaje se novi članak 

13.a koji glasi: 

  „(1) Korisniku koji ispunjava socijalni 

uvjet naknada za troškove stanovanja iz članka 

13. ove Odluke, isplaćuje se izravno mjesečno 

na tekući račun: 

  - u visini 50% zajamčene minimalne 

naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu 

utvrđene zakonom, 

 - iznimno, naknada za troškove 

stanovanja u visini od 100% zajamčene 

minimalne naknade priznate samcu, odnosno 

kućanstvu utvrđene zakonom, može se odobriti 

i korisniku kada se zbog posebno opravdanog 

razloga, prema mišljenju Centra samo na taj 

način može izbjeći odvajanje djece od 

roditelja. 

 (2) Iznimno kada se po procjeni 

Odjela novčanom isplatom ne bi ostvarila 

svrha odobrene naknade, korisniku se 

temeljem Rješenja Odjela isplata naknade iz 

stavka 1. ovoga članka može vršiti i plaćanjem 

računa (djelomično ili u potpunosti) izravno 

ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je 

izvršila uslugu.  

 Ukoliko je korisnik obveznik 

plaćanja najamnine (zaštićene, slobodno 

ugovorene najamnine ili najamnine za 

korištenje nužnog smještaja u socijalnom 

stanu) i/ili komunalne naknade prema Gradu, 

sredstva će se direktno uplaćivati u Proračun 

Grada. 

 (3) Ukoliko Odjel za korisnika koji 

ispunjava socijalni uvjet utvrdi da je za njega 

uvjet prihoda povoljniji kod priznavanja prava 

na naknadu za troškove stanovanja iz članka 

13. ove Odluke, korisniku će Odjel priznati 

pravo koje je za njega povoljnije.  

(4) Pravo na naknadu za troškove 

stanovanja i način isplate utvrđuje Odjel 

svojim Rješenjem.“  

  
Članak 8. 

U članku  15. stavku 1., u članku 16.,  

članku 18.  stavku 1., članku 19. stavku 1., 

članku 20. stavku 1., članku 21. stavku 1., 

članku 22. stavku 1. te u članku 23. stavku 1. 

riječi: “jedan od ovih uvjeta: - socijalni uvjet“ 

brišu se. 

 

Članak 9. 

(1) U članku 24. stavku 1. peta i šesta 

alineja mijenjaju se i glase:  

 „- korisnik osobno ili radno sposobni 

članovi njegovog kućanstva nisu evidentirani 

kao nezaposlene osobe pri nadležnoj službi za 
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zapošljavanje, odnosno ako imaju prilike 

privremenim, sezonskim, povremenim i 

sličnim poslovima ostvariti sredstva za 

podmirenje osnovnih životnih potreba ili 

ostvariti drugi prihod, 

 - može osigurati plaćanje troškova 

stanovanja po drugoj osnovi.“  

(2) U stavku 2. riječi „prethodnog 

stavka“ zamjenjuje se riječima „stavka 1. 

alineje 5.“, dok se iza šeste alineje točka 

zamjenjuje zarezom te se dodaje nova sedma 

alineja koja glasi: 

„- nezaposlenog člana kućanstva koji 

skrbi za dijete predškolske dobi kojemu skrb 

nije moguće osigurati uz pomoć treće osobe ili 

u odgojno-obrazovnim ustanovama.“ 

 
Članak 10.  

 Članak 25. mijenja se i glasi: 
„(1) Radno sposobnom ili djelomično 

radno sposobnom samcu ili članu kućanstva 

koji je korisnik prava na naknadu za troškove 

stanovanja iz ove Odluke (prema Zakonu ili 

iznad zakonskog standarda), a koji odbije 

ponuđeni posao, osposobljavanje, 

prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili samovoljno 

otkaže ugovor o radu, od prvog dana sljedećeg 

mjeseca ukida se pravo na naknadu za troškove 

stanovanja, odnosno kućanstvu se pravo na 

naknadu za troškove stanovanja umanjuje za 

pripadajući udio toga člana. 
(2) Radno sposobnom ili djelomično 

radno sposobnom samcu ili članu kućanstva 
koji je korisnik prava na naknadu za troškove 
stanovanja iz ove Odluke (prema Zakonu ili 
iznad zakonskog standarda) od prvog dana 
sljedećeg mjeseca ukida se pravo na naknadu 
za troškove stanovanja, odnosno kućanstvu se 
pravo na naknadu za troškove stanovanja 
umanjuje za pripadajući udio tog člana 
kućanstva, ako se iz neopravdanih razloga ne 
odazove pozivu Grada za sudjelovanje u 
radovima za opće dobro bez naknade. 

(3) U radovima za opće dobro iz 
stavka 2. ovoga članka, radno sposobni ili 
djelomično radno sposobni samac ili član 
kućanstva koji je korisnik prava na naknadu za 
troškove stanovanja iz ove Odluke (prema 
Zakonu ili iznad zakonskog standarda) može 
sudjelovati najmanje 30, a najviše 90 sati 
mjesečno. 
           (4) Osobe iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga 

članka nemaju pravo podnijeti zahtjev za 

priznavanje prava na naknadu za troškove 

stanovanja (prema Zakonu ili iznad zakonskog 

standarda), odnosno za uvećanje iznosa prava 

na naknadu za troškove stanovanja za 

kućanstvo i prava na troškove ogrjeva u 

sljedećih šest mjeseci nakon mjeseca u kojem 

je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo 

umanjeno. 

  (5) Ured državne uprave je dužan 

jednom mjesečno dostavljati Gradu podatke o 

radno sposobnim ili djelomično radno 

sposobnim samcima korisnicima zajamčene 

minimalne naknade te radno sposobnim ili 

djelomično radno sposobnim članovima 

kućanstva koje je korisnik zajamčene 

minimalne naknade. 

(6) Grad je dužan Centru jednom 

mjesečno dostavljati podatke o radno 

sposobnim ili djelomično radno sposobnim 

samcima korisnicima zajamčene minimalne 

naknade te radno sposobnim ili djelomično 

radno sposobnim članovima kućanstva koje je 

korisnik zajamčene minimalne naknade, koji 

su pozvani, a nisu se odazvali i sudjelovali u 

radovima za opće dobro iz stavaka 2. i 3. 

ovoga članka. 

(7) Odredbe stavaka 1. do 6. ovoga 

članka ne odnose se na osobe iz članka 24. 

stavka 2. ove Odluke.“ 

 

Članak 11. 
Iza članka 25. u podnaslovu 2. riječi: 

„naknadu za“ brišu se. 
 

