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I. OPĆINSKO VIJEĆE
I.1.
Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
19/13. - pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), te članka 36. Statuta Općine MotovunMontona („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 11. ožujka 2021. godine donijelo

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Motovun-Montona
Članak 1.
Članak 25. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni
glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), mijenja se i sada glasi:
„Članak 25.
(1) Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje trećina članova općinskog vijeća Općine
Motovun-Montona, općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača u Općini Motovun-Montona te većina
vijeća mjesnih odbora na području Općine Motovun-Montona.
(2) Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje trećina članova općinskog vijeća odnosno ako
je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila
većina vijeća mjesnih odbora na području općine, općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom
prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od
zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova
općinskog vijeća.
(3) Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini Motovun-Montona,
predsjednik općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Tijelo
državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od
dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog
broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom
dostaviti općinskom vijeću. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana
od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan
nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike
Hrvatske.
(4) Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svojeg djelokruga.
(5) Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine MotovunMontona i upisani su u popis birača.
(6) Odluka donesena na referendumu obvezatna je za općinsko vijeće, osim odluke donesene na
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“
Članak 2.
U članku 30. iza stavka 1. dodaju se mijenjaju se stavci 2. do 6. i sada glase:
„(2) Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz
samoupravnog djelokruga općine te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog
značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
(2) Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, u skladu s ovim Statutom. Zborovi građana sazivaju
se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
(3) Zborove građana može sazvati i općinsko gradsko vijeće te općinski načelnik radi raspravljanja i
izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu. Kada zborove građana saziva općinsko vijeće
ili općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja općine, pojedina
naselja ili dijelove naselja na području općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
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(4) Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih
građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
(5) Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za općinsko
vijeće i općinskog načelnika.
(6) Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom općine u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.“
Članak 3.
Članak 32. mijenja se i sada glasi:
„Članak 32.
„(1) Građani imaju pravo općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog
pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine od
lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
(2) O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom
podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u jedinici te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku
od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.
(3) Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovog članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s
tehničkim mogućnostima općine.
(4) Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom
općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“
Članak 4.
U članku 33. stavak 2. iza točke dodaje se druga rečenica koja glasi:
„Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s
tehničkim mogućnostima općine.“
Članak 5.
Članak 39. mijenja se i sada glasi:
„Članak 39.
(1) Općinsko vijeće čini 9 vijećnika izabranih na način određen zakonom.
(2) Ako se na izborima ne postigne ovim Statutom propisana zastupljenost predstavnika talijanske
nacionalne manjine u općinskom vijeću, općinsko vijeće se dopunjuje sukladno zakonu te može brojati
11 vijećnika.“
Članak 6.
U članku 41. mijenja se stavak 4. koji glasi:
„(4) Član općinskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu općinskog
vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.“
Članak 7.
Članak 51. briše se.
Članak 8.
U članku 52. stavci 1. i 2. mijenjaju se i sada glase:
„(1) Općinski načelnik odlučuje hoće li dužnost obavljati profesionalno, a o odluci će obavijestiti
pročelnika u roku od 8 dana od stupanja na dužnost.
(2) Ako to ne učini u roku iz prethodnog stavka smatrat će se da dužnost obavlja bez zasnivanja radnog
odnosa.“
Članak 9.
U članku 53. stavak 1. brišu se riječi „i njegovu zamjeniku“.
U istom članku briše se stavak 4.
Članak 10.
Iza stavka 53. dodaju se novi članci 53.a i 53.b koji glase:
„Članak 53.a
(1) Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, raspisat će se prijevremeni izbori
za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će
povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

