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I. OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
I.1. 

Na temelju članka 104. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18.) 
te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i 
„Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na 
sjednici održanoj 3. ožujka 2020. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja 

 
Članak 1. 

U Odluci o uređenju i održavanju naselja („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 2/19.) iza članka 
53. dodaje se novi podnaslov „3. Postavljanje reklama na zaštitnom pojasu javnih cesta“ i iza njega 
članci 53a. i 53b., koji glase: 

„Članak 53a. 
Reklamom se smatra svaka reklamna poruka i sadržaj namijenjen obavještavanju sudionika u 
prometu o komercijalnim uslugama oglašavača reklame, koja se postavlja na cestovnom zemljištu ili u 
zaštitnom pojasu javne ceste. 
 

Članak 53b. 
(1) Na javnim cestama i zaštitnom pojasu uz javne ceste nije dopušteno postavljanje reklama na način 
i na mjestima na kojima bi zbog svojeg sadržaja, položaja te odnosa prema javnoj cesti reklama 
ugrožavala sigurnost prometa. 
(2) Ne dozvoljava se postavljanje reklama uz županijsku cestu a osobito uz županijsku ceste ŽC5007 
na širem području naselja Motovun od spoja županijske ceste s putevima označenima kao k.č. 2726 i 
k.č. 2765, obje k.o. Motovun, pa do spoja županijske ceste s potokom Šubjentica označenim kao k.č. 
2788/1 k.o. Motovun, osim na ogradu uz asfaltirano javno parkiralište označeno kao P9.“ 
 

Članak 2. 
Iza članka 93. dodaje se novi članak koji glasi: 

„Članak 93a. 
Zadužuje se komunalno redarstvo da se bez odlaganja provedu mjere provedbe odredbi članaka 53a. 
i 53b. ove Odluke.“ 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
  
KLASA: 021-05/20-01/10 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-01-20-1 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 3. ožujka 2020. Elvis Linardon, v. r. 

 

 
2. 

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18.) i članka 
36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik 
Općine Motovun“, broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj 3. 
ožujka 2020. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 
Članak 1. 
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(1) U članku 3. stavak 3. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 
2/19.), briše se zadnja rečenica. 
(2) U istom članku dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
 „(4) Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojem se nalazi ruševina zgrade. 
Ruševinom zgrade smatraju se ostaci zgrade koja je zbog oštećenja ili nedostatka pojedinih dijelova 
izgubila svoja svojstva zbog čega nije prikladna za uporabu sukladno svojoj namjeni, a koja se zbog 
toga ne rabi najmanje 5 godina.“ 
 

Članak 2. 
U članku 11. stavak 1. Odluke, mijenjaju se točka 5. i 6. i sada glase: 

5. „poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne (trgovina, obrtničke usluge, 
ugostiteljska djelatnost, hoteli, apartmani, bazeni i drugo) - 6,00, 

6. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti iz točaka 4. i 5. ovog 
članka - 10% od koeficijenta namijenjenog za poslovni prostor,“. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 
KLASA: 021-05/20-01/11 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-01-20-1 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 3. ožujka 2020. Elvis Linardon, v. r. 

 

 
3. 

Na temelju članka 52. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17.) te članka 36. Statuta 
Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine 
Motovun“, broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj dana 3. 
ožujka 2020. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

prijevoza putnika u Općini Motovun-Montona 
 
1. Poništava se postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u 
Općini Motovun-Montona, pokrenut objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti prijevoza putnika u Općini Motovun-Montona (KLASA: 340-01/19-01/12, 
URBROJ: 2163/05-02-19-1), na temelju koje je u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“ dana 28. 
studenog 2019. godine objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije, broj objave 2019/S 01K-
0046824, iz razloga što su nakon odbijanja ponuda u postupku davanja koncesije ne preostaje nijedna 
uredna ponuda. 
2. Ova Odluka, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se svakom ponuditelju 
bez odgode osobnom dostavom.  
3. Novi postupak davanja koncesije pokrenut će se nakon što odluka o poništenju postupka davanja 
koncesije postane izvršna. 
 
KLASA: 021-05/20-01/4 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-01-20-1 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 3. ožujka 2020. Elvis Linardon, v. r. 

 

 
4. 

Na temelju članaka 13. i 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18.) i 
članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni 
glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici 
održanoj 3. ožujka 2020. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o privremenom povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti komunalnog 

linijskog prijevoza putnika 
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Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona određuje da se društvu Vilstroj d.o.o. Buzet do provedbe 
postupka dodjele koncesije i odabira koncesionara povjerava obavljanje komunalne djelatnosti 
komunalnog linijskog prijevoza putnika u naselju Motovun. 
 

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona ovlašćuje općinskog načelnika da s društvom iz točke 1. 
ove Odluke sklopi ugovor o privremenom obavljanju poslova linijskog prijevoza putnika kojim će se 
osigurati kontinuirana isporuka komunalnih usluga. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 
KLASA: 021-05/20-01/5 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-01-20-1 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 3. ožujka 2020. Elvis Linardon, v. r. 