Članak 12. 

U članku 26. stavak 4. mijenja se i 

glasi: „O priznavanju prava na naknadu za 

troškove ogrjeva Rješenjem odlučuje Istarska 

županija.“ 

  

Članak 13.  

(1) U članku 27. stavku 1. riječ: 

„Jednokratnu“ zamjenjuje se riječima: „Pravo 

na jednokratnu“. 

(2) U stavku 3. riječi: „a u dogovoru sa 

Centrom“ brišu se. 

(3) U stavku 5. iza riječi: „novcu“ 

dodaju se riječi: „korisniku na tekući račun,“, a 

iza riječi: „isplatom“ dodaju se riječi: „za 

pomoć“. 

(4) U stavku 10. riječi: „iz članka 27. 

ove Odluke“ zamjenjuju se riječima: 

„temeljem ovog članka“. 

 

Članak 14. 

Članak 28. mijenja se i glasi: 
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„(1) Pravo na privremenu naknadu ima 
korisnik odnosno odrasla osoba i(li) dijete 
žrtva obiteljskog nasilja iz članka 11. alineje 5. 
ove Odluke.  

(2) Korisnik - odrasla osoba žrtva 

obiteljskog nasilja iz stavka 1. ovog članka ima 

pravo na privremenu naknadu koja se isplaćuje 

u novcu u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, 

korisnik - predškolsko dijete - u iznosu od 

250,00 kuna mjesečno, a korisnik - školsko 

dijete do završetka redovnog školovanja, 

odnosno najdalje do navršene 29. godine 

života – u iznosu od 500,00 kuna mjesečno. 
   (3) Privremena naknada iz prethodnog 

stavka ovog članka odobrava se na rok dok za 
korištenje toga prava postoje opravdani razlozi, 
a najduže do godinu dana od dana početka 
ostvarivanja toga prava.  

 (4) Pravo na naknadu iz stavaka 1. i 2. 
ovoga članka uz preporuku Centra i način 
isplate utvrđuje Odjel svojim rješenjem. 
 (5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovog 
članka, na prijedlog Centra i Odjela, 
Gradonačelnik svojim Zaključkom može 
odobriti i duži rok za ostvarivanje toga prava, 
ali najduže na rok do dvije godine od dana 
početka ostvarivanja toga prava.“ 

 

Članak 15. 

 Članak 29. mijenja se i glasi: 

 „(1) Pravo   na   mjesečnu   naknadu  u  

novčanom  iznosu  od   200,00  kuna ima 

korisnik koji ispunjava socijalni uvjet, uz uvjet 

da je stariji od 50 godina, ako je trudnica ili 

rodilja do šest mjeseci nakon poroda, 

samohrani roditelj djeteta do navršene sedme 

godine života djeteta odnosno do njegovog 

odlaska u školu ili osoba potpuno nesposobna 

za rad.  

(2) Pravo se ostvaruje dok za to 

postoje opravdani razlozi, odnosno dok pravo 

na zajamčenu  

minimalnu naknadu ostvaruju temeljem 

Rješenja ureda državne uprave. 

(3) Pravo na mjesečnu naknadu iz 

stavka 1. ovog članka i način njezine isplate 

utvrđuje Odjel svojim Rješenjem.“  
 

Članak 16. 
 Članak 34. mijenja se i glasi: 

„(1) Pravo  na  naknadu  za  troškove  
prijevoza osobe s invaliditetom i djeteta s 
teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi 
stjecanja srednjoškolskog obrazovanja u 
mjestu prebivališta, ako nema osiguran 
prijevoz po nekoj drugoj osnovi, ima korisnik 

neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. te 
članaka 9. do 11. ove Odluke.  

(2) Pravo na naknadu   za   troškove   

prijevoza  djeteta  s  teškoćama  u  razvoju  i 

osobe s invaliditetom - na tretman u ustanove 

kategorizirane za njegove potrebe, ima 

korisnik neovisno o ispunjavanju uvjeta iz 

članka 3. te članaka 9. do 11. ove Odluke, kad 

način podmirivanja takvih troškova nije uređen 

drugim propisima i kad je potreba za takvom 

rehabilitacijom utvrđena rješenjem Centra, 

potvrdom ili drugom ispravom nadležnog tijela 

o utvrđivanju primjerenog oblika rehabilitacije.   
 (3) Visina prava iz stavka 1. i 2. ovoga 

članka utvrđuje se na temelju potvrde o 
pohađanju srednje škole u Pazinu, odnosno o 
provođenju tretmana u kategoriziranoj ustanovi 
i izdataka prema cijeni pojedinačne autobusne 
karte od mjesta prebivališta korisnika do 
mjesta gdje se srednja škola ili ustanova 
teritorijalno nalaze, sve dok za takva plaćanja 
postoje opravdani razlozi. 

(4) Pravo na naknadu za troškove 

prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju i osoba 

s invaliditetom te njihovog pratioca (ako osoba 

nije samostalna) i način isplate utvrđuje Odjel 

svojim rješenjem.“ 
 

Članak 17. 

U članku 35. stavku1. izraz: „18-te“ 

zamjenjuje se izrazom: „18.“. 

  

Članak 18. 
Iza članka 35. mijenja se podnaslov i 

glasi: „5. Pravo na sufinanciranje socijalne 
usluge pomoć u kući“ 

 

Članak 19. 

 U članku 36. iza stavka 1. dodaje se 

novi stavak 2. koji glasi: 

 „(2) U okviru socijalne usluge pomoć 

u kući provode se sljedeće aktivnosti: 
- organiziranje prehrane (priprema ili 

nabava i dostava gotovih obroka u kuću), 
- obavljanje kućnih poslova (dostava 

živežnih namirnica, pomoć u pripremanju 
obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, 
donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje 
pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i 
drugih potrepština i drugo), 

- održavanje osobne higijene (pomoć u 
oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju 
drugih higijenskih potreba), 

- zadovoljavanje drugih svakodnevnih 
potreba (uređenje okućnice i tehnički poslovi 
u domu korisnika). 
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Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., 
stavak 3. postaje stavak 4. i tako redom. 

U stavku 3. riječi: „stavku 2.“ 
zamjenjuju se riječima: „stavku 3.“. 

U stavku 4. riječi: „stavaka 2. i 3.“ 
zamjenjuju se riječima: „stavaka 3. i 4.“. 

