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Na temelju članka 108. stavka 6.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji
("Narodne novine" broj 76/07. i 38/09.) i
članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina
("Službene novine Grada Pazina" broj 17/09.),
Gradonačelnik Grada Pazina 23. listopada
2009. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za ocjenu arhitektonske
uspješnosti idejnog projekta
Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva
za
ocjenu
arhitektonske
uspješnosti idejnog projekta („Službene novine
Grada Pazina“ broj 2/08., 15/08. i 10/09.)
članak 3. mijenja se i glasi :
„Odgovorna osoba za rad Povjerenstva
u ime Grada Pazina je Nikolona Vratonja,
dipl.ing.građ.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8)
dana od dana objave u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u
Šumi i Tinjan.
KLASA: 350-01/09-01/04
URBROJ: 2163/01-01-01-09-2
Pazin, 23. listopada 2009.
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA
Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić, v.r.

Na temelju članka 34. stavka 1. točke
8. Statuta Grada Pazina („Službene novine
Grada Pazina“, broj 17/09.) i članka 2. stavka
1., a u vezi s člankom 14. alineja 1. Odluke o
načinu, uvjetima i postupku raspolaganja
imovinom u vlasništvu Grada Pazina
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 21/09.),
Gradonačelnik Grada Pazina 12. studenog
2009. godine, donosi
ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada
Pazina
Članak 1.
Grad Pazin prodat će nekretninu u
naravi građevinsko zemljište u vlasništvu
Grada Pazina označeno kao k.č.broj 1904/2
(3756/2 N.I.) upisano u zk. uložak broj 3332 za
K.O. Pazin, površine 103 m2, za kupoprodajnu
cijenu u iznosu od 111.740,58 kuna (1.084,86
kuna/ m2 zemljišta).
Porez na kupoprodajnu cijenu nije
uračunat u cijenu i plaća ga kupac.
Članak 2.
Grad Pazin će zemljište iz članka 1.
ove Odluke ponuditi na prodaju neposrednom
pogodbom HEP-Operatoru distribucijskog
sustava d.o.o. Zagreb za izgradnju trafostanice.
O ponudi iz stavka 1. ovoga članka
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Zagreb dužan je očitovati se u roku od 10 dana
od dana prijema ove Odluke.
Članak 3.
Na temelju ove Odluke Gradonačelnik
Grada Pazina će u ime Grada Pazina kao
prodavatelja, sa kupcem sklopiti ugovor o
kupoprodaji nekretnine u skladu s ovom
Odlukom i uvjetima propisanim Odlukom o
načinu, uvjetima i postupku raspolaganja
imovinom u vlasništvu Grada Pazina.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
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novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.
Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA: 940-01/09-01/11
URBROJ: 2163/01-01-014-09-2
Pazin, 12. studeni 2009.
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prostorno planiranje Grada Pazina koji će
voditi i posebnu evidenciju o nagradama“.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik 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 i Tinjan.

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA
Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić,v.r.

KLASA: 372-01/09-01/13
URBROJ: 2163/01-01-01-09-3
Pazin, 12. studeni 2009.
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA
Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić,v.r.

286
Na temelju članka 35. Zakona o
zakupu i prodaji poslovnih prostora (»Narodne
novine«, broj 91/96., 124/97. i 174/04. i
38/09.) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
17/09.), Gradonačelnik Grada Pazina 12.
studenog 2009. godine, donosi
Pravilnik
o izmjenama Pravilnika o izgledu izloga
poslovnog prostora u Gradu Pazinu
Članak 1.
U Pravilniku o izgledu izloga
poslovnog prostora u Gradu Pazinu („Službene
novine Grada Pazina“ broj 6/95.) u stavku 2.
članka 7. i članku 9.
izraz „Gradsko
poglavarstvo“ u odgovarajućem padežu
zamjenjuje se izrazom „Gradonačelnik Grada
Pazina“ u odgovarajućem padežu.
Članak 2.
Članak 14. mijenja se i glasi:
„Nadzor nad provođenjem ovoga
Pravilnika vršit će Upravni odjela za
komunalni sustav i prostorno planiranje Grada
Pazina“.
Članak 3.
U 15. mijenja se i glasi: tekst:
„Sve administrativne i pomoćne
poslove kao i pomoć u radu Komisije obavljat
će Upravni odjela za komunalni sustav i

287
Na temelju članka 51. Zakona o najmu
stanova („Narodne novine“ broj 91/96.) i
članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene
novine Grada Pazina“ broj 17/09.),
Gradonačelnik Grada Pazina 6. studenog 2009.
godine donosi
Pravilnik
o izmjeni Pravilnika o davanju stanova u
vlasništvu Grada Pazina u najam
Članak 1.
U Pravilniku o davanju stanova u
vlasništvu Grada Pazina u najam („Službene
novine Grada Pazina“ broj 1/97., 3/97., 2/99. i
2/99. - pročišćeni tekst ) u stavku 1. članka 3. i
stavku 2. članka 13. riječ “Poglavarstvo”
zamjenjuje se riječju “Gradonačelnik“.
Članak 2.
Članak 14. mijenja se i glasi:
„Članak 14.
Izvan liste Gradonačelnik Grada
Pazina može, dati u najam do dva (2) stana
godišnje, osobama zaposlenim u oblasti
zdravstva, kulture, športa, školstva, socijalne
skrbi i uprave, te osobama čiji su priznati
rezultati rada od posebnog značaja za Grad
Pazin ili za koje ocijeni da će svojim radom
doprinijeti razvoju Grada Pazina.
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Osobama iz stavka 1. ovoga članka
stan će se dodijeliti samo na vrijeme obnašanja
dužnosti ili poslova navedenih u stavku 1.
ovog članka.
Ugovorom o najmu propisat će se
prava i obveze ugovornih strana.“
Članak 3.
U stavcima 4. i 5. članka 17. i stavku
4. članka 19. riječ “Poglavarstvo” u
odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječju
“Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u
Šumi i Tinjan.
KLASA: 370-01/09-01/05
URBROJ: 2163/01-01-01-09-3
Pazin, 6. studeni 2009.
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA
Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić,v.r.
288
Na temelju članka 15. stavaka 3. i 4.
Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima
i studentima („Službene novine Grada Pazina“
broj 2/96., 8/98., 11/03. i 6/04. – prečišćeni
tekst, 9/04.- ispravak, 16/08. i 21/09.) i članka
34. stavka 1.Statuta Grada Pazina („Službene
novine
Grada
Pazina“
broj
17/09.),
Gradonačelnik Grada Pazina dana 6. studenog
2009. godine, donosi
R J E Š E NJ E
o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije
za stipendije Grada Pazina
1. U točki 2. Rješenja o imenovanju
Komisije za stipendije Grada Pazina
(«Službene novine Grada Pazina» broj 1/07.)
riječi „Gradskom Poglavarstvu“ zamjenjuju se
riječju „Gradonačelniku”.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
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novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.
Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA: 602-01/09-01/08
URBROJ: 2163/01-01-01-09-3
Pazin, 6. studeni 2009.
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA
Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić,v.r
289
Na temelju članka 34., a u vezi s
člankom 45. Statuta Grada Pazina (»Službene
novine Grada Pazina», broj 17/09.) i članaka
40. Odluke o upravljanju poslovnim prostorom
u vlasništvu Grada Pazina («Službene novine
Grada Pazina», broj 16/07. i 21/09.),
Gradonačelnik Grada Pazina 12. studenog
2009. godine donosi
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije
za provedbu natječaja za davanje poslovnog
prostora u zakup
Članak 1.
U Rješenju o imenovanju Komisije za
provedbu natječaja za davanje poslovnog
prostora u zakup («Službene novine Grada
Pazina», broj 23/06.) u članku 3. riječ
„Poglavarstvu“
zamjenjuje
se
riječju
„Gradonačelniku“.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav,
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA: 372-01/09-01/12
URBROJ: 2163/01-01-01-09-3
Pazin, 12. studeni 2009.
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA
Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić,v.r.
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Na temelju članka 7. Odluke o načinu,
uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u
vlasništvu Grada Pazina («Službene novine
Grada Pazina» broj 12/99.) i članka 34. stavka
1. Statuta Grada Pazina («Službene novine
Grada Pazina» broj 17/09.) Gradonačelnik
Grada Pazina 15. listopada 2009. godine
donosi

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije
za procjenu imovine
Članak 1.
U članku 3. stavku 1. riječi „Gradskog
poglavarstva ili“ i riječi „Gradskom
poglavarstvu“
zamjenjuju
se
riječju
„Gradonačelnika“ i „Gradonačelniku“.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.
Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA: 021-05/09-01/05
URBROJ: 2163/01-01-01-09-3
Pazin, 15. listopada 2009.
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA
Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić, v.r.

