
Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), te članka 36. 
Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13.), 
Općinsko vijeće je na sjednici održanoj dana _______________ 2018. godine 
donijelo 
 

STATUTARNA ODLUKA 
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Motovun-Montona 

 
Članak 1. 

U članku 2. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 
10/13.), dodaje se stavak 4. koji glasi: 
„(4) Općinsko vijeće posebnom odlukom utvrđuje granice područja naselja iz stavka 
2. ovog članka.“ 
 

Članak 2. 
U članku 4. mijenja se stavak 2. i sada glasi: 
„(2) Način uporabe i čuvanja pečata utvrdit će se pravilnikom koji donosi općinski 
načelnik.“ 
 

Članak 3. 
(1) U članku 5. mijenja se stavak 3. i sada glasi: 
„(3) Zastava Općine pravokutnog je oblika, omjera dužine (visine) i širine 2:1. 
Zastava Općine sastoji se od jednog polja zlatne boje. Po sredini zastave na sjecištu 
dijagonala, jednako udaljen od gornjeg i donjeg odnosno od lijevog i desnog ruba 
zastave, nalazi se grb Općine. Visina grba je 2/3 visine zastave. Po rubovima 
zastave, osim po onom koji služi za ovjes ili za pričvršćivanje na stijeg, nalaze se 
resice dužine 6 cm zlatne boje. 
(2) U istom članku briše se stavak 5. 
(3) U stavku 6. riječ „načelnika“ zamjenjuje se riječima „općinsko vijeće“. 
 

Članak 4. 
Članak 25. mijenja se i sada glasi: 

„Članak 25. 
(1) U slučajevima iz članka 24. ovog Statuta općinsko vijeće dužno se izjasniti o 
podnesenom prijedlogu 1/3 vijećnika, načelnika ili većina vijeća mjesnih odbora i ako 
prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o 
raspisivanju referenduma. 
(2) Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložilo 20% birača, predsjednik 
općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u 
roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja 
ispravnosti prijedloga. 
(3) Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, općinsko 
vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg 
ureda državne uprave. 
(4) Osim slučajeva iz članka 24. ovog Statuta, referendum raspisuje općinsko vijeće i 
za opoziv načelnika i njegova zamjenika ako raspisivanje referenduma predloži 20% 
ukupnog broja birača Općine ili dvije trećine članova općinskog vijeća. 



(5) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u 
Općini, općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu sa stavcima 2. i 3. ovog 
članka, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog 
broja birača u Općini. 
(6) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova općinskog 
vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika koji je izabran zajedno s njim općinsko vijeće donosi dvotrećinskom 
većinom glasova svih članova. 
(7) Ako se na referendumu donese odluka o opozivu načelnika i njegova zamjenika, 
za što se treba izjasniti većina birača od najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih 
u popis birača, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada 
Republike Hrvatske imenuje povjerenika za obavljanje poslova iz nadležnosti 
načelnika.“ 
 

Članak 5. 
U članku 36. stavak 1. mijenja se alineja 8. i sada glasi: 

„- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju 
imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti više od 70.000,00 kuna, ako 
je stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina te drugo raspolaganje 
imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom, 

 
Članak 6. 

Članak 39. mijenja se i sada glasi: 
„Članak 39. 

Mandat člana općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima počinje danom 
konstituiranja općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike 
Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte 
godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori odnosno do dana 
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju općinskog vijeća 
sukladno odredbama ovog Zakona. 
 

Članak 7. 
U članku 41. dodaje se stavak 4. koji glasi: 
(4) Član općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi 
sudjelovanja u radu općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. 
 

Članak 8. 
U članku 47. stavak 2. na kraju rečenice iz riječi „poslovnikom“ dodaje se tekst „o 
radu općinskog vijeća“. 
 

Članak 9. 
(1) U članku 48. stavak 3. mijenjaju se alineje 4. i 5. i sada glase: 

„- upravlja nekretninama, pokretninama i drugom imovinom u vlasništvu Općine u 
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom općinskog vijeća, 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom 
imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti najviše do 70.000,00 kuna, 
ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina te drugo raspolaganje 
imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,“ 

(2) U istom članku mijenja se stavak 4. i sada glasi: 



„(4) Općinski načelnik odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. alineje 12. ovog 
članka dužan je objaviti u prvom broju službenog glasila jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave koji slijedi nakon donošenja te odluke.“ 
 

Članak 10. 
U članku 59. riječi „njihove organizacije i udruženja“ zamjenjuju se riječima „i članovi 
općinskog vijeća“. 
 

Članak 11. 
U članku 64. riječi „godišnji obračun“ zamjenjuju se riječima „godišnji izvještaj o 
izvršenju proračuna“. 
 

Članak 12. 
U članku 65. stavak 2. u alineji 4. riječ „oblasti“ mijenja se riječju „području“. 
 

Članak 13. 
U članku 71. stavak 1. riječi „koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora“ zamjenjuju 
se riječima „te na njegov prijedlog općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog 
odbora“. 
 

Članak 14. 
U članku 75. stavak 1. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju „gospodara“. 
 

Članak 15. 
Članak 77. mijenja se i sada glasi: 
Prihodi Općine su: 

- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava, 
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, 

odnosno u kojima Općina ima udio ili dionice, 
- prihodi od naknada za koncesije, 
- općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe, 
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općina sama 

propiše sukladno zakonu, 
- udio u zajedničkom porezu, 
- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu, 
- sredstva pomoći Istarske županije predviđena u županijskom proračunu, 
- drugi prihodi utvrđeni zakonom i odlukom općinskog vijeća. 

 
Članak 16. 