U stavku 5. riječi: „stavku 2.“ 
zamjenjuju se riječima: „stavku 3.“, a riječi: 
„socijalnih usluga pomoći“ zamjenjuju se 
riječima: „socijalne usluge pomoć“. 

 

Članak 20. 
Iza članka 37., podnaslov i članak 38. 

mijenjaju se i glase:   
 

„7. Pravo na pomoć za topli obrok 

 

Članak 38.  

(1) Pravo na pomoć za topli obrok 

može ostvariti korisnik: koji ispunjava 

socijalni uvjet ili uvjet prihoda ako: 

- je osoba s invaliditetom koja ima 

dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili 

osjetilna oštećenja,  

- ima trajne promjene u zdravstvenom 

stanju, odnosno privremene promjene radi 

kojih joj je prijeko potrebna pomoć druge 

osobe,  

- je osoba potpuno nesposobna za rad 

sukladno Zakonu, 

- nije u stanju samostalno pripremiti 

topli obrok,  

- nema mogućnosti da joj topli obrok 

osiguraju roditelji, bračni drug i djeca, 

- nema sklopljen ugovor o doživotnom 

ili dosmrtnom uzdržavanju, 

- ako nema mogućnosti da mu se topli 

obrok osigura rješenjem Centra u okviru 

socijalne usluge pomoć u kući.  

(2) Iznimno, pravo na pomoć za topli 

obrok može ostvariti i drugi korisnik koji 

ispunjava  socijalni uvjet ili uvjet prihoda 

temeljem preporuke i/ili mišljenja Centra.  

(3) Pomoć za topli obrok može 

obuhvatiti nabavu, odnosno iznimno nabavu i 

dostavu gotovih obroka u kuću za one 

korisnike koji ne mogu udovoljiti osnovnim 

životnim potrebama, radi čega nisu u 

mogućnosti samostalno preuzeti obrok. 

(4) Način ostvarivanja prava na pomoć 

za topli obrok korisniku će Odjel utvrditi 

svojim Rješenjem.“  
 

 

 

Članak 21. 

 U članku 41. stavku 1. iza riječi: „za 

svako novorođeno dijete“ dodaju se riječi: „u 

obitelji“. 

 U stavku 2. iza riječi: „roditelja“ 

dodaju se riječi: „(podnositelj zahtjeva) ima“. 

 
Članak 22. 

U članku 42. stavku 1. izraz: „29-te“ 
zamjenjuje se izrazom „29.“. 

 U članku 42. stavku 2. iza riječi: 
„roditelja“ dodaju se riječi: „(podnositelj 
zahtjeva) ima“. 

 

Članak 23. 

U članku 43. stavku 1. riječi: „članka 

6.“ zamjenjuju se riječima: „članka 3.“, a izraz: 

„29-te“ zamjenjuje se izrazom „29.“. 

U stavku 2. iza riječi: „roditelja“ 

dodaju se riječi: „(podnositelj zahtjeva) ima“. 
  

Članak 24. 
Članak 44. mijenja se i glasi: 
„Postupak za ostvarivanje prava iz 

socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, 

ukoliko Zakonom i/ili ovom Odlukom nije 

drugačije utvrđeno, pokreće se na zahtjev 

stranke, njezinog bračnog druga, izvanbračnog 

druga, životnog partnera, punoljetnog djeteta, 

roditelja, skrbnika ili udomitelja te po 

službenoj dužnosti.“ 

 

Članak 25. 

 U članku 45. stavku 1. iza riječi: 

„ukoliko“ dodaju se riječi: „Zakonom i/li“. 

 

Članak 26.  
Članak 46. mijenja se i glasi: 
„(1) Ostvarivanje prava iz ove Odluke 

počinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca 

nakon mjeseca u kojem je podnesen zahtjev iz 

članka 45. ove Odluke ili pokrenut postupak po 

službenoj dužnosti.  

(2) Iznimno, kad se zahtjev podnosi za 

ostvarivanje prava iz članaka 42. i 43. ove 

Odluke pravo se može priznati i od prvog dana 

mjeseca u kojem je zahtjev podnesen.“ 

 

Članak 27. 

Članak 51. mijenja se i glasi: 

„Korisnik koji je ostvario neko pravo 

iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, 

dužan je vratiti neosnovano primljenu 

naknadu, odnosno financijsku protuvrijednost 

primljene socijalne usluge i/ili pomoći ako je: 
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- na  temelju  neistinitih  ili  netočnih  

podataka  za  koje  je  znao  ili  morao znati da 

su neistiniti, odnosno netočni ili na drugi način 

neosnovano ostvario pravo iz ove Odluke na 

koje nije imao pravo ili ga je ostvario u većem 

opsegu nego što mu pripada, 

- pravo  iz  ove  Odluke  ostvario  zbog  

toga što  nije  prijavio  promjenu koja utječe na 

prestanak ili opseg prava, a znao je ili je morao 

znati za tu promjenu.“ 

 

Članak 28. 

 Članak 52. mijenja se i glasi: 

 „(1) Grad može s korisnikom, 

odnosno s obveznikom povrata isplaćenog 

iznosa sklopiti nagodbu o načinu i vremenu 

povrata neosnovano ostvarenog iznosa 

novčane naknade, troška usluge ili naknade 

štete iz članka 51. ove Odluke, uvažavajući 

njegovo imovno stanje i socijalni položaj uz 

mogućnost odgode najduže za razdoblje od tri 

godine. 

 (2) Odjel je u suradnji s drugim 

nadležnim odjelima Grada dužan voditi 

evidenciju o sklopljenim nagodbama s 

podacima o imenu i prezimenu korisnika, 

odnosno obveznika povrata isplaćenog iznosa, 

iznosu duga, vremenu i načinu povrata te o 

izvršenim plaćanjima duga od strane 

korisnika.“ 

 

Članak 29. 

 Članak 53. mijenja se i glasi: 

„(1) Gradonačelnik može na prijedlog 

Odjela uz posebno opravdane i argumentirane 

razloge  korisnika, odnosno obveznika povrata 

isplaćenog iznosa odlučiti da se njegov dug po 

osnovi povrata isplaćenog iznosa iz članka 51. 

ove Odluke, djelomično ili u cijelosti otpiše, 

uvažavajući njegovo imovinsko stanje i 

socijalni položaj. 