Na temelju članka 10. Odluke o
načinu, uvjetima i postupku raspolaganja
imovinom u vlasništvu Grada Pazina
(«Službene novine Grada Pazina» broj 12/99.)
i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina
(«Službene novine Grada Pazina» broj 17/09.),
Gradonačelnik Grada Pazina 23. listopada
2009. godine donosi

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju
Natječajne komisije za promet imovinom u
vlasništvu Grada Pazina
Članak 1.
U Rješenju o imenovanju Natječajne
komisije za promet imovinom u vlasništvu
Grada Pazina
(«Službene novine Grada
Pazina» broj 1/08.) u članku 1. točka 5. mijenja
se i glasi:
“5. Renato Kalac,prof, za člana.”
Članak 2.
U članku 3. stavku 1. tekst „Gradskom
poglavarstvu” zamjenjuje se tekstom
„Gradonačelniku“
Članak 3.
Mandat novoizabranom članu traje do
isteka redovitog mandata Natječajne komisije.
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.
Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA: 021-05/09-01/06
URBROJ: 2163/01-01-01-09-3
Pazin, 23. listopad 2009.
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA
Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO IZBORNO
POVJERENSTVO
OPĆINA GRAČIŠĆE
KLASA: 013-02/09-01/01
URBROJ: 2163/02-03-01-09-82
Gračišće, 05. studeni 2009.

Na temelju članka 32 stavak 3. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika,
župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine“ broj 109/07 i 125/08) i dostavljenih
završnih izvješća Općinsko izborno povjerenstvo Općine Gračišće objavljuje
DOPUNU ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA
KANDIDATA I ZAMJENIKA KANDIDATA O IZVORIMA I VISINI UTROŠENIH
SREDSTAVA ZA IZBORNU PROMIDŽBU

KANDIDAT/ZAMJENIK KANDIDATA

IZVOR SREDSTAVA

1.Kandidat BRUNO BALDE
Zamjenik kandidata VLADIMIR MILANOVIĆ
NEZAVISNI KANDIDAT

Prihodi od članarina, donacija,
imovine i iz proračuna sukladno
Zakonu o financiranju političkih
stranaka, nezavisnih lista i
kandidata („Narodne novine“
broj 1/07.)

2. Kandidat KAZIMIR ZOVIĆ
Zamjenik kandidata MAURICIO SMOKOVIĆ
HRVATSKA NARODNA STRANKA –
LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)

Prihodi od članarina, donacija,
imovine i iz proračuna sukladno
Zakonu o financiranju političkih
stranaka, nezavisnih lista i
kandidata („Narodne novine“
broj 1/07)

Predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva
Marijan Paulišić, v.r.

VISINA SREDSTAVA
1.400,00

4.300,00
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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. i 36/09.) i članka 24.
Statuta Općine Karojba, ("Službene novine
Grada Pazina" broj 19/05.) Općinsko vijeće
Općine Karojba na sjednici održanoj 6.
studenog 2009. godine, donosi
STATUT
OPĆINE KAROJBA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Statutom Općine Karojba (dalje u tekstu:
Statut) uređuju se:
- status i područje Općine Karojba;
- obilježja, pečat i Dan Općine Karojba;
- javna priznanja;
- samoupravni djelokrug;
- ovlasti i način rada tijela Općine
Karojba;
- ustrojstvo općinske uprave i rad javnih
službi;
- mjesna samouprava;
- imovina i financiranje Općine Karojba;
- provođenje referenduma i oblici
konzultiranja građana;
- oblici suradnje s drugim jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- javnost rada i
- druga pitanja od važnosti za
ostvarivanje prava i obveza Općine Karojba.
Članak 2.
Općina Karojba je jedinica lokalne
samouprave.
Općina Karojba je pravna osoba.
Članak 3.
Naziv Općine Karojba je: OPĆINA
KAROJBA.
Sjedište Općine Karojba je u Karojbi,
Karojba 1.

Članak 4.
Područje Općine Karojba (dalje u
tekstu: Općina) utvrđeno je Zakonom o
područjima županija, gradova i općina u
Republici Hrvatskoj.
Područje Općine čine naselja: Karojba,
Motovunski Novaki, Škropeti i Rakotule.
Članak 5.
Općina ima grb i zastavu.
Izgled grba i zastave Općine uređuje se
posebnom odlukom koju donosi Općinsko
vijeće Općine Karojba (dalje u tekstu:
Općinsko vijeće) uz prethodno odobrenje
nadležnog tijela.
Općinsko vijeće može odobriti
uporabu grba fizičkim i pravnim osobama, ako
ocijeni da je to u interesu općine.
Članak 6.
Dan Općine je 02. srpnja koji se
obilježava kao tradicionalni vjerski i pučki
blagdan.
Sadržaj i način obilježavanja Dana
Općine uredit će se posebnom odlukom.
Mjesni odbor može svojim aktom
odrediti dan koji će se svečano obilježavati na
području Mjesnog odbora.
Članak 7.
Svi građani Općine uživaju jednaka
prava temeljena na principima poštivanja
ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti i
jednakosti.
Općina posebno čuva, štiti i promiče
svoje kulturno - povijesno naslijeđe, čakavski
dijalekt, lokalne govore, izvorni narodni
folklor, toponime, graditeljsku baštinu, pučke
blagdane i narodne običaje.
Općina osigurava i uvjete za osnivanje
udruga koje su odraz nastojanja da se očuva
stečeni nacionalni i kulturni identitet
pripadnika hrvatskog naroda i svih etničkih
zajednica te ih financijski potpomaže u okviru
svojih mogućnosti.
Članak 8.
Pripadnicima nacionalnih zajednica,
kao autohtonih zajednica, kao i drugim
etničkim zajednicama, osigurava se sloboda
izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno
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služenje svojim jezikom i pismom i kulturna
autonomija, zaštita ravnopravnog sudjelovanja
u javnim poslovima u skladu s Ustavom,
zakonom,
ovim
Statutom,
općim
i
pojedinačnim aktima tijela Općine.
Članak 9.
Općinsko vijeće može osobu posebno
zaslužnu za promicanje ugleda Općine
proglasiti počasnim građaninom.
Počašću se ne stječu posebna prava,
odnosno obveze, i može se opozvati ako se
počasna osoba pokaže nedostojna takve
počasti.
Članak 10.
Općina dodjeljuje svoja priznanja za
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog
značenja za njen razvitak i ugled, a naročito za
uspjehe u unapređivanju gospodarstva,
znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja
prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti, te
poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene.
Vrste javnih priznanja, uvjeti za
njihovo dodjeljivanje, njihov izgled i oblik,
kriteriji i postupak, te tijela koja provode
postupak i dodjeljuju priznanja, uređuju se
posebnom odlukom.
II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
OPĆINE
Članak 11.
Općina je samostalna u odlučivanju
poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u
skladu s Ustavom Republike Hrvatske i
zakonom, te podliježe samo nadzoru
zakonitosti rada i akata tijela Općine.
U svom samoupravnom djelokrugu
Općina obavlja poslove lokalnog značaja
kojima se neposredno ostvaruju potrebe
građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom
dodijeljeni državnim tijelima i to osobito,
poslove koji se odnose na:
1. uređenje naselja i stanovanje,
2. prostorno i urbanističko planiranje,
3. komunalno gospodarstvo,
4. brigu o djeci,
5. socijalnu skrb,
6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
7. odgoj i osnovno obrazovanje,
8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
9. zaštitu potrošača,
10. zaštitu i unapređenje prirodnog
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okoliša,
11. protupožarnu i civilnu zaštitu,
12. prometa na području Općine, te
13. ostale poslove sukladno posebnim
zakonima.
Članak 12.
Općinsko vijeće može u skladu s ovim
Statutom i Statutom Istarske županije donijeti
odluku da se pojedini poslovi iz samoupravnog
djelokruga Općine prenesu na Istarsku
županiju, odnosno na mjesnu samoupravu.
Općinsko vijeće može tražiti od
Skupštine Istarske županije da joj, uz
suglasnost središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne
(regionalne) samouprave, povjeri obavljanje
određenih poslova iz njezina samoupravnog
djelokruga na području Općine, ako Općina za
njihovo obavljanje osigura dovoljno prihoda.
III. TIJELA OPĆINE, OVLASTI I NAČIN
RADA
Članak 13.
Tijela Općine su Općinsko vijeće
Općine Karojba i Općinski načelnik Općine
Karojba (dalje u tekstu: Općinski načelnik).
Članak 14.
Ovlasti i obveze koje proizlaze iz
samoupravnog djelokruga Općine podijeljene
su
između Općinskog vijeća, kao
predstavničkog i Općinskog načelnika, kao
izvršnog tijela.
Ako zakonom ili drugim propisom nije
jasno određeno koje je tijelo nadležno za
obavljanje poslova iz
samoupravnog
djelokruga Općine, svi poslovi i zadaće što se
odnose na uređivanje odnosa samoupravnog
djelokruga, u nadležnosti su Općinskog vijeća,
a poslovi izvršne naravi, u nadležnosti su
Općinskog načelnika.
Ako se po prirodi posla ne može
utvrditi nadležnost tijela prema opisu iz stavka
2. ovoga članka, određuje se nadležnost
Općinskog vijeća.
1. Općinsko vijeće
Članak 15.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo
građana koje donosi akte u okviru svog
djelokruga i obavlja druge poslove u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.