Članak 78. mijenja se i sada glasi: 
(1) Općinsko vijeće donosi proračun za narednu proračunsku godinu, na prijedlog 
općinskog načelnika kao jedinog ovlaštenog predlagatelja, koji je dužan utvrditi 
prijedlog proračuna i podnijeti ga općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom 
posebnim zakonom. 
(2) Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika, donosi provedbene akte 
proračuna i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine. 
(3) Proračun donosi općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom. 
 

Članak 17. 
Članak 82. briše se. 



Članak 18. 
U članku 83. stavak 2. riječ „danom“ zamjenjuje se riječima „dan nakon dana“. 
 

Članak 19. 
U članku 84. riječ „obavlja nadzor nad zakonitošću“ zamjenjuje se riječima „nadzire 
zakonitost“. 
 

Članak 20. 
U članku 85. stavak 1. brišu se riječi „i nadzire“. 
 

Članak 21. 
U članku 91. stavak 2. brišu se riječi „ili posredno putem članova Skupštine Istarske 
županije i zastupnika u Hrvatskom saboru“. 
 

Članak 22. 
U cijelom tekstu Statuta riječ „djelatnik“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu 
zamjenjuje se riječju „službenik“. 
 

Članak 23. 
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Općine Motovun“. 
 
 
, 
 
KLASA: 021-05/18-01/ 
URBROJ: 2163/05-02-18-1 
Motovun, ____________ 2018. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 
 
 

PREDSJEDNIK 
Elvis Linardon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
  
 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA  
  

Akt se temelji na prijelaznoj odredbi članka 33. Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 123/17.) i članku 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene 
novine Grada Pazina“, broj 10/13.).  
 
 
II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA  
  

Hrvatski sabor je 8. prosinca 2017. godine donio Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i u njemu odredio 
da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje 
statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja 
na snagu Zakona. Zakon je stupio na snagu 13. prosinca 2017. godine. 
 

Osnovne promjene u odnosu na dosadašnji tekst su sljedeće: mijenja se 
odredba članka 25. važećeg Statuta kojom su uređena pitanja neposrednog 
sudjelovanja građana u odlučivanju putem lokalnog referenduma. 

Ovim se izmjenama Statuta propisuje i ovlast članova predstavničkog tijela za 
predlaganje raspisivanja referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika koji je izabran zajedno s njim i to tako da prijedlog može podnijeti 2/3 
članova općinskog vijeća, a općinsko vijeće može donijeti odluku o raspisivanju 
referenduma za opoziv dvotrećinskom većinom glasova svih svojih članova. 

Ujedno, propisano je da se taj referendum ne smije raspisati prije proteka roka 
od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv. 

  
Izmjenom članka 39. Statuta usklađuje se duljina trajanja mandata članova 

predstavničkih tijela s odredbama Zakona o lokalnim izborima, kako onih izabranih 
na redovnim tako i onih izabranih na prijevremenim izborima.  

  
U članku 41. dodaje se stavak 4. kojim se uređuje pravo vijećnika na 

opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i 
njegovih radnih tijela. 
 

U članku 48. važećeg Statuta vezano za ovlasti općinskog načelnika za 
odlučivanje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom 
imovinom poboljšava se sam izričaj te se umjesto izraza „raspolaganje ostalom 
imovinom“ utvrđuje izraz „ostalo raspolaganje imovinom“, a što obuhvaća sve vrste 
raspolaganja kao npr. opterećivanje nekretnine pravom zaloga, pravom služnosti, 
zasnivanjem prava građenja, odlučivanje o sklapanju nagodbe u sudskom postupku i 
slično.   

Ujedno, ovim se člankom ukida obveza općinskog načelnika za dostavu 
općinskom vijeću odluke o imenovanju i razrješenju predstavnika Općine u tijelima 
pravnih osoba kao nepotrebno, s obzirom da se odluka svakako objavljuje u 
službenom glasilu. Istodobno je utvrđena obveza općinskog načelnika za objavu te 



odluke u prvom broju službenog glasila koji slijedi nakon donošenja predmetne 
odluke.  

  
U članku 78. kojim se uređuju pitanja vezana uz proračun utvrđuje se obveza 

općinskog načelnika za utvrđivanje prijedloga i podnošenje proračuna općinskom 
vijeću. Naime, u vrijeme kad je zbog nedonošenja proračuna slijedilo raspuštanje 
(samo) općinskog vijeća (do posljednjih izmjena Zakona iz 2012.), u praksi su 
uočene situacije u kojima je izvršno tijelo smatralo da ni ne mora predložiti 
općinskom vijeću donošenje proračuna, što je protivno duhu i smislu važećih propisa. 
Stoga se utvrđuje obvezu općinskog načelnika za podnošenje prijedloga proračuna 
općinskom vijeću.  

  
Istodobno, u Zakonu je dodan novi članak 69.a kojim se propisuje da će Vlada 

Republike Hrvatske razriješiti općinskog načelnika i njegova zamjenika ako općinski 
načelnik ne predloži općinskom vijeću donošenje proračuna i to u roku koji 
omogućuje donošenje proračuna u skladu sa zakonom, kao i ako povuče prijedlog 
prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku 
koji omogućuje njegovo donošenje. 
 

U članku 83. uređuje se pitanje stupanja na snagu općih akata te se usklađuje 
odredba o stupanju na snagu općih akata (prvog dana od objave, umjesto danom 
objave), sukladno stavu Ustavnog suda Republike Hrvatske, slijedom kojeg je 
najkraće dopušteno vakacijsko razdoblje jedan dan, tako da propisi mogu u iznimnim 
situacijama stupiti na snagu najranije tek prvog dana od dana objave.   

  
 
III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  
  

Za provedbu ove Odluke osigurana su sredstva u Proračunu Općine Motovun. 
  
  
  

      PROČELNIK 
Nenad Šćulac 

 
 
 
 
 