(2) Odjel je u suradnji s drugim 

nadležnim odjelima Grada  dužan voditi 

evidenciju o otpisu potraživanja korisnicima, 

odnosno obveznicima povrata isplaćenog 

iznosa s podacima o imenu i prezimenu 

korisnika, odnosno obveznika povrata 

isplaćenog iznosa, iznosu ukupnog duga i 

iznosu duga koji se otpisuje.“ 

 
Članak 30. 

 Članak 54. mijenja se i glasi: 
 „(1) Ako obveznik povrata 
neosnovano primljene naknade odnosno 

financijske protuvrijednosti primljene socijalne 
usluge i/ili pomoći ne izvrši povrat iste u 
zadanom roku iz članka 52. ove Odluke, Grad 
je ovlašten i može podnijeti tužbu radi povrata 
naknade. 
 (2) Grad neće podnijeti tužbu radi 
povrata iznosa iz stavka 1. ovog članka ako bi 
ostvarivanjem tražbine korisnik i članovi 
njegove obitelji ili kućanstva ostali bez 
imovine, odnosno prihoda potrebnog za 
podmirenje osnovnih stambenih i drugih 
životnih potreba.“ 
 

Članak 31. 
 U članku 56. iza teksta: „(«Službene 
novine Grada Pazina» broj 19/05., 14/09., 
10/11- pročišćeni tekst i 13/11.) dodaje se 
tekst: „te Odluke o socijalnoj skrbi Grada 
Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 
7/15.),“. 
 

Članak 32. 
 Iza članka 56. dodaje se novi članak 

56.a koji glasi: 
„Odjel je dužan provesti postupak radi 

ponovnog utvrđivanja ispunjavanja uvjeta 
korisnika za stjecanje prava iz ove Odluke,  u 
roku od šest mjeseci od dana stupanja na 
snagu ove Odluke.“ 

 

Članak 33. 

Zadužuje se Odjel da u roku od trideset dana 

od dana stupanja na snagu ove Odluke, utvrdi i 

izda pročišćeni tekst Odluke o socijalnoj skrbi. 

 

Članak 34. 

 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, osim odredbi iz članka 10. ove Odluke u 

dijelu u kojem se odnose na izmjene članka 25. 

stavka 5. te odredbi članka 15. ove Odluke u 

dijelu u kojem se odnose na izmjene članka 29. 

stavka 2., koje stupaju na snagu 1. lipnja 2016. 

godine. 
  

KLASA: 550-01/15-01/46 
URBROJ: 2163-/01-03-02-15-10 
Pazin, 25. studeni 2015. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

    

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 35., točke 5. 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), članka 387., stavak 

1., Zakona o trgovačkim društvima („Narodne 

novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00. – 

Odluka USRH, 118/03., 107/07., 146/08., 

137/09., 152/11., 111/12., 68/13. i 110/15.) i 

članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene 

novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 

23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 

sjednici održanoj 25. studenog 2015. godine 

donijelo je 

 

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama  Odluke o 

osnivanju trgovačkog društva „Razvojna 

agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju 

Društvenog ugovora „Razvojna agencija 

Srce Istre“ d.o.o. 

 

Članak 1. 

U članku 4. Odluke osnivanju 

trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce 

Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora 

„Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. 

(„Službene novine Grada Pazina“ 32/15.) iza 

stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase: 

   „U slučaju da pojedina od jedinica 

lokalne samouprave koje su u članku 2. stavak 

1. navedene kao osnivači i članovi Društva, 

odustane od osnivanja i članstva u Društvu, 

Gradonačelnik Grada Pazina ovlašten je 

potpisati Društveni ugovor utvrđen ovom 

odlukom s izmjenama koje će se u Društvenom 

ugovoru izvršiti na način da se iz Društvenog 

ugovora izbriše jedinica lokalne samouprave 

koja je odustala od članstva, da se za broj 

jedinica lokalne samouprave koje su odustale 

od osnivanja Društva smanji predviđeni broj 

poslovnih udjela, te da se temeljeni kapital koji 

je trebao biti vezan za poslovni udio jedinice 

lokalne samouprave koja je odustala od 

osnivanja i članstva u Društvu podijeli između 

osnivača Društva, čime će se povećati poslovni 

udio jednog ili više osnivača. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada 

Pazina da prije potpisivanja Društvenog 

ugovora u skladu s odredbama stavka 3. ovog 

Članka, s općinskim načelnicima ostalih 

osnivača postigne sporazum o načinu 

raspodjele temeljnog kapitala, odnosno 

nominalnog iznosa poslovnog udjela, jedinice 

lokalne samouprave koja je odustala od 

osnivanja i članstva u Društvu, te da se ta 

raspodjela ugradi u odredbe Društvenog 

ugovora.“   

 

Članak 2. 

 Ova Odluka objavit će se u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće,  Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 

Petar u Šumi. 

 

KLASA: 302-01/15-01/04 

URBROJ: 2163/01- 03-02-15-12 

Pazin, 25. studeni 2015. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
 

______________________________________ 
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Na temelju članka 103. stavka 2. 

Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 

84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i 

članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene 

novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 

23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 

sjednici održanoj 25. Studenog 2015. donijelo 

je  

 

O D L U K U 

o promjeni namjene javnog dobra  

 

 

1. Utvrđuje se da je zemljište označeno 

kao k. č. broj 6686/23 (dio k. č. br. 7270/2 

N.I.) upisano u zk. uložak J.D. za K.O. Lindar, 

u vlasništvu Javno dobro za K.O. Lindar 

(početak I. knjige), površine 36 m
2
, izgubilo 

status javnog dobra i predstavlja građevinsko 

zemljište. 

2. Zemljišno – knjižna služba 

Općinskog suda u Puli – Poli, Stalna služba u 

Pazinu izvršit će temeljem ove Odluke 

promjenu u zemljišnim knjigama na način da 

će na zemljištu iz točke 1. ove Odluke brisati 

upis vlasništva: Javno dobro za K.O. Lindar 
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(početak I. knjige) i kao vlasnika istog upisati 

Grad Pazin. 

3. Zadužuje se  Upravni  odjel  za  

komunalni  sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo Grada  

Pazina da poduzme sve mjere i radnje radi 

provedbe ove Odluke. 