Strana 659- Broj 23

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA

Članak 16.
Općinsko vijeće:
- donosi Statut Općine,
- donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
- donosi odluke i druge opće akte
kojima uređuje pitanja iz samoupravnog
djelokruga Općine,
- donosi odluku o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Općine,
- donosi proračun, odluku o
izvršavanju proračuna, te polugodišnji i
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
- bira i razrješava predsjednika i
potpredsjednike Općinskog vijeća,
- osniva i bira članove radnih tijela
Općinskog vijeća, te imenuje i razrješava
druge osobe određene zakonom, drugim
propisom ili ovim Statutom,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug
općinske uprave,
- osniva javne ustanove, trgovačka
društva i druge pravne osobe za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih
djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o
njihovim
statusnim
promjenama
i
preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
- raspisuje lokalni referendum u skladu
sa zakonom i ovim Statutom,
- donosi smjernice razvoja Općine,
- nadzire ukupno materijalno i
financijsko poslovanje Općine,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju
pokretnina i nekretnina Općine u skladu sa
zakonom,
- odlučuje o prijenosu i preuzimanju
osnivačkih prava u skladu s posebnim
zakonima,
- odlučuje o kupnji i prodaji dionica
odnosno udjela Općine u
trgovačkim
društvima kojih je Općina su/osnivač,
- odlučuje o davanju suglasnosti za
zaduženje i o davanju jamstava u skladu sa
zakonom,
- donosi pojedinačne i druge akte iz
samoupravnog djelokruga Općine u skladu sa
zakonom i ovim Statutom,
- obavlja i druge poslove koji su
zakonom, Statutom ili drugim propisom
stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.
Članak 17.
Općinsko vijeće ima 11 članova, koji
su izabrani u skladu s odredbama zakona, na
vrijeme od četiri (4) godine koliko im traje
mandat.
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Članak 18.
Općinsko vijeće ima predsjednika i
dva potpredsjednika, koji se biraju pojedinačno
na način i u postupku propisanim Poslovnikom
Općinskog vijeća, ovim Statutom i zakonom.
Članak 19.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva
sjednice, predlaže dnevni red, predsjedava
sjednicama i potpisuje akte Općinskog vijeća,
predstavlja i zastupa Općinsko vijeće, upućuje
prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani
postupak, brine o postupku donošenja općih
akata iz djelokruga Općinskog vijeća, brine o
ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti
članova Općinskog vijeća, koordinira rad
radnih tijela Općinskog vijeća, obavještava
Općinsko vijeće o mirovanju mandata i
prestanku
mirovanja
mandata
članova
Općinskog vijeća, o prestanku mandata
članova prije isteka redovitog četverogodišnjeg
mandata te o zamjenicima članova Općinskog
vijeća, brine o javnosti rada, te obavlja druge
poslove utvrđene Poslovnikom Općinskog
vijeća.
Predsjednika Općinskog vijeća, u
slučaju spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje
potpredsjednik na način utvrđen Poslovnikom
Općinskog vijeća.
Članak 20.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja
počasno i za to ne prima plaću.
Član, predsjednik i potpredsjednici
Općinskog vijeća za svoj rad u Općinskom
vijeću i u njegovim radnim tijelima imaju
pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom
Općinskog vijeća.
Ostala prava i dužnosti člana,
predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća uređuju se Poslovnikom Općinskog
vijeća.
Članak 21.
Član Općinskog vijeća ima pravo i
dužnost sudjelovati u radu sjednica Općinskog
vijeća i njegovih radnih tijela, podnositi
prijedloge općih akata, izjašnjavati se o
pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica,
postavljati pitanja Načelniku o njegovom radu,
te prihvatiti izbor za člana u radnim tijelima
Općinskog vijeća.
Član Općinskog vijeća ima pravo
uvida u akte o radu Općinskog vijeća i
njegovih radnih tijela.
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Članak 22.
Članu Općinskog vijeća mandat
prestaje i prije isteka vremena na koje je
izabran ako se ispuni jedan od uvjeta utvrđen
posebnim zakonom o izboru članova
predstavničkih tijela.
Član Općinskog vijeća svoj mandat
može staviti u mirovanje u slučajevima
propisanima posebnim zakonom.
Članak 23.
Općinsko vijeće radi na sjednicama
ako je nazočna većina od ukupnog broja svih
članova.
Općinsko vijeće donosi odluke javnim
glasovanjem, većinom glasova nazočnih
članova, osim u slučajevima kada je
Poslovnikom Općinskog vijeća ili zakonom
propisana druga većina ili tajno glasovanje.
Članak 24.
Rad Općinskog vijeća je javan.
Javnost rada osigurava se javnim
održavanjem sjednica, službenim izjavama,
konferencijama za medije, izvještavanjem i
napisima u tisku i drugim oblicima javnog
priopćavanja,
objavljivanjem
akata
u
Službenom glasilu Općine, na internet
stranicama Općine, a prema potrebi i na
oglasnim pločama mjesnih odbora.
Službene izjave o radu Općinskog
vijeća daje predsjednik ili osoba koju
predsjednik ovlasti.
Na sjednicama Općinskog vijeća
javnosti se može se isključiti samo iznimno, u
slučajevima predviđenim posebnim zakonima i
Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 25.
Detaljnije odredbe o načinu i postupku
sazivanja i konstituiranja Općinskog vijeća, o
načinu rada i vođenja sjednica, o osiguravanju
praćenja rasprave, o sudjelovanju u radu i
odlučivanju, načinu glasovanja i vođenju
zapisnika, te o načinu održavanja reda na
sjednicama, javnosti rada i druga pitanja uredit
će se Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 26.
Općinsko vijeće osniva stalna i
povremena radna tijela radi pripremanja akata i
zauzimanja stajališta i mišljenja o poslovima iz
svog djelokruga.
Stalna radna tijela su Mandatnoverifikaciona komisija, Komisija za izbor i
imenovanja, Odbor za pravna pitanja i
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društvene djelatnosti te Odbor za gospodarstvo
i financije.
Sastav, broj članova i djelokrug rada
pojedinog radnog tijela Općinskog vijeća
utvrđuje se posebnom odlukom o osnivanju
radnog tijela.
Članak 27.
Općinsko vijeće može odlukom
osnovati i druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju tijela iz stavka 1.
ovog članka uređuju se sastav, broj članova,
zadaće i način rada radnog tijela.
2. Općinski Načelnik
Članak 28.
Općinski načelnik zastupa i predstavlja
Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Općinski načelnik ima zamjenika.
Članak 29.
Općinski načelnik u okviru svog
ovlaštenja:
1. utvrđuje i podnosi prijedloge općih
akata koje donosi Općinsko vijeće,
2. priprema prijedloge općih akata,
3. donosi opće i pojedinačne akte
kada je na to ovlašten propisima0,
4. daje mišljenje o prijedlozima akata
koje Općinskom vijeću podnose
drugi ovlašteni predlagatelji,
5. utvrđuje prijedlog Proračuna i
odluke o izvršavanju Proračuna,
6. upravlja prihodima i rashodima
Općine,
7. odgovoran je za planiranje i
izvršavanje Proračuna,
8. izvršava ili osigurava izvršavanje
općih akata Općinskog vijeća,
9. upravlja
nekretninama,
pokretninama
i
imovinskim
pravima u vlasništvu Općine, kao i
prihodima i rashodima Općine u
skladu sa zakonom, ovim Statutom
i općim aktima Općine,
10. odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina Općine u
skladu sa zakonom,
11. usmjerava djelovanje upravnog
tijela Općine u obavljanju poslova
iz
njegovog
samoupravnog
djelokruga i obavlja nadzor nad
zakonitošću rada,
12. odgovara za zakonitost rada
upravnog tijela Općine,
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13. imenuje i razrješava pročelnika
upravnog tijela Općine,
14. donosi pravilnik o unutarnjem redu
upravnog odjela,
15. donosi odluku o kriterijima i
načinu ocjenjivanja službenika i
namještenika,
16. odgovoran je za uspostavu, razvoj i
provedbu
sustava
unutarnjih
financijskih kontrola (financijsko
upravljanje i kontrola te unutarnja
revizija) u Općini,
17. podnosi
Općinskom
vijeću
odgovarajuća izvješća,
18. obavlja nadzor nad zakonitošću
rada tijela mjesnih odbora,
19. zaključuje ugovore i druge pravne
poslove u skladu sa zakonom i
drugim propisima,
20. obavlja druge poslove koji su mu
stavljeni u nadležnost zakonom,
ovim Statutom, općim aktima
Općine ili drugim propisima.
Članak 30.
Općinski načelnik o svom radu
izvještava Općinsko vijeće dva (2) puta
godišnje i to do 31. ožujka tekuće godine za
razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine i
do 15. rujna za razdoblje siječanj - lipanj
tekuće godine.
Općinsko vijeće, može, pored izviješća
iz stavka 1.ovoga članka, od Općinskog
načelnika tražiti izviješće o pojedinim
pitanjima iz njegovog djelokruga.
Općinski načelnik podnosi izviješće po
zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 60
dana od dana primitka zahtjeva, odnosno na
prvoj slijedećoj sjednici Općinskog vijeća.
Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj
različitih pitanja, rok za podnošenje izviješća
iznosi 90 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od
Općinskog načelnika izviješće o bitno
podudarnom pitanju prije proteka roka od 6