2

(2) Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori
za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će
povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
(3) O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.
Članak 53.b
(1) Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski
načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti,
općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku
mandata iz reda pripadnika nacionalnih manjina ili iz reda članova općinskog vijeća.
(2) Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova općinskog vijeća općinski načelnik
može promijeniti tijekom mandata.
(3) Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo
nesmetano funkcioniranje općine.
(4) Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog
načelnika.
(5) Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika, u toj
jedinici raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora
dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
(6) Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja
obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio
onemogućen u obavljanju svoje dužnosti odnosno u slučaju iz stavka 5. ovoga članka danom stupanja
na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
(7) O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovog članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela dužan je obavijestiti predsjednika općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.
(8) O okolnostima iz stavka 5. ovog članka predsjednik općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti
Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.“
Članak 11.
Članak 68. briše se.
Članak 12.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Motovun“, osim članaka od 5. do 11. ove Odluke koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke
o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2163/05-01-20-3
Motovun-Montona, 11. ožujka 2021.

I.2.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
19/13. - pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 36. Statuta Općine MotovunMontona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.),
Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine donijelo

POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine MotovunMontona
Članak 1.
U članku 36. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“,
broj 20/09. i 10/13. te „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) mijenja se stavak 1. i sada glasi:
„(1) Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Vijeća.“
Članak 2.

3

(1) U članku 63. mijenja se stavak 1. i sada glasi:
„(1) Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine te polugodišnji i
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine podnosi općinski načelnik kao jedini ovlašteni
predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom.“
(2) U istom članku u stavku 3. briše se riječ „središnjeg“.
Članak 3.
U članku 65. stavak 1. brišu se zarez i riječi „zamjeniku načelnika“.
U stavku 8. istog članka briše se zarez, a riječi „zamjenik načelnika odnosno“ mijenja se riječju „i“.
Članak 4.
U članku 66. stavak 1. briše se zarez, a riječi „zamjeniku načelnika odnosno“ mijenja se riječju „i“.
Članak 5.
U članku 67. briše se zarez, a riječi „zamjenik načelnika odnosno“ mijenja se riječju „ili“.
Članak 6.
U članku 76. stavak 4. briše se riječ „središnjeg“.
Članak 7.
Članak 77. mijenja se i sada glasi:
„Članak 77.
(1) U slučajevima kada je neophodno donijeti pojedini akt po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju
drugi osobito opravdani razlozi, predsjednik Vijeća može sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća, a dnevni
red za tu sjednicu može predložiti i na samoj sjednici.
(2) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se
nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život,
zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
sjednice općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.“
Članak 8.
Iza članka 77. dodaju se novi članci 77.a i 77.b koji glase:
„Članak 77.a
(1) Elektroničke sjednice općinskog vijeća mogu se održavati korištenjem aplikacija, platformi ili servisa
koji omogućavaju istovremenu komunikaciju svih sudionika sjednica općinskog vijeća te koji omogućava
evidentiranje sudjelovanja i glasovanja na sjednicama.
(2) Glasovanje na elektroničkim sjednicama održava se na način da se svaki pojedini član općinskog
vijeća zasebno očituje o svakoj točki dnevnog reda, svakoj odluci, zaključku ili drugom pitanju na način
da se u poruci elektroničke pošte ili na drugi odgovarajući način jasno naznači pitanje o kojem se
izjašnjava uz navođenje “za” ili “protiv” ili „suzdržan”, bez potrebe dodatnog obrazlaganja glasovanja.
(3) U pozivu za elektroničku sjednicu navodi se rok za postavljanje pitanja predlagatelju i odgovor na
pitanja te krajnji rok za glasovanje nakon čijeg isteka se sjednica smatra završenom. Članovi općinskog
vijeća koji se ne očituju na dogovoreni način i do određenog roka, smatraju se suzdržanima.
(4) Na elektroničkoj sjednici nije moguće tajno glasovanje.
(5) Na elektroničkoj sjednici općinskog vijeća može se odlučivati o svim pitanjima iz nadležnosti
općinskog vijeća propisanih zakonom i Statutom.
(6) O elektroničkoj sjednici sastavlja se zapisnik kojem se priključuju i ispisi poruka elektroničke pošte
odnosno ispisi elektroničkog glasovanja članova općinskog vijeća, a može se priključiti i elektronički
zapis održavanja sjednice na odgovarajućim medijima za pohranu podataka (CD, USB-stick i slično) na
kojima su podaci pohranjeni na način da je onemogućeno naknadno mijenjanje podataka.
(7) Zapisnik s elektroničke sjednice verificira se na prvoj sljedećoj sjednici općinskog vijeća.
Članak 77.b
Odredbe koje se odnose na održavanje elektroničke sjednice općinskog vijeća, na odgovarajući se način
primjenjuju i na održavanje elektroničkih sjednica radnih tijela općinskog vijeća.“
Članak 9.
U članku 79. brišu se zarez i riječi „zamjeniku načelnika“.
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Članak 10.
Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Motovun-Montona“, osim odredbi članaka 1. do 5. i 9., koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu
odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2163/05-01-20-4
Motovun-Montona, 11. ožujka 2021.