 4. 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: 940-01/15-01/88 

URBROJ: 2163/01-03-02-15-7 

Pazin, 25. studeni 2015.  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
 

______________________________________ 

 365 

 

Na temelju članka 54. Zakona o 

ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 

29/97., 47/99. i 35/08.), članka 26. stavka 3. 

alineja 3. Zakona o muzejima („Narodne 

novine“ broj 110/15.) i članka 22. Statuta 

Grada Pazina („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Gradsko 

vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 25. 

studenog 2015. godine donijelo je  

 

Z A K L J U Č A K 

 o davanju prethodne suglasnosti na 

Izmjene (treće) Statuta Muzeja Grada Pazin 

 
I. 

 Gradsko vijeće Grada Pazina daje 
prethodnu suglasnost na Izmjene (treće) 
Statuta Muzeja Grada Pazina KLASA: 612-
05/15-01/193, URBROJ: 2163/01-13-15-02 od 
13. studenog 2015. godine. 
 

II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog 

idućeg dana nakon dana objave u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 

Petar u Šumi. 

 

KLASA: 612-05/15-01/11 

URBROJ: 2163/01-03-02-15-7 

Pazin, 25. studeni 2015. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 

 

______________________________________ 
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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. Statuta 

Grada Pazina („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Gradsko 

vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 25. 

studenog 2015. godine donijelo je  
 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na 

Statutarnu odluku o stavljanju izvan snage 

Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu 
            

 

I. 

 Gradsko vijeće Grada Pazina daje 

prethodnu suglasnost na Statutarnu odluku o 

stavljanju izvan snage Statuta Pučkog 

otvorenog učilišta u Pazinu KLASA: 003-

05/15-01/04, URBROJ: 2163/01-11-15-1 od 

16. studenog 2015. 

 

II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam 

(8) dana od dana objave u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 

Petar u Šumi. 

 

KLASA: 612-01/15-01/19 

URBROJ: 2163/01-03-02-15-8 

Pazin, 25. studeni 2015. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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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. Statuta 

Grada Pazina („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Gradsko 

vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 25. 

studenog 2015. godine donijelo je  

 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na 

Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu 

 

 

I. 

 Gradsko vijeće Grada Pazina daje 

prethodnu suglasnost na Statutarnu odluku o 

izmjenama i dopunama Statuta Pučkog 

otvorenog učilišta u Pazinu KLASA: 003-

05/15-01/05, URBROJ: 2163/01-11-15-1 od 

16. studenog 2015., s prijedlogom da se u 

članku 7. Statutarne odluke iza riječi „a dodaje 

se tekst“ dodaju 4. i 5. alineja koje glase: 

- „poslovanje nekretninama“ 

- „ugostiteljstvo“. 

 

II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam 

(8) dana od dana objave u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 

Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 612-01/15-01/13 

URBROJ: 2163/01-03-02-15-8 

Pazin, 25. studeni 2015. 

 

 

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., 4/13. i 23/14.) i članka 38. Zakona o 

proračunu (“Narodne novine” broj 87/08., 

136/12. i 15/15.), Gradsko vijeće Grada Pazina 

na sjednici održanoj 25. studenog 2015. godine 

donijelo je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju prijedloga Proračuna Grada 

Pazina za 2016. godinu i projekcije za  

2017. i 2018. godinu  

 

 

1. Prihvaća se prijedlog Proračuna 

Grada Pazina za 2016. godinu i projekcije za 

2017. i 2018. godinu (I. čitanje) u tekstu kako 

ga je Gradskom vijeću dostavio Gradonačelnik 

Grada Pazina dopisom KLASA: 400-06/15-

01/71, URBROJ: 2163/01-01-01-15-7 od 13. 

studenog 2015. godine. 

2. Pozivaju se vijećnici i korisnici 

sredstava Proračuna da amandmane na 

prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2016. 

godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 

dostave Upravnom odjelu za gospodarstvo, 

financije i proračun Grada Pazina, Družbe Sv. 

Ćirila i Metoda 10, Pazin, osobno, putem pošte 

na istu adresu ili na e-mail: maja.stranic-

grah@pazin.hr, zaključno do srijede, 2. 

prosinca 2015. godine. 

Podneseni amandmani kojima se 

predlaže povećanje proračunskih rashoda i 

izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom 

Proračuna mogu se prihvatiti pod uvjetom da 

se istodobno predloži smanjenje drugih 

rashoda i izdataka prema izvorima prihoda.  

Prijedlozi o smanjenju odnosno 

povećanju ne smiju biti na teret proračunske 

zalihe ili na teret dodatnog zaduživanja. 

3. Nalaže se Upravnom odjelu za 

gospodarstvo, financije i proračun da o 

amandmanima izvijesti Gradonačelnika Grada 

Pazina, koji će utvrditi Konačni prijedlog 

Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu i 

projekcije za 2017. i 2018. godinu.   

 

 

 

 

mailto:maja.stranic-grah@pazin.hr
mailto:maja.stranic-grah@pazin.hr
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KLASA: 400-06/15-01/71 

URBROJ: 2163/01-03-02-15-10 

Pazin, 25. studeni 2015.  
 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 

 

______________________________________ 
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Na temelju članka 7. Odluke o 

osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova Grada Pazina („Službene novine 
Grada Pazina“ broj 23/15.) i članka 22. Statuta 
Grada Pazina („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko 
vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 25. 
studenog 2015. godine, donijelo je  
 

 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Grada Pazina 
 

 

Članak 1. 

U Povjerenstvo za ravnopravnost 

spolova Grada Pazina imenuju se: 

1. GALANT MIRJANA, rođena 

6.10.1960., Pazin, Prolaz Jože Šurana 6, 

2. IVANČIĆ VESNA, rođena 

13.12.1961., Pazin, Dinka Trinajstića 4,  

3. JURČIĆ PAOLO, rođen 21.1.1982., 

Pazin, Zagrebačka 48,  

4. KARANOVIĆ MIRANDA, rođena 

27.12.1953., Pazin, Štefanije Ravnić 26,  

5. MATIĆ NIVES, rođena 

16.12.1973.; Pazin, Lovrin 80b. 

 

Članak 2. 

 Mandat članova Povjerenstva iz članka 

1. ovog Rješenja traje do isteka mandata 

sadašnjeg saziva Gradskog vijeća Grada 

Pazina. 
 

Članak 3. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu osmog 

(8) dana od dana objave u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 

Petar u Šumi. 

KLASA: 023-01/15-01/48 

URBROJ: 2163/01-03-02-15-24 

Pazin, 25. studeni 2015.  
 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 34. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09., 4/13. i 23/14.) i članka 2. stavka 1. 