mjeseci od ranije podnesenog izviješća o istom
pitanju.
Članak 31.
Član
Općinskog
vijeća
može
Općinskom načelniku postavljati pitanja o
njegovom radu.
Način i postupak postavljanja pitanja i
davanja odgovora uređuje se Poslovnikom
Općinskog vijeća.
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Članak 32.
Općinskog načelnika, u slučaju
njegove duže odsutnosti ili spriječenosti, u
obavljanju dužnosti zamjenjuje zamjenik
Članak 33.
Općinski načelnik može obavljanje
pojedinih poslova iz svoga djelokruga povjeriti
zamjeniku o čemu donosi odluku.
U obavljanju povjerenih poslova
zamjenici su dužni postupati u skladu sa
zakonom, općim aktima i uputama Općinskog
načelnika.
Povjeravanjem poslova iz svoga
djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost
Općinskog načelnika za njihovo obavljanje.
Članak 34.
Općinskom načelniku i njegovom
zamjeniku mandat prestaje po sili zakona kad
se za to steknu uvjeti propisani zakonom.
Općinski načelnik i njegov zamjenik
razriješit će se dužnosti ako se odluka o
njihovom razrješenju donese na referendumu
na način i u postupku propisanim zakonom i
ovim Statutom.
Članak 35.
Odnos Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika uređuje se Poslovnikom Općinskog
vijeća.
Članak 36.
Općinski načelnik, može osnivati
radna tijela (odbore, povjerenstva), imenovati
kolegij i/li stručni tim, te zadužiti stručne
vanjske suradnike za pripremu prijedloga
odluka i drugih akata iz svoga djelokruga, za
davanja mišljenja i prijedloga u vezi s drugim
pitanjima
iz svoga djelokruga, te za
proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz
svoga djelokruga, za pripremanje određenih
akata i ili za praćenje stanja u pojedinim
područjima ako su ta pitanja od interesa za
Općinu.
Članak 37.
Rad Općinskog načelnika je javan.
Općinski načelnik je dužan izvješćivati
javnost
s
obavljanjem
poslova
iz
samoupravnog djelokruga Općine izjavama za
medije, objavljivanjem općih i drugih akata u
službenom glasilu Općine, putem internet
stranice ili na drugi način u skladu s ovim
Statutom.
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Službene izjave o radu Općinskog
načelnika i općinske uprave daje Općinski
načelnik ili druga ovlaštena osoba.
IV. OPĆINSKA UPRAVA
Članak 38.
Za
obavljanje
poslova
iz
samoupravnog djelokruga Općine kao i
poslova državne uprave prenesenih na Općinu,
u Općini se ustrojava Jedinstveni upravni odjel
Općine Karojba (u daljnjem tekstu: Upravni
odjel).
Upravni odjel osniva se odlukom
Općinskog vijeća kojom se uređuje njegovo
ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna
za njegov rad.
Članak 39.
Upravni odjel, u okviru prava i
dužnosti Općine, priprema prijedloge odluka i
drugih općih akata, neposredno izvršava opće i
pojedinačne akte koje donose Općinsko vijeće
i Općinski načelnik, prati stanje u upravnim
područjima, rješava u upravnim stvarima,
nadzire provođenje općih akata Općinskog
vijeća, poduzima mjere za koje je ovlašten
općim aktima Općinskog vijeća, te obavlja i
druge poslove.
Svojim radom upravni odjel je dužan
omogućiti učinkovito ostvarivanje prava,
obveza i potreba građana i pravnih osoba u
skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim
propisima.
Članak 40.
Upravnim odjelom upravlja pročelnik
kojeg na temelju javnog natječaja imenuje
Općinski načelnik.
Općinski načelnik može razriješiti
pročelnika ako se steknu uvjeti propisani
zakonom.
Članak 41.
Za obavljanje poslova iz djelokruga
upravnog
odjela
pročelnik
odgovara
Općinskom načelniku.
U obavljanju poslova iz stavka 1.
ovoga članka pročelnik je dužan pridržavati se
uputa Općinskog načelnika.
Članak 42.
Rad jedinstvenog upravnog odjela
usmjerava, koordinira i nadzire Općinski
načelnik.
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U smislu stavka 1. ovog članka
Općinski načelnik osigurava suradnju s
upravnim odjelom u izvršavanju poslova i
zadaća iz njegovog djelokruga, obavlja nadzor
nad zakonitošću rada upravnog odjela u
izvršavanju njegovih zadaća iz samoupravnog
djelokruga Općine, brine se o osiguravanju
uvjeta za obavljanje tih poslova i zadaća,
potiče i osigurava uvjete za trajno
osposobljavanje i usavršavanje službenika, te
poduzima druge mjere za njihovo djelovanje.
Članak 43.
Općina može s drugim jedinicama
lokalne samouprave, koje su prostorno
povezane u jedinstvenu cjelinu zajednički
organizirati obavljanje pojedinih poslova iz
svog samoupravnog djelokruga, te za
obavljanje tih poslova osnovati zajedničko
tijelo, zajednički upravni odjel ili službu,
zajedničko trgovačko društvo ili mogu
zajednički organizirati njihovo obavljanje u
skladu s posebnim zakonom.
Međusobni odnosi jedinica lokalne
samouprave u zajedničkom organiziranju
obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka
uređuju se sporazumom u skladu sa zakonom i
njihovim Statutima i općim aktima.
Sporazum iz prethodnog stavka, na
prijedlog nadležnog radnog tijela, zaključuje
Načelnik uz prethodnu suglasnost Općinskog
vijeća.
V. USTROJSTVO I RAD JAVNIH
SLUŽBI
Članak 44.
Za obavljanje odgovarajućih poslova
iz svog samoupravnog djelokruga, Općina
može osnovati trgovačka društva i ustanove u
svom vlasništvu, sukladno zakonu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka
1. ovog članka djelatnosti iz njihova
djelokruga obavljaju kao javnu službu.
Članak 45.
Općina nadzire rad i vodi brigu o
racionalnom i zakonitom radu trgovačkih
društava i ustanova u svom vlasništvu,
odnosno suvlasništvu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka
1. ovoga članka dužni su, po potrebi, a
najmanje jednom godišnje, podnijeti izvještaj
Općinskom načelniku.
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VI. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 46.
Na području Općine osnivaju se
mjesni odbori kao oblici neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim
poslovima od neposrednog i svakodnevnog
utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbori osnivaju se za jedno
naselje s više međusobno povezanih manjih
naselja ili dijelova naselja (selima) koji u
odnosu na ostale dijelove čine zasebnu
cjelinu.
Članak 47.
Mjesni odbori na području Općine su:
U Općini Karojba postoje slijedeći
mjesni odbori:
- Mjesni odbor «Karojba» za naselje
Karojba i zaseoke Kamena Vas, Rabotani,
Močibobi i Soldatići.
- Mjesni odbor «Motovunski Novaki»
za naselje Motovunski Novaki i zaseoke
Klambeši, Kontići, Krizmani, Lakošeljci,
Margaroti, Pilati, Rupići i Brigi.
- Mjesni odbor «Škropeti» za naselje
Škropeti i zaseoke Fideli, Francovići, Peckini,
Žudigi, Livaki i Kvešti.
- Mjesni odbor «Rakotule» za naselje
Rakotule i zaseoke Kramari, Kuzmini, Milići,
Močitada, Nadalini, Pahovići, Konobari,
Radoslavi, Rapki, Špinovci i Pupičići.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 48.
Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora
mora sadržavati podatke: o naselju ili dijelu
naselja za koje se predlaže osnivanje mjesnog
odbora; potpise najmanje 10% birača s tog
područja s njihovim imenima i prezimenima,
adresama; o sjedištu te o osnovnim zadacima i
sredstvima mjesnog odbora, obrazložene
razloge za osnivanje mjesnog odbora, te
podatke o osobi koja predstavlja podnositelje
prijedloga i poduzima radnje u postupku.
Članak 49.
Inicijativa s prijedlogom za osnivanje
mjesnog odbora podnosi se u pismenom obliku
Načelniku, koji u roku od 15 dana od dana
primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog
sukladan zakonu i ovom Statutu.
Ispunjavanje uvjeta i opravdanih
razloga za osnivanje mjesnog odbora utvrđuje
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Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog
načelnika.
Članak 50.
Tijela mjesnog odbora su Vijeće
Mjesnog odbora i Predsjednik Vijeća Mjesnog
odbora, koji imaju djelokrug i ovlasti utvrđene
zakonom i ovim Statutom.
Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova,
a mandat im traje četiri godine.
VII. IMOVINA I FINANCIRANJE
OPĆINE
Članak 51.
Općina ima svoje prihode kojima
unutar svog samoupravnog djelokruga
slobodno raspolaže.
Prihodi Općine su:
1. općinski porezi, prirez, naknade,
doprinosi i pristojbe,
2. prihodi od stvari u vlasništvu i
imovinska prava Općine,
3. prihodi od trgovačkih društava i
drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine,
odnosno u kojima ima udjele ili dionice,
4. prihodi od naknada za koncesiju
koje daje Općinsko vijeće,
5. sredstva od novčanih kazni i
oduzete imovinske koristi za prekršaje koje
propiše Općinsko vijeće u skladu sa zakonom,
6. udjeli u zajedničkim porezima s
Republikom Hrvatskom,
7. sredstva od pomoći i dotacija
Republike Hrvatske predviđena u državnom
proračunu, sredstva pomoći i dotacija Istarske
županije,
8. drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 52.
Planiranje, izrada, donošenje i
izvršavanje Proračuna, te izvještavanje o
izvršavanju Proračuna provodi se na način, po
postupku i u rokovima sukladno zakonu kojim
se uređuje Proračun.
Općina se može zaduživati uzimanjem
kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih
papira, sukladno odredbama posebnih zakona i
ovog Statuta.
Općina može davati jamstva i
suglasnosti za zaduživanje sukladno zakonu
kojim se uređuje proračun i sukladno ovome
Statutu.