 

 
5. 

Na temelju članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 
146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene 
novine Općine Motovun“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) i članka 3. 
Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, 
broj 31/14. i 5/16.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je dana 3. ožujka 2020. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Motovun-Montona 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom Općina Motovun-Montona odlučuje po provedenom postupku javnog natječaja za 
prodaju nekretnina objavljenog 5. veljače 2020. godine prikupljanjem pisanih ponuda prodati 
nekretninu u svojem vlasništvu. 
 

Članak 2. 
Općina Motovun-Montona prodaje ruševnu zgradu označenu kao k.č. 51/2 zgr. k.o. Brkač, u površini 
od 97 m

2
. Zemljište se nalazi u selu Rušnjak. 

Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz stavka 1. ovog članka, na temelju 
provedenog javnog natječaja, utvrđuje se Anto Galić, OIB: 95178760996, Novigrad, Mlinska ulica 8, 
za ponuđenu kupoprodajnu cijenu od 106.200,00 kuna. 
 

Članak 3. 
Općina Motovun-Montona prodaje građevinsko zemljište označeno kao k.č. 265/11, k.o. Brkač, u 
površini od 740 m

2
. Zemljište se nalazi u selu Romani. 

Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz stavka 1. ovog članka, na temelju 
provedenog javnog natječaja, utvrđuje se društvo Plavi most d.o.o. Novigrad, OIB: 90090347047, 
Novigrad, Mlinska ulica 8, za ponuđenu kupoprodajnu cijenu od 206.000,00 kuna. 
 

Članak 4. 
Općina Motovun-Montona prodaje građevinsko zemljište označeno kao k.č. 265/25, k.o. Brkač, u 
ukupnoj površini od 810 m

2
. Zemljište se nalazi u selu Romani. 

Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz stavka 1. ovog članka, na temelju 
provedenog javnog natječaja, utvrđuje se društvo Plavi most d.o.o. Novigrad, OIB: 90090347047, 
Novigrad, Mlinska ulica 8, za ponuđenu kupoprodajnu cijenu od 226.600,00 kuna. 
 

Članak 5. 
Općina Motovun-Montona prodaje građevinsko zemljište označeno kao k.č. 268/1, sve k.o. Brkač, u 
ukupnoj površini od 876 m

2
. Zemljište se nalazi u selu Romani. 
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Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz stavka 1. ovog članka, na temelju 
provedenog javnog natječaja, utvrđuje se društvo Plavi most d.o.o. Novigrad, OIB: 90090347047, 
Novigrad, Mlinska ulica 8, za ponuđenu kupoprodajnu cijenu od 243.800,00 kuna. 
 

Članak 6. 
Općina Motovun-Montona prodaje građevinsko zemljište označeno kao k.č. 268/3, sve k.o. Brkač, u 
ukupnoj površini od 889 m

2
. Zemljište se nalazi u selu Romani. 

Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz stavka 1. ovog članka, na temelju 
provedenog javnog natječaja, utvrđuje se društvo Plavi most d.o.o. Novigrad, OIB: 90090347047, 
Novigrad, Mlinska ulica 8, za ponuđenu kupoprodajnu cijenu od 250.300,00 kuna. 
 

Članak 7. 
Na temelju ove Odluke općinski načelnik sklopit će za Općinu Motovun-Montona kao prodavatelj, 
ugovor o kupoprodaji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljima iz članaka 2. do 6. ove Odluke, kao 
pojedinim kupcem. 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 
KLASA: 021-05/20-01/6 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-01-20-1 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 3. ožujka 2020. Elvis Linardon, v. r. 

 

 
6. 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) te 
članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni 
glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici 
održanoj dana 3. ožujka 2020. godine donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o donošenju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite za 2019. godinu 

 
1. 

Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona donosi Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2019. 
godinu. 
 

2. 
Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 

3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 
KLASA: 021-05/20-01/7 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-01-20-1 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 3. ožujka 2020. Elvis Linardon, v. r. 

 

 
7. 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) te 
članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni 
glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici 
održanoj dana 3. ožujka 2020. godine donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu 
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1. 
Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona prihvaća Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 
područje Općine Motovun-Montona za 2020. godinu. 
 

2. 
Plan iz točke 1. ovog Zaključka čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 

3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 
KLASA: 021-05/20-01/8 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-01-20-1 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 3. ožujka 2020. Elvis Linardon, v. r. 

 

 
8. 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) te 
članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni 
glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici 
održanoj dana 3. ožujka 2020. godine donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za 

razdoblje 2020. - 2023. godine 
 

1. 
Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona donosi Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne 
zaštite na području Općine Motovun-Montona za razdoblje 2020.- 2023. godine. 
 

2. 
Smjernice iz točke 1. ovog Zaključka čine sastavni dio ovog Zaključka. 
 

3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 
KLASA: 021-05/20-01/9 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-01-20-1 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 3. ožujka 2020. Elvis Linardon, v. r. 

 

 
 