Odluke o načinu, uvjetima i postupku 

raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

21/09.), Gradonačelnik Grada Pazina 18. 

studenog 2015. godine donosi  

 

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnine u vlasništvu  

Grada Pazina 

  

 

Članak 1. 

 Daje se na prodaju putem javnog 

natječaja prikupljanjem pisanih ponuda:   

1) Građevinsko zemljište katastarske 

oznake k. č. broj 4633/102 upisane u zk. 

uložak broj 4621 za K. O. Pazin (u 

katastarskom operatu K. O. Zabrežani), u 

površini od 169 m
2
. 

Tržišne vrijednosti 19.264,53 kune. 

Garantni polog za sudjelovanje u 

natjecanju utvrđuje se u visini od 1.900,00 

kuna. 

 

Članak 2. 

Tržišna vrijednost nekretnine iz članka 

1. ove Odluke ujedno je i početna cijena 

natjecanja.  

 

Članak 3. 

 Natječaj se provodi prikupljanjem 

zatvorenih pisanih ponuda. 

 Pri odabiru najpovoljnije ponude 

Natječajna komisija za promet imovinom u 

vlasništvu Grada Pazina vodit će se kriterijem 

najviše ponuđene cijene.  
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Članak 4. 

Utvrđuje se prvenstveno pravo kupnje 

nekretnine iz članka 1. ove Odluke u korist 

vlasnika    k. č. broj 4293/2 (3113/2 N.I.) K. O. 

Pazin. 

Prvenstveno pravo kupnje nositelj 

može ostvariti uz uvjet da sudjeluje u 

natjecanju, udovoljava uvjetima iz Natječaja i 

prihvati najvišu izlicitiranu cijenu.  

 

Članak 5. 

Kupoprodajna cijena plaća se u 

cijelosti najkasnije u roku od 15 dana po 

sklapanju kupoprodajnog ugovora. 

Natjecatelj koji je utvrđen 

najpovoljnijim ponuđačem može za predmetnu 

nekretninu umjesto plaćanja kupoprodajne 

cijene ponuditi drugu nekretninu iste ili slične 

vrijednosti u svom vlasništvu.  

O prihvaćanju ponude nekretnine iz 

stavka 2. konačnu Odluku donosi 

Gradonačelnik Grada Pazina.      

 

Članak 6. 

 Gradonačelnik Grada Pazina će u 

skladu s ovom Odlukom i Odlukom o načinu, 

uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Grada Pazina objaviti Natječaj za 

prodaju nekretnine.  

 

Članak 7. 

 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: 940-01/15-01/93    

URBROJ: 2163/01-01-01-15-3 

Pazin, 18. studeni 2015. 

 

 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 

 

 

Gradonačelnik 

Renato Krulčić, v.r. 
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Na temelju članka 34. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09., 4/13. i 23/14.), članka 17. stavak 4. 

Zakona o vatrogastvu („Narodne Novine“ broj 

106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. – 

pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.) i 

članka 4. Sporazuma o osnivanju PVZ Pazin 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 1/00.) u 

postupku imenovanja zapovjednika i 

zamjenika zapovjednika Područne vatrogasne 

zajednice Pazin, Gradonačelnik Grada Pazina 

14. listopada 2015. godine  donosi  

 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na imenovanje 

zapovjednika i zamjenika zapovjednika 

Područne vatrogasne zajednice Pazin 

 

 

1. Daje se suglasnost na  imenovanje 

Serđa Šilića, dipl. ing. sigurnosti, iz Pazina, 

Rusijani 5, za  zapovjednika Područne 

vatrogasne zajednice Pazin.  

2. Daje se suglasnost na imenovanje 

Bruna Aničića, dipl. ing. sigurnosti, iz Pazina, 

Ružići 46, za zamjenika zapovjednika 

Područne vatrogasne zajednice Pazin. 

 3. Mandat Zapovjednika i njegova 

zamjenika traje četiri godine. 

 4. Ovaj Zaključak objavit će se u 

Službenim novinama Grada Pazina i Općina 

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 

Motovun i Sveti Petar u Šumi. 

 

 

KLASA: 023-01/15-01/74 

URBROJ: 2163-01-01-01-15-3 

Pazin, 14. listopad 2015. 

 

 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 

 

 

Gradonačelnik 

Renato Krulčić, v.r. 
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 Na temelju članka 34. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09, 4/13 i 23/14) i članka 8. stavka 2. 

Sporazuma o izdavanju službenog glasila i 

međusobnim odnosima u pogledu objavljivanja 

općih akata u "Službenim novinama Grada 

Pazina" („Službene novine Grada Pazina“ broj 

38/09), Gradonačelnik Grada Pazina 20. 

listopada 2015. godine, donosi  

 

 

Z A K LJ U Č A K  
o imenovanju  članice u  Uredništvo 

Službenih novina Grada Pazina 

 

 

1. U sastav Uredništva Službenih 

novina Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 

Petar u Šumi  imenuje se Mirjana Galant, 

zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina. 

2. Mandat članice u Uredništvo 

Službenih novina Grada Pazina je četiri (4) 

godine.   

 

   
KLASA:  011-01/15-01/01 

URBROJ: 2163/01-01-01-15-2 

Pazin,  20. listopada  2015. 

       
 

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 

 

 

Gradonačelnik 

Renato Krulčić, v.r. 
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Na temelju članka čl. 4., st. 3. Zakona 

o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" broj 86/08. i 61/11.), čl. 53.a., st. 1. 

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.) i  na temelju  članka 

30. Statuta Općine Gračišće ("Službene novine 

Grada Pazina” broj 5/1.3 i 21/13.), Općinsko 

vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj 

dana 12. studenog 2015. godine donijelo je, 

 

 

O D L U K U 

O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O USTROJSTVU I 

DJELOKRUGU JEDINSTVENOG 

UPRAVNOG ODJELA  

OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu 

općinske uprave Općine Gračišće ("Službene 

novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Karojba, Gračišće, Lupoglav, Motovun i  Sv. 

Petar u Šumi" broj 5/94) i u Odluci o 

izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i 

djelokrugu općinske uprave Općine Gračišće 

(Službene novine Grada Pazina i Općina 

Cerovlje, Karojba, Gračišće, Lupoglav, 

Motovun i  Sv. Petar u Šumi" broj 13/04) 

mijenja se članak 12., koji sada glasi: 

 

"Članak 12. 