Ponedjeljak, 16. studeni 2009.

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA

Članak 53.
Sve pokretne i nepokretne stvari te
imovinska prava koje pripadaju Općini čine
njenu imovinu.
Općina će u skladu sa svojim aktima i
u skladu sa zakonom upravljati, koristiti se i
raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog
domaćina.
Općinski
načelnik
u
postupku
upravljanja
imovinom
Općine
donosi
pojedinačne akte glede upravljanja imovinom,
na temelju općeg akta o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Općine kojeg donosi Općinsko
vijeće.
Pojedinačni akt o kupnji i prodaji
odnosno prometu nekretninama, te o davanju
na korištenje ili zakup nekretnina i pokretnina,
te o prometu vrijednosnih papira i udjela,
priprema upravni odjel, a donosi Općinski
načelnik.
VIII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE
GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 54.
Građani mogu neposredno sudjelovati
u odlučivanju o lokalnim poslovima putem
lokalnog referenduma (dalje u tekstu:
referendum) i putem mjesnog zbora građana, u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.
1. Referendum
Članak 55.
Referendum, u skladu sa zakonom i
ovim Statutom, raspisuje Općinsko vijeće na
prijedlog najmanje jedne trećine njegovih
članova ili na prijedlog Načelnika, ili na
prijedlog najmanje polovine Mjesnih odbora
na području Općine ili na prijedlog najmanje
20% birača upisanih u birački popis Općine sa
zadnjih provedenih izbora.
Referendum se može raspisati radi
odlučivanja o prijedlogu o promjenama Statuta
Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, o
osnivanju novog mjesnog odbora, o
teritorijalnom preustroju mjesnih odbora kao i
o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim
Statutom.
Općinsko vijeće će razmotriti prijedlog
za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku
od 30 dana od dana prijema prijedloga. Ako ne
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prihvati prijedlog, Općinsko vijeće je dužno
podnositeljima dati pisani odgovor najkasnije u
roku od tri (3) mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 56.
Odluka o raspisivanju referenduma
sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum,
područje za koje se raspisuje referendum,
naziv akta o kojem se odlučuje na
referendumu, odnosno naznaku pitanja o
kojem, odnosno kojima će birači odlučivati na
referendumu, obrazloženje akta ili pitanja o
kojem, odnosno o kojima se raspisuje
referendum, referendumsko pitanje ili pitanja,
odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će
birači odlučivati, tijela za provedbu
referenduma, te dan i vrijeme održavanja
referenduma.
Članak 57.
Na
referendumu
imaju
pravo
sudjelovati birači koji imaju prebivalište na
području Općine ako se referendum provodi za
cijelo područje Općine, odnosno na području
za koje se raspisuje referendum i upisani su u
popis birača.
Članak 58.
Odluka donesena na referendumu
obvezatna je za Općinsko vijeće.
Općinsko vijeće ne može donijeti
pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna
odluci iz stavka 1. ovoga članka prije prestanka
roka od godine dana od dana održavanja
referenduma.
O istom pitanju, odnosno pitanjima, ne
može se ponovno raspisati referendum prije
proteka roka od dvanaest mjeseci od dana
održanog referenduma.
Članak 59.
Građani imaju pravo Općinskom
vijeću predlagati donošenje određenog akta ili
rješavanje određenog pitanja iz njegovog
djelokruga.
Općinsko vijeće mora raspravljati o
prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka, ako
prijedlog svojim potpisom podrži najmanje
10% (deset posto) birača upisanih u popis
birača Općine .
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor
podnositeljima prijedloga najkasnije u roku od
tri (3) mjeseca od prijema prijedloga.
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Članak 60.
Fizičke i pravne osobe mogu
Općinskom vijeću i Općinskom načelniku i
podnositi predstavke i pritužbe na njihov rad,
na rad upravnog odjela i na nepravilan odnos
zaposlenika u tom tijelu prema građanima i
pravnim osobama, te davati prijedloge u vezi s
time.
Predstavke i pritužbe mogu se izjaviti
usmeno ili pismeno Općinskom načelniku.
Na podnijete predstavke i pritužbe
Općinski načelnik je dužan dati odgovor u
roku od trideset (30) dana od dana podnošenja
predstavke ili pritužbe, a Općinsko vijeće na
prvoj slijedećoj sjednici.
2. Oblici konzultiranja građana
Članak 61.
Prije donošenja odgovarajućih akata
Općinsko vijeće može, konzultirati građane,
odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o
tim pitanjima.
Konzultiranje u smislu stavka 1. ovoga
članka obavit će se za pitanja koja su značajna
za građane i druge subjekte, odnosno za stanje
u Općini.
Članak 62.
Konzultiranje u smislu članka 66. ovog
Statuta obavlja se anketiranjem građana,
organiziranjem javnih rasprava na zborovima,
prikupljanjem mišljenja Vijeća Mjesnih odbora
i na druge prikladne načine.
IX. OBLICI SURADNJE OPĆINE S
DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE,
PODRUČNE (REGIONALNE )
SAMOUPRAVE
Članak 63.
Ostvarujući zajednički interes na
unapređivanju gospodarskog i društvenog
razvitka, Općina surađuje s drugim lokalnim
jedinicama na području Istarske županije i
Republike Hrvatske.
Kada Općina ocijeni da postoji interes
za uspostavljanje suradnje te potreba
promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa
može s drugim Općinama osnivati udruge te
pristupati nacionalnim udrugama, pod uvjetima
utvrđenim zakonom.
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Članak 64.
Radi suradnje u smislu članka 63.
ovog Statuta, Općina s drugim jedinicama
lokalne samouprave može osnovati trgovačko
društvo i ustanove u zajedničkom vlasništvu, te
uspostaviti druge
odgovarajuće
oblike
suradnje.
Članak 65.
Pod uvjetima i na način utvrđen
zakonom i međunarodnim ugovorima Općina
može u okviru svog samoupravnog djelokruga
ostvarivati suradnju i s jedinicama lokalne
samouprave drugih država.
Odluku o uspostavljanju suradnje,
odnosno sklapanju sporazuma (ugovora,
povelje, memoranduma i drugo) o suradnji
Općine s odgovarajućom lokalnom jedinicom
druge države, te o sadržaju i oblicima te
suradnje donosi Općinsko vijeće, u skladu sa
svojim općim aktima i Zakonom o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Sporazum o suradnji iz prethodnog
stavka objavljuje se u Službenom glasilu
Općine.
Članak 66.
Općina može uspostaviti i posebne
prijateljske odnose s drugim općinama i
gradovima u Republici Hrvatskoj, kao i u
inozemstvu, sukladno zakonu.
O prijateljstvu u smislu stavka 1.
ovoga članka potpisuje se posebna povelja,
koju u ime Općine potpisuje Općinski načelnik
odnosno osoba koju odredi Općinsko vijeće.
X. AKTI OPĆINE
Članak 67.
Općinsko vijeće na temelju prava i
ovlaštenja, utvrđenih zakonom i ovim
Statutom, donosi Statut, Poslovnik o radu
Općinskog vijeća, Proračun, Godišnji obračun
proračuna, opće akte, preporuke, rješenja,
zaključke, deklaracije, rezolucije te daje
vjerodostojna tumačenja.
Članak 68.
Pravo predlaganja akata koje donosi
Općinsko vijeće imaju Općinsko vijeće,
Općinski načelnik, upravni odjel, Odbor za
pravna pitanja i društvene djelatnosti, Odbor za
gospodarstvo i financije, vijećnici, klubovi
vijećnika te tijela mjesne samouprave i
građani.
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Članak 69.
Općinski načelnik u poslovima iz svog
djelokruga donosi odluke, pravilnike i druge
opće akte, zaključke i rješenja kada je na to
ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog
vijeća.
Općinski načelnik donosi i druge
pojedinačne akte kad, u skladu sa zakonom
rješava o pravima, obvezama i pravnim
interesima fizičkih i pravnih osoba.
Pravo podnošenja prijedloga akata iz
stavka 1. ovog članka imaju Općinsko vijeće,
upravni odjel, te drugi predlagatelji utvrđeni
zakonom i ovim Statutom.
Članak 70.
Radna tijela Općinskog vijeća donose
zaključke, preporuke i mišljenja.
U postupku prije donošenja pojedinih
akata iz svoje nadležnosti Općinsko vijeće i
Općinski načelnik mogu provesti javnu
raspravu o čemu donose zaključak.
Javna rasprava u pravilu traje
najmanje 15, a najduže 30 dana. Početak i
završetak javne rasprave, rok za dostavljanje
primjedbi i prijedloga, te druga pitanja od
značaja za javnu raspravu uređuju se
zaključkom iz stavka 1. ovoga članka.
Obavijest o početku javne rasprave
objavljuje se na Internet stranici, oglasnim
pločama i na drugi pogodan način.
Članak 71.
Opći akti objavljuju se u Službenom
glasilu Općine.
Opći akti Općinskog vijeća i
Načelnika, te drugih tijela stupaju na snagu
osmog (8) dana od dana njihove objave u
Službenom glasilu Općine. Iznimno, općim se
aktom može iz osobito opravdanih razloga
odrediti da akt stupa na snagu danom
donošenja ili danom objave u Službenom
glasilu Općine.
Opći akt ne može imati povratno
djelovanje.
Članak 72.
Općinski
načelnik
osigurava
izvršavanje općih akata Općinskog vijeća na
