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II. OPĆINSKI NAČELNIK
II.12.
Na temelju članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj
10/13.), općinski načelnik dana 23. rujna 2019. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju nabave udžbenika za potrebe učenika srednjih škola s
prebivalištem na području Općine Motovun za školsku godinu 2019./2020.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji na temelju kojih se ostvaruje pravo na sufinanciranje nabave
udžbenika za učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Motovun za školsku godinu
2019./2020.
Članak 2.
(1) Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika ostvaruju učenici srednjih škola s prebivalištem na
području Općine Motovun (u daljnjem tekstu: učenici).
(2) Pravo na sufinanciranje iz stavka 1. ovog članka priznaje se u obliku novčane naknade u visini
50% od ukupnog iznosa cijene potrebnih udžbenika za obvezne nastavne predmete za određeni
razred.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, učenici iz obitelji s težim socijalnim statusom imaju pravo na
podmirenje troškova u iznosu do 100% za nove kupljene udžbenike.
(4) Status iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se analizom socijalnog stanja obitelji učenika na temelju
kriterija iz Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Pazina“, broj 16/16.).
Članak 3.
Pravo iz članka 2. ove Odluke ne ostvaruju učenici:
- koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike po drugoj osnovi,
- koji ponavljaju razred.
Članak 4.
(1) Zahtjev uz priloženu dokumentaciju podnosi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun
osobno.
(2) Zahtjevi se zaprimaju zaključno do 15. studenog 2019. godine.
Članak 5.
Po provedenom postupku utvrđivanja prava iz članka 2. ove Odluke općinski načelnik donosi zaključak
kojim se utvrđuje visina odobrenog iznosa sufinanciranja nabave udžbenika te na temelju zaključka
izdaje posebna rješenja za svakog pojedinog podnositelja zahtjeva za sufinanciranje.
Članak 6.
Korisnicima prava koji imaju dugovanja prema Općini Motovun (podnositelj zahtjeva, član njegove uže
obitelji ili član domaćinstva odnosno koja od tih osoba kao nositelj obrta) isplata će se izvršiti nakon
podmirenja dugovanja prema Općini Motovun, odnosno nakon uplate prve rate ako se korisnik obveže
na obročnu otplatu dugovanja.
Članak 7.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Motovun za 2019. godinu.
Članak 8.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Motovun“.
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OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 602-01/19-01/4
URBROJ: 2163/05-02-19-1
Motovun-Montona, 23. rujna 2019.

Tomislav Pahović, v. r.

II.13.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.),
općinski načelnik Općine Motovun je dana 11. ožujka 2019. godine donio

PLAN
prijma u službu za 2019. godinu
I.
Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i planirani prijam u službu u
Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun za 2019. godinu. Riječi i pojmovi u ovom Planu, koji imaju
rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni.
II.
Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Općine Motovun, u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Motovun predviđeno ukupno 13 službeničkih radnih mjesta, od kojih je, na dan 1. siječnja
2019. godine, 6 službeničkih radnih mjesta popunjeno na neodređeno vrijeme.
III.
Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima u 2019. godini, u Jedinstveni upravni odjel Općine
Motovun, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun,
ne planira se zaposliti nove službenike.
Ako tijekom godine prestane služba nekom od službenika, neovisno o razlozima, provedbom natječaja
u službu će se primiti službenik na srodne poslove na neodređeno vrijeme, ovisno o tome kakva je
služba i na kakvom je radnom mjestu bio službenik kojem je služba prestala.
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 110-01/19-01/2
URBROJ: 2163/05-02-19-2
Motovun-Montona, 11. ožujka 2019.

Tomislav Pahović, v. r.

II.14.
Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) te članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.),
općinski načelnik je dana 11. ožujka 2019. godine donio

PLAN PRIJMA
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni
upravni odjel Općine Motovun-Montona za 2019. godinu
I.
U 2019. godini Općina Motovun-Montona planira prijam jedne osobe na stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa.
Radno mjesto za čije se poslove planira stručno osposobljavanje, potreban stupanj obrazovanja i
struka koju kandidat mora ispunjavati utvrđen je u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.
II.
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Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
*****
TABLICA 1.
PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
U OPĆINI MOTOVUN ZA 2019. GODINU
NAZIV RADNOG MJESTA

STUPANJ OBRAZOVANJA I STRUKA

BROJ
OSOBA

Stručni suradnik za opće poslove

sveučilišni ili stručni prvostupnik društvene struke

1

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 100-01/19-01/1
URBROJ: 2163/05-02-19-2
Motovun-Montona, 11. ožujka 2019.

Tomislav Pahović, v. r.

II.15.
Na temelju članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13.
i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) i članka 14. Odluke o davanju u zakup poslovnih
prostora („Službene novine Grada Pazina“, broj 13/9.), općinski načelnik dana 1. listopada 2019.
godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine
Motovun-Montona
I.
U Povjerenstvo za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Motovun-Montona imenuju se:
1. Elvis Linardon, za predsjednika,
2. Danijel Bon, za člana,
3. Nenad Šćulac, za člana.
II.
Mandat članova povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja traje dvije godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Motovun“.
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 020-01/19-01/1
URBROJ: 2163/05-02-19-2
Motovun-Montona, 1. listopada 2019.

Tomislav Pahović, v. r.
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