Unutarnji red, sistematizacija radnih 

mjesta, opis poslova i zadaća radnog mjesta, 

stručni i drugi uvjeti za raspored na radna 

mjesta, broj potrebnih službenika i 

namještenika, te druga pitanja u vezi sa radom 

Jedinstvenog upravnog odjela podrobnije se 

uređuju Pravilnikom o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela, kojeg donosi 

Općinski načelnik na prijedlog pročelnika." 

 

 

 

 

Članak 2. 

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu 

općinske uprave Općine Gračišće ("Službene 

novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Karojba, Gračišće, Lupoglav, Motovun i  Sv. 

Petar u Šumi" broj 5/94) i u Odluci izmjenama 

i dopunama Odluka o ustrojstvu i djelokrugu 

općinske uprave Općine Gračišće (Službene 

novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Karojba, Gračišće, Lupoglav, Motovun i  Sv. 

Petar u Šumi" broj 13/04) mijenja se članak 

13., stavak 1., koji sada glasi: 

 

"Članak 13. 

(1) Jedinstvenim upravnim odjelom 

upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog 

natječaja imenuje Općinski načelnik." 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od 

dana objave u Službenim novinama Grada 

Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 

Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

KLASA: 023-01/15-01/12 

URBROJ: 2163/02-02-02-15-2 

Gračišće, 12. studenog  2015.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

 

Predsjednik  

Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA  

   OPĆINA GRAČIŠĆE 

       Općinsko vijeće 

  

 

KLASA: 711-01/15-01/12 

Ur.broj: 2163/02-02-02-15-5 

Gračišće, 12. studenog  2015.  

 

 

 Na temelju članka 30. Statuta Općine 

Gračišće (“Službene novine Grada Pazina” 

broj 05/13. i 21/13.), a u svezi članka 119. 

Zakona o sudovima ("Narodne novine” broj 

28/13., 33/15. i 82/1.), Općinsko vijeće Općine 

Gračišće na sjednici održanoj 12. studenog 

2015. godine donosi slijedeći   

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

1. Općinsko vijeće Općine Gračišće na 

temelju prijedloga Općinskog načelnika 

Općine Gračišće, a po naputku Stručne službe 

Skupštine Istarske županije daje prijedlog za 

suca porotnika sa područja Općine Gračišće. 

2. Za suca porotnika sa područja 

Općine Gračišće predlaže se Laura Širol – 

magistra prava, sa prebivalištem u Gračišću, 

Gračišće 57, OIB: 47441226995. 

3. Ovaj Zaključak objavit će se u 

službenim novinama grada Pazina i Općina 

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 

Motovun i Sv. Petar u šumi. 

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 
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Na osnovi članka 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01., 60/01.,129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,150/11. i 19/13), te na osnovi Sporazuma 
o načinu i uvjetima zajedničkog korištenja Odmarališta Špadići u Poreču („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 4/97.), Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u 
Šumi i Tinjan (dalje: Grad i Općine), te Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin (dalje: Sporazumne 
strane), zaključuju ovaj 
 

 
S P O R A Z U M  

o načinu i uvjetima zajedničkog uređenja prostora i ostvarivanja Programa boravka 
djece u Odmaralištu Špadići u 2015. godini 

 

 
Članak 1. 

Grad i Općine, suvlasnici Odmarališta Špadići u Poreču (dalje: Odmaralište), suglasni su da u 
svom zajedničkom interesu, zajedničkim sredstvima dodatno opreme i urede Odmaralište, u svrhu 
boravka školske djece i mladih tijekom ljetnih mjeseci 2015. godine u Odmaralištu.  

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

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

 
Članak 2. 

Grad i Općine povjeravaju Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin (dalje: Osnovna škola), a 
Osnovna škola preuzima poslove opremanja i uređenja Odmarališta te poslove upravljanja 
Odmaralištem tijekom ljetnih mjeseci 2015. godine, a sve u skladu s ovim Sporazumom. 

Pod poslovima opremanja i uređenja Odmarališta u smislu stavka 1. ovoga članka 
podrazumijevaju se: nabavka, čišćenje i dezinfekcija objekta i okoliša, postavljanje sprava i pomagala 
u okoliš, te popravak postojeće opreme i pokućstva u Odmaralištu - sve prema Programu iz članka 1. 
ovoga Sporazuma. 

Pod poslovima upravljanja Odmaralištem tijekom ljetnih mjeseci 2015. godine, 
podrazumijevaju se:  

1) izrada Programa ljetovanja djece po smjenama od sedam (7) dana,  
2) izrada jelovnika za svaku pojedinu smjenu u trajanju od sedam (7) dana,  
3) izrada Kalkulacije troškova boravka djece po smjeni i po djetetu,  
4) organizacijske pripreme za učinkovit rad Odmarališta (oprema, okoliš, postavljanje 

Voditelja Odmarališta, odgojitelja i ostalog osoblja, nabavka hrane, čišćenje i drugo) te za 
ostvarivanje programa boravka djece,  

5) animacija i anketiranje roditelja i djece od prvog do sedmog razreda za boravkom u 
Odmaralištu,  

6) obavljanje ostalih predradnji i poslova za grupiranje djece u smjene, za prijevoz djece u i iz 
Odmarališta, te za naplatu troškova ljetovanja,  

7) ostvarivanje Programa boravka i ljetovanja djece u Odmaralištu u svim smjenama, te 
obavljanje pedagoškog nadzora nad realiziranjem toga Programa,        

8) održavanje odgovarajućih kontakata sa Gradom i Općinama, ustanovama, poduzećima te s 
drugim odgovarajućim tijelima - kad je to potrebno za adekvatno funkcioniranje Odmarališta,  
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9) drugi poslovi koje je nužno obaviti da bi se osigurao adekvatan rad i život u Odmaralištu 
tijekom ljeta 2015. godine. 

 
O poslovima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, Osnovna škola će voditi odgovarajuću -

organizacijsku, tehničku, pedagošku odnosno računovodstveno-financijsku i drugu dokumentaciju. 
Potrebne radove na uređenju drvenarije, zamjene dotrajalog namještaja i nabave projektne 

dokumentacije vodit će Grad. 
 

Članak 3. 
Ako tijekom provođenja ovoga Sporazuma nastane potreba za povećanjem obujma nabavke 

opreme odnosno za obavljanjem dodatnih poslova na uređenju Odmarališta, takva će povećanja i 
dodatne poslove Sporazumne strane rješavati dogovorno, u duhu i u skladu s ovim Sporazumom. 
 