način i u postupku propisanom ovim Statutom,
te obavlja nadzor nad zakonitošću rada
upravnog odjela i drugih tijela koji obavljaju
poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.
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Članak 73.
Upravni odjel i druga tijela osnovana
za
obavljanje
određenih
poslova
iz
samoupravnog
djelokruga
neposredno
izvršavaju i nadziru provođenje općih akata
Općinskog vijeća.
U provođenju nadzora iz stavka 1.
ovoga članka upravni odjel može u slučaju
neprovođenja općeg akta, poduzimati mjere
propisane tim aktom, u skladu sa zakonom.
Članak 74.
Upravni odjel Općine u izvršavanju
općih akata Općinskog vijeća donosi
pojedinačne akte kojima rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i
pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1.
ovoga članka može se u skladu sa zakonom i
općim aktom izjaviti žalba nadležnom
upravnom tijelu Istarske županije, ako
posebnim zakonom nije drugačije propisano.
Članak 75.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog
vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava
o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti
žalba, već se može pokrenuti upravni spor, ako
posebnim zakonom nije drukčije propisano.
XI. JAVNOST RADA I INFORMIRANJE
Članak 76.
Rad tijela Općine je javan.
Tijela Općine dužna su izvješćivati
javnost o svom radu u skladu s ovim Statutom
ili Poslovnikom o radu tih tijela.
Članak 77.
Općina će organizirati svoj rad i
poslovanje tako da građani i pravne osobe
mogu na efikasan način ostvariti svoja
Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene
interese, te ispunjavati građanske dužnosti.
Članak 78.
Uvid u dokumentaciju Općine, te
druge materijale u vezi s radom tijela Općine
omogućit će se svim pravnim i fizičkim
osobama na temelju njihovog zahtjeva,
sukladno zakonu i općim aktima Općine
kojima se uređuje pravo na pristup
informacijama.
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XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 79.
Općinski načelnik je dužan u roku od
petnaest (15) dana od dana donošenja dostaviti
predstojniku ureda državne uprave u županiji
Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća,
Proračun i drugi opći akt, zajedno s izvatkom
iz zapisnika koji se odnosi na postupak
donošenja općeg akta propisan Statutom i
Poslovnikom.
Članak 80.
Prijedlog za promjenu ili za donošenje
novog Statuta Općine može podnijeti jedna
trećina članova Općinskog vijeća, Odbor za
pravna pitanja i društvene djelatnosti, Općinski
načelnik i najmanje 10% birača upisanih u
popis birača Općine.
Obrazloženi prijedlog iz stavka 1.
ovoga članka upućuje se predsjedniku
Općinskog vijeća.
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka
Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova
svih članova.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati
prijedlog iz stavka 1. ovoga članka, isti se
prijedlog ne može staviti na dnevni red
sjednice prije isteka šest (6) mjeseci od dana
kad je Općinsko vijeće o tome donijelo odluku.
Članak 81.
Do donošenja općih akata u skladu s
posebnim zakonima i ovim Statutom
primjenjivat će se opći akti Općine u onim
odredbama koje nisu u suprotnosti s
odredbama zakona i ovoga Statuta.
Ako su odredbe općih akata iz stavka
1. ovoga članka u suprotnosti sa zakonom i
ovim Statutom, neposredno će se primjenjivati
odredbe zakona i ovoga Statuta.
Članak 82.
Danom stupanja na snagu ovoga
Statuta prestaje važiti Statut Općine Karojba
("Službene novine Grada Pazina" broj 19/05).
Članak 83.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog (8)
dana od dana objave u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Karojba, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi
i Tinjan.
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KLASA: 012-01/09-01/01
URBROJ: 2163/08-02-02-09-1
Karojba, 6. studenog 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA
Predsjednik Općinskog vijeća
Albert Koraca, v.r.
294
Na temelju članka 12. i 14. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«
broj 152/08) i članka 24. Statuta Općine
Karojba (»Službene novine Grada Pazina
19/05), Općinsko vijeće Općine Karojba, na
sjednici održanoj 6. studenog 2009. godine,
donijelo je
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama te uređivanju i
održavanju poljoprivrednih rudina na
području Općine Karojba
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom
Odlukom
propisuju
se
agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi
propuštanje tih mjera nanijelo štetu,
onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu
proizvodnju te mjere za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina.
II. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 2.
U cilju održavanja poljoprivrednog
zemljišta sposobnim za poljoprivrednu
proizvodnju i sprečavanja nastajanja štete na
istom propisuju se sljedeće agrotehničke
mjere:
1. obvezno korištenje obradivog
poljoprivrednog zemljišta,
2. mjere za sprečavanje erozije,
3.
mjere
za
sprečavanja
zakorovljenosti,
4. zabrana, odnosno obveza uzgoja
pojedinih vrsta biljaka,
5. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
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6. korištenje i uništavanje biljnih
otpadaka,
7.
primjena
metoda
ekološke
(organske, biološke) poljoprivrede.
Članak 3.
Obradivim poljoprivrednim zemljištem
u smislu članka 2. ove Odluke smatraju se
oranice, livade, vrtovi, voćnjaci, maslinici,
vinogradi kao i drugo zemljište koje se može
privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište
obrađivati sukladno agrotehničkim mjerama,
ne umanjujući njegovu vrijednost.
Poljoprivredno zemljište čestica unutar
građevinskog područja površine preko 1000 m2
i zemljište izvan građevinskog područja
planirano dokumentima prostornog uređenja za
izgradnju, koje je u Katastru označeno kao
poljoprivredna kultura, mora se održavati
sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i u
tu svrhu koristiti do konačnosti akta kojim se
odobrava gradnja.
Pod održavanjem obradivog zemljišta
iz prethodnog stavka smatra se sprečavanje
njegove
zakorovljenosti
i
obrastanje
višegodišnjim raslinjem.
Članak 4.
U svrhu zaštite poljoprivrednog
zemljišta od erozije utvrđuju se sljedeće
agrotehničke mjere:
1. ograničenje ili potpuna zabrana
sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz
agrotehničkih razloga,
2.
ograničavanje
iskorištavanja
pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te
vremena i načina ispaše,
3. zabrana preoravanja livada, pašnjaka
i neobrađenih površina na strmim zemljištima i
njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim
kulturama,
4. zabrana skidanja humusnog,
odnosno
oraničnog
sloja
površine
poljoprivrednog zemljišta,
5. određivanje obveznog zatravljivanja
strmog zemljišta,
6. zabrana proizvodnje jednogodišnjih
kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih
nasada i višegodišnjih kultura.
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog
zemljišta dužni su održavati dugogodišnje
nasade i višegodišnje kulture podignute radi
zaštite od erozije na tom zemljištu.
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Članak 5.
U cilju sprečavanja zakorovljenosti
vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta obvezni su pridržavati se osnovnih
agrotehničkih mjera obrade zemljišta prema
kulturi zemljišta.
Vlasnici,
odnosno
ovlaštenici
poljoprivrednog zemljišta dužni su redovito
kositi travu i korov, posebno u blizini međa,
kako ne bi došlo do ometanja razvoja kultura
na susjednom zemljištu.
Članak 6.
Vlasnici,
odnosno
ovlaštenici
poljoprivrednog zemljišta koji iz opravdanih
razloga
napuste
uzgoj
pojedinih
poljoprivrednih kultura (krumpir, žitarice,
povrtlarske kulture i sl.), dužni su
poljoprivredno
zemljište
zatraviti
odgovarajućim travnim smjesama i isto nadalje
održavati.
Članak 7.
U cilju suzbijanja biljnih bolesti i
štetnika obvezna je primjena zaštitnih
sredstava na način određen pozitivnim
zakonskim propisima, kao i korištenje zaštitnih
sredstava dozvoljenih osnovnim standardima
proizvodnje zdravstveno ispravne hrane.
Članak 8.
Mjere korištenja i uništavanja biljnih
otpadaka obuhvaćaju:
1. kompostiranje korisnih biljnih
otpadaka,
2. obvezno uklanjanje vegetacijskogospodarskog otpada poljoprivrednog porijekla
u roku godine dana od njegovog nastanka,
3. obvezno uklanjanje suhih biljnih
ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera
u trajnim nasadima, najkasnije do 1. lipnja
tekuće godine,
4. obvezno odstranjivanje biljnih
ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i
međa na šumskom zemljištu, koje graniči s
poljoprivrednim zemljištem.
Spaljivanje biljnih otpadaka i korova
može se obavljati isključivo uz poduzimanje
odgovarajućih mjera zaštite od požara, što
podrazumijeva i obvezno ishođenje dozvole
nadležnog vatrogasnog društva i njegov
nadzor.
Članak 9.
Radi
omogućavanja
zdravstveno ispravne hrane,