Članak 4. 
Grad i Općine se obvezuju da će Osnovnoj školi najkasnije do 20. lipnja 2015. staviti na 

raspolaganje objekt Odmarališta, radi opremanja i uređivanja Odmarališta u smislu članka 2. stavak 2. 
ovoga Sporazuma. 

Osnovna škola se obvezuje da će najkasnije do 1. srpnja 2015. obaviti poslove opremanja i 
uređivanja Odmarališta u smislu članka 2. stavak 3. ovoga Sporazuma, te odgovarajuće pripremne 
poslove iz članka 2. stavci 2. i 3. ovoga Sporazuma, za uvođenje prve smjene djece u Odmaralište. 

 
Članak 5. 

Sporazumne strane su suglasne da će se boravak školske djece u Odmaralištu Špadići, u smislu 
članka 2. stavak 3. ovoga Sporazuma, 2015. godine organizirati u smjenama s najviše četrdesetero (40) 
djece u jednoj (1) smjeni. 

Smjene ljetovanja bit će raspoređene na sljedeći način: 
 
I. smjena     od 04.07.2015. do 11.07.2015. 

II.    smjena     od    11.07.2015. do 18.07.2015.                                         

III.  smjena     od 18.07.2015. do 25.07.2015.                                            

IV.  smjena     od  25.07.2015. do 01.08.2015.  

 

Ukoliko se prijavi više od 160 učenika/ca organizirat će se i V. smjena:  

                                         

V.   smjena     od 01.08.2015. do 08.08.2015.                                            

                                           
 
Grad i Općine preuzimaju obvezu da će djecu i ostale sudionike ljetovanja iz ovoga 

Sporazuma osigurati po osnovi odgovornosti iz djelatnosti i po osnovi odgovornosti prema vlastitim 
djelatnicima. 
 

Članak 6. 
Nakon isteka posljednje smjene, odnosno po završetku ljetovanja u Odmaralištu, Osnovna 

škola će Gradu i Općinama, najkasnije do 30. rujna 2015. godine, podnijeti pismeni Izvještaj o 
ostvarenju Programa iz članka 1. i 2. ovoga Sporazuma, o eventualnim problemima ostvarenja istog te 
istaknuti prijedloge u svrhu poboljšanja uvjeta boravka u Odmaralištu. 

 
Članak 7. 

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

Osnovna škola se obvezuje da će organizacijske, pedagoške i druge poslove u vezi s boravkom 
djece u Odmaralištu obavljati u skladu sa svojim najboljim znanjem i mogućnostima, te da će objekt, 
uređaje i opremu Odmarališta upotrebljavati i čuvati pažnjom dobrog domaćina i upravitelja. 
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Članak 8. 
Grad i Općine su suglasni da će u skladu s ovim Sporazumom, razmjerno svojim 

suvlasničkim udjelima nad Odmaralištem Špadići na k.č. 2651, sudjelovati u podmirenju troškova 
popravaka, uređenja i opremanja Odmarališta iz članka 1. stavak 2. ovoga Sporazuma, prema 
Programu održavanja i opremanja koji je u prilogu ovome Sporazumu, i to: Grad Pazin - sa 25/49, 
Općina Cerovlje - sa 5/49, Općina Gračišće - sa 4/49, Općina Karojba - sa 3,5/49, Općina Lupoglav - 
sa 2/49, Općina Motovun - sa 2,5/49, Općina Sv. Petar u Šumi - sa 2/49, te Općina Tinjan - sa 5/49. 

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

 
Članak 9. 

Grad i Općine su suglasni da će Osnovnoj školi najkasnije u roku od osam (8) dana od dana 
zaključenja ovog Sporazuma doznačiti beskamatni avans u visini od 50% svoga udjela u sredstvima 
potrebnim za ostvarivanje Programa iz članka 8. ovoga Sporazuma, a ostalih 50% u roku od osam 
dana od početka rada prve smjene iz alineje 1. stavka 2. članka 5. ovog Sporazuma. 

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

 
Članak 10. 

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

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

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

 
Članak 11. 

Sredstva za boravak i ljetovanje djece u Odmaralištu (prehrana, čišćenje, prijevoz, voditelji, 
učitelji, administracija i drugo), osigurava Osnovna škola naplatom od roditelja djece i to tako da po 
svakom djetetu za boravak u jednoj (1) smjeni naplati 990,00 kuna, uz otplatu čekovima u četiri (4) 
obroka (čekovi se polažu u računovodstvu škole pri potpisivanju Ugovora) ili u gotovini u dvije rate 
(2) (prva rata prilikom sklapanja Ugovora, a druga prije odlaska u „Špadiće). 

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

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

Članak 14. 
Sporazumne strane su suglasne da će eventualne sporove ili razmimoilaženja u mišljenju, koja 

bi mogla nastati u provođenju ovoga Sporazuma, rješavati sporazumno i dogovorno, u duhu dobre 
poslovne suradnje, a ako u tome ne bi uspjele - ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Pazinu. 
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Članak 15. 
 Ovaj Sporazum stupa na snagu i primjenjuje se od dana kad ga u istovjetnom tekstu potpišu i 
ovjere sve sporazumne strane. 
 

 
Članak 16. 

            Ovaj je Sporazum zaključen u devet (9) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka sporazumna 
strana zadržava po jedan (1) primjerak. 
 
 
KLASA: 602-02/15-01/04 
URBROJ: 2163/01-01-01-15-1 
Pazin, 24. travnja 2015. 
                   

 

                   GRAD PAZIN                                                         OPĆINA CEROVLJE                                     

                   Gradonačelnik                                                               Općinski načelnik   

                 Renato Krulčić,v.r.                                      Emil Daus, v.r. 
 

 

   OPĆINA KAROJBA                   OPĆINA GRAČIŠĆE 
                Općinski načelnik                                  Općinski načelnik  

                 Alen Rosić, v.r.         Ivan Mijandrušić, v.r. 
 
 

                OPĆINA TINJAN             OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI 

                 Općinski načelnik                                  Općinski načelnik                    

                 Goran Hrvatin, v.r.           Mario Bratulić, v.r. 

         

 
              OPĆINA LUPOGLAV                                                OPĆINA MOTOVUN 
                  Općinski načelnik                                                          Općinski načelnik 
                   Franko Baxa, v.r.                                                      Tomislav Pahović, v.r. 
 
 
             OSNOVNA ŠKOLA 
          Vladimira Nazora PAZIN 
                   Ravnateljica 
          Zdenka Turkalj-Čohilj, v.r. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