proizvodnje
radi zaštite
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zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta,
nesmetanog korištenja i zaštite prirode i
okoliša provodi se zaštita poljoprivrednog
zemljišta od onečišćenja. S time u svezi
preporuča se primjena metoda ekološke
(organske, biološke) poljoprivrede kao
agrotehničke mjere zaštite okoliša i
poljoprivrednog zemljišta.
Članak 10.
U svrhu zaštite poljoprivrednog
zemljišta
zabranjeno
je
nasipavati
poljoprivredno
zemljište
građevinskim
otpadom i drugim materijalom bez posebnog
odobrenja.
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I
ODRŽAVANJA POLJOPRIVREDNIH
RUDINA
Članak 11.
Kao mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina propisuju se:
1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih putova,
3. uređivanje i održavanje kanala,
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih
međa.
Članak 12.
Vlasnici,
odnosno
ovlaštenici
poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu,
dužni su je redoviti održavati i orezivati.
Vlasnički odnosi glede živica iz
prethodnog stavka posebno su propisani
Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima.
Vlasnici,
odnosno
ovlaštenici
poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati
međe tako da budu vidljivo označene, očišćene
od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne
ometaju provedbu agrotehničkih mjera.
Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje
međa.
Članak 13.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta dužni su održavati poljske putove
koje koriste, najmanje u opsegu potrebnom za
uobičajeni prijevoz poljoprivrednim vozilima i
strojevima.
Poljski putove utvrđeni u mreži
nerazvrstanih cesta Općine Karojba održavaju
se u skladu s odredbama posebnih propisa.
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Pod održavanjem poljskih putova
naročito se podrazumijeva:
- nasipavanje oštećenih dionica i
udarnih rupa odgovarajućim kamenim
materijalom,
- čišćenje i održavanje odvodnih
kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja
oborinskih voda,
- sprečavanje širenja živica i drugog
raslinja uz putove,
- sječa pojedinih stabala ili grana koje
otežavaju korištenje puta,
- sprečavanje oštećivanja putova
njihovim nepravilnim korištenjem (vuča
trupaca,
preopterećenje,
neovlašteni
građevinski zahvati, nasipavanje otpadnim
materijalom, „off road“ vožnja i sl.),
- sprečavanje uzurpacije putova i
zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu.
Zabranjeno je skretanje oborinskih i
drugih voda na poljske putove.
Članak 14.
Radi
sprečavanja
zasjenjivanja
susjednih parcela na kojima se vrši
poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se
sadnja visokog raslinja neposredno uz međe. U
protivnom oštećeni vlasnici poljoprivrednih
parcela mogu poduzimati radnje za nadoknadu
štete sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima.
Živice iz članka 11. i 12. ove Odluke
moraju se radi sprečavanja zasjenjivanja
uredno orezivati.
Članak 15.
Vlasnici,
odnosno
ovlaštenici
poljoprivrednog zemljišta obvezni su provoditi
mjere propisane ovom Odlukom te se
pridržavati zabrana i ograničenja utvrđenih
ovom Odlukom.
Vlasnici,
odnosno
ovlaštenici
poljoprivrednog zemljišta koji sami ne
poduzmu odgovarajuće agrotehničke mjere na
svom zemljištu, dužni su to omogućiti
ovlaštenim pravnim osobama.
IV. NADZOR
Članak 16.
Nadzor nad provedbom ove Odluke
provode poljoprivredna, šumarska, vodopravna
i inspekcija zaštite od požara te Jedinstveni
upravni odjel Općine Karojba.
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V. KAZNENE ODREDBE
Članak 17.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00
do 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta
za prekršaj počinjen neizvršenjem mjera
propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije
nisu propisane Zakonom.
Članak 18.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00
do 2.000,00 kuna kaznit će pravna osoba vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta
za prekršaj počinjen neizvršenjem mjera
propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije
nisu propisane Zakonom.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka
kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi
kaznom u iznosu od 100,00 do 300,00 kuna.
Članak 19.
Za prekršaje iz članka 17. i 18. ove
Odluke komunalni redar je ovlašten naplatiti
mandatnu kaznu od 200,00 kuna.
Do ustrojavanja Komunalnog redarstva
mandatnu kaznu iz stavka 1. ovoga članka
izriče Jedinstveni upravni odjel Općine
Karojba.
Članak 21.
Stupanjem na snagu ove Odluke,
prestaje važiti Odluka o mjerama za korištenje
poljoprivrednog zemljišta Službene novine
Grada Pazina, broj 23/02 i 9/03.
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenim novinama
Grada Pazina Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Karojba, Gračišće, Karojba,
Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan
.
KLASA: 320-01/09-01/01
URBROJ: 2163/08-02-02-09-1
Karojba, 6. studeni 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA
Predsjednik Općinskog vijeća
Albert Koraca, v.r.
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OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KAROJBA
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REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KAROJBA
KLASA: 013-02/09-01/01
URBROJ: 2163/08-02-01-09-59
Karojba, 6. studeni 2009.
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Karojba na temelju članka 32. Zakona o izborima
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine broj
109/07 i 125/08), utvrđuje i objavljuje
ISPRAVAK ZAVRŠNOG IZVIJEŠĆA
KANDIDATA I ZAMJENIKA KANDIDATA O IZVORIMA I VISINI UTROŠENIH
SREDSTAVA ZA IZBORNU PROMIDŽBU

U Završnom Izviješću kandidata i zamjenika kandidata o Izvorima i visini utrošenih sredstava
za izbornu promidžbu KLASA: 013-01/09-01/01, URBROJ: 2163/08-02-01-09-53 od 8. srpnja 2009.
godine objavljenog u Službenim novinama Grada Pazina, broj 14/09. podatak pod točkom 3.
„5.000,00 kn., mijenja se i glasi „1.109,10 kn“.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KAROJBA
Predsjednik
Nataša Marečić, 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. i 36/09.) i članka 17.
Statuta Općine Lupoglav («Službene novine
Grada Pazina» broj 18/09.), Općinsko vijeće
Općine Lupoglav na sjednici održanoj 5.
studenog 2009. godine donosi
ODLUKU
o koeficijentima i naknadama troškova za
rad osoba izabranih na određene dužnosti
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju vrijednost
koeficijenta za obračun plaće i vrijednost
koeficijenta za obračun primanja dužnosnika,
te druga prava koja te osobe ostvaruju s osnova
obavljanja dužnosti u Općini Lupoglav.
Članak 2.
Dužnosnici u smislu ove Odluke su
Općinski načelnik Općine Lupoglav (dalje u
tekstu:
Općinski
načelnik),
zamjenik
Općinskog načelnika, predsjednik Općinskog
vijeća Općine Lupoglav (dalje u tekstu: Vijeće)
i potpredsjednik Vijeća.
Za vrijeme obnašanja dužnosti
dužnosnik ima pravo:
1. na plaću, kad dužnost obavlja
profesionalno,
2. na naknadu, kad dužnost obavlja
volonterski i
3. na druga prava u svezi s obnašanjem
dužnosti.
Članak 3.
Koeficijenti za određivanje plaće
odnosno koeficijenti za određivanje naknade
troškova za rad osoba izabranih na određene
dužnosti Općine Lupoglav određuju se zavisno
o funkciji u vrijednostima za:

1. Općinskog načelnika, kada dužnost
obavlja profesionalno,
2,70
2. Općinskog načelnika, kada dužnost
obavlja volonterski,
1,30
3. zamjenika Općinskog načelnika,
kada dužnost obavljaju volonterski
0,45
4. predsjednika Vijeća, kada dužnost
obavlja volonterski,
0,45
5. potpredsjednika Vijeća, kada
dužnost obavlja volonterski
0,25.
Plaća odnosno naknada troškova za rad
određuje se tako da se osnovica za obračun
plaće odnosno naknade iz članka 4. ove
Odluke, pomnoži s koeficijentom iz stavka 1.
ovoga članka.
Članak 4.
Osnovica za obračun plaće odnosno
naknade dužnosnika utvrđuje se u visini od
5.200,00 kuna, brutto.
Članak 5.
Iznos plaće po ovoj Odluci za
Općinskog načelnika, kada dužnost obavlja
profesionalno, uvećava se za 0,5% za svaku
navršenu godinu radnog staža, a najviše do 20
%.
Ostala prava pa osnovi radnog odnosa
osoba iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje
prema općim aktima kojima su uređena prava
za djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Lupoglav.
Članak 6.
Plaća i naknada za rad u skladu s ovom
Odlukom isplaćuje se mjesečno.
Osim plaće i naknade za rad iz stavka
1. ovoga članka dužnosnici imaju pravo na
dnevnicu za službena putovanja u zemlji i
inozemstvu sukladno posebnom propisu kojim
se uređuje porez na dohodak, te naknada
troškova prijevoza i druge naknade u skladu s
općim aktima Vijeća i pozitivnim propisima.
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Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o utvrđivanju
koeficijenata za rad osoba izabranih na
određene dužnosti u Općini Lupoglav
(«Službene novine Grada Pazina» broj 16/04.)
i Odluka o utvrđivanju osnovice za izračun
plaća odnosno naknada u Općini Lupoglav
(«Službene novine Grada Pazina» broj 16/04.).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Lupoglav, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi
i Tinjan, a primjenjuje se od 1. studenog 2009.
godine.
KLASA: 121-01/09-01/05
URBROJ: 2163/07-02-02-09-1
Lupoglav, 5. studenog 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
LUPOGLAV
Predsjednica Općinskog vijeća
Nataša Fijamin, v.r.
297
Na temelju članka 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01.,
129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 17.
Statuta Općine Lupoglav ("Službene novine
Grada Pazina" broj 18/09.), Općinsko vijeće
Općine Lupoglav na sjednici održanoj dana 5.
studenog 2009. godine donosi
RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika i dva člana
Komisije za stipendije Općine Lupoglav
1. Đurđa Pokorni, predsjednica,
Goran
Ravnić,
zamjenik
predsjednice, te
Elena Krulčić, članica Komisije za
stipendije Općine Lupoglav razrješavaju se
dužnosti.
2. Stupanjem na snagu ovog Rješenja,
prestaje važiti Rješenje o izboru predsjednika i
dva člana Komisije za stipendije Općine
Lupoglav ("Službene novine Grada Pazina"
broj 18/07.)
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3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.
Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA: 013-03/09-01/12
URBROJ: 2163/07-02-02-09-1
Lupoglav, 5. studenog 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
LUPOGLAV
Predsjednica Općinskog vijeća
Nataša Fijamin, v.r.
298
Na temelju članka 35. točke 4. i
članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i
36/09.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav
("Službene novine Grada Pazina" broj 18/09.)
Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici
održanoj dana 5. studenog 2009. godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i dva člana
Komisije za stipendije Općine Lupoglav
1. U Komisiju za stipendije Općine
Lupoglav imenuju se:
1. Đurđa Pokorni, za predsjednicu,
2. Josip Zrinšćak, za člana, te
3. Elena Krulčić, za članicu.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.
Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA: 013-03/09-01/12
URBROJ: 2163/07-02-02-09-3
Lupoglav, 5. studenog 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
LUPOGLAV
Predsjednica Općinskog vijeća
Nataša Fijamin, v.r.
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ZA JEDINSTVENI UPRAVNI
ODJEL
01 Pročelnik
02 Ostala uprava

299
Na osnovi članka 1. Uredbe o
uredskom poslovanju («Narodne ¸novine broj»
38/87. i 42/88.), i na osnovi članka 5.
Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim
oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i
primalaca akata («Narodne novine» broj
38/88.) te na osnovi Odluke o ustrojstvu
općinske uprave Općine Lupoglav («Službene
novine Grada Pazina» broj 16/04.), Općinsko
vijeće Općine Lupoglav na svojoj sjednici
održanoj 5. studenog 2009. godine, donosi
RJEŠENJE
o brojčanim oznakama stvaralaca i
primalaca akata i njihovih organizacijskih
jedinica na području Općine Lupoglav
Članak 1.
Ovim Rješenjem utvrđuju se brojčane
oznake stvaralaca i primalaca akata u
uredskom poslovanju i u radu tijela
samouprave i uprave Općine Lupoglav i to:
OPĆINSKI NAČELNIK,
OPĆINSKO VIJEĆE,
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I
MJESNI ODBORI
01 Općinski Načelnik
02 Općinsko vijeće
03 Jedinstveni upravni odjel
04 Mjesni odbor Boljun
05 Mjesni odbor Lupoglav
06 Mjesni odbor Dolenja Vas –
Lesišćina
07 Mjesni odbor Brest - Semić
08 Mjesni odbor Vranja
09 Ostali
Članak 2.
Brojčane
oznake
unutar
organizacijskih jedinica iz članka 1. ovog
Rješenja po stvaraocima i primaocima akata
jesu:
ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA
01 Općinski Načelnik
02 Radna tijela
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ZA MJESNE ODBORE
01 Predsjednik Vijeća mjesnog odbora
02 Sjednica Vijeća mjesnog odbora
03 Vijeće mjesnog odbora
Članak 3.
Stupanjem na snagu ovog rješenja
prestaje važiti Rješenje o brojčanim oznakama
stvaralaca i primalaca akata i njihovih
organizacijskih jedinica na području Općine
Lupoglav («Službene novine Grada Pazina»
broj 20/06.)
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.
Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA: 035-01/09-01/01
URBROJ: 2163/07-02-02-09-1
Lupoglav, 5. studenog 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
LUPOGLAV
Predsjednica Općinskog vijeća
Nataša Fijamin, v.r.
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Na temelju članka 128. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” broj 86/08.), a u vezi s člankom 108.
Zakona
o
državnim
službenicima
i
namještenicima (“Narodne novine” broj 27/01.
i 60/01.) i članka 43. Kolektivnog ugovora za
zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i
upravnim
odjelima
Istarske
županije
(«Službene novine Istarske županije» broj
2/03), Općinski načelnik Općine Lupoglav
dana 5. studenog 2009. godine donosi
ODLUKU
o utvrđivanju osnovice za izračun plaća
službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Lupoglav

ZA OPĆINSKO VIJEĆE
01 Predsjednik Općinskog vijeća
02 Sjednice Općinskog vijeća
03 Radna tijela Općinskog vijeća

za

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuje osnovica
izračun plaća službenika i namještenika

Strana 675- Broj 23

Jedinstvenog
Lupoglav.

upravnog

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA

odjela

Općine

Članak 2.
Osnovica za obračin plaća službenika i
i za obračun plača namještenika utvrđuje se u
iznosu od 5.200,00 kuna brutto.
Članak 3.
Obračun i način isplate plaća u skladu
s ovom Odlukom, Pravilnikom o unutarnjem
redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Lupoglav i Kolektivnim ugovorom primjenjuje
se od 1. studenog 2009. godine.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.
Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA: 121-01/09-01/06
URBROJ: 2163/07-01-01-09-1
Lupoglav, 5. studenog 2009.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE
LUPOGLAV
Općinski načelnik
Franko Baxa, v.r.

Ponedjeljak 16. studeni 2009.

Ponedjeljak, 16. studeni 2009.
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PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU
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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 39. Statuta
Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu od 11.
studenog 1995., 29. siječnja 1998. i 29. rujna
2008., ("Službene novine" Grada Pazina i
Općina
Cerovlje,
Gračišće,
Lupoglav,
Motovun, Sv.Petar u Šumi i Tinjan broj 14/95,
3/98 i 13/2008.) Upravno vijeće Pučkog
otvorenog učilišta u Pazinu, donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA PUČKOG OTVORENOG
UČILIŠTA U PAZINU
Članak 1.
U Statutu Pučkog otvorenog učilišta u
Pazinu članak 15. mijenja se i glasi:
"Članak 15.
Osnovna glazbena škola (u daljnjem
tekstu: škola) obavlja djelatnost osnovnog
glazbenog odgoja i obrazovanja kao javna
služba.
Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruju
se na temelju nacionalnog kurikuluma,
nastavnog plana i programa i školskog
kurikuluma.
Škola izvodi nastavni plan i program u
četverogodišnejm trajanju prema posebnom
obrazovnom
programu
koje
donosi
Ministarstvo .
Na osnovu javnih ovlasti škola obavlja
sljedeće poslove:
- upis u školu i ispis iz škole s
vođenjem
odgovarajuće
evidencije
i
dokumentacije,
- organizacija i izvođenje nastave i
drugih oblika odgojno – obrazovnog rada s
učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika te
vođenje evidenciuje o tome kao i o učeničkim
postignućima,
- poduzimanje pedagoškoh mjera i
vođenje evidencije o njima,

- organizacija predmetnih i razrednih
ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava i drugih
potvrda,
- upisivanje podataka o odgojnoobrazovnom radu u e-Maticu - zajednički
elektronički upisnik ustanova".
Članak 2.
U članku 19. Izmjena i dopuna Statuta
Narodnog sveučilišta u Pazinu od 29. siječnja
1998., ("Službene novine" Grada Pazina i
Općina
Cerovlje,
Gračišće,
Lupoglav,
Motovun, Sv.Petar u Šumi i Tinjan broj 14/95,
3/98 ) riječi : Otvoreno pučko učilište u
Pazinu" zamijenjuju se riječima" Pučko
otvoreno učilište u Pazinu").
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8)
dana od dana objave u Službenim novinama
Grada Pazina, Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi
i Tinjan.
KLASA: 036-02/09-01/03
URBROJ: 2163/01-11-09-02
Pazin, 17.02.2009.
Predsjednik Upravnog vijeća
Davor Sloković, v.r.