I.3.
Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98., 50/12. i 89/17.) 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 svojoj sjednici
održanoj 11. ožujka 2021. godine donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o grobljima
Članak 1.
(1) U članku 21. Odluke o grobljima („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/19.), briše se stavak 3.
(2) Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2163/05-01-21-6
Motovun-Montona, 11. ožujka 2021.

I.4.
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08.,
48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20.) 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 11. ožujka 2021.
godine donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o uređenju prometa
Članak 1.
(1) U Odluci o uređenju prometa („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 5/19.), mijenja se članak 22.
stavak 1. i sada glasi:
„(1) Poslove upravljanja, organizacije i naplate parkirališta iz članka 21. ove Odluke obavlja Motovun
park d.o.o. Motovun (dalje: upravitelj parkirališta).“
(2) Briše se dosadašnji stavak 2.
(3) Dosadašnji stavci 3. do 5. postaju stavci 2. do 4. u istom članku.
(4) Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5. i sada glasi:
„(5) Visina naknada, način naplate i uvjeti upravljanja parkiralištima utvrdit će se općim uvjetima isporuke
komunalne usluge parkiranja koju donosi upravitelj parkirališta na temelju prethodne suglasnosti
općinskog načelnika.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/1
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URBROJ: 2163/05-01-21-7
Motovun-Montona, 11. ožujka 2021.

PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

Na temelju članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13.
i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) te točke 3.2. stavka c) Natječaja za provedbu mjere
2.1.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ od 5. studenog 2020.
godine, objavljenog na mrežnim stranicama LAG-a Središnja Istra, Općinsko vijeće Općine MotovunMontona je na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine donijelo

ODLUKU
o davanju suglasnosti Općini Motovun-Montona za provedbu ulaganja u
projektu „Opremanje Društvenog doma u Kaldiru“ u naselju Kaldir na k.č. 164
k.o. Kaldir
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave,
Općini Motovun-Montona za investiciju „Opremanje Društvenog doma u Kaldiru“ u naselju Kaldir na k.č.
164 k.o. Kaldir.
Članak 2.
Suglasnost se daje u svrhu prijave na Natječaj za provedbu Mjere 2.1.1 „Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme
i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ od 5. studenog 2020.) objavljenog na mrežnim
stranicama LAG-a Središnja Istra.
Članak 3.
Prilog ove Odluke je „Opis projekta” koji čini njezin sastavni dio.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2163/05-01-21-5
Motovun-Montona, 11. ožujka 2021.

I.6.
Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18.,
110/18., i 32/20.) 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 11. ožujka 2021. godine donijelo

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti društvu Motovun Park d.o.o. Motovun na
Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost društvu Motovun Park d.o.o. Motovun na Opće
uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja, u predloženom tekstu od 11. veljače 2021. godine.
Članak 2.
Prilog ove Odluke je predloženi tekst iz članka 1. ove Odluke koji čini njezin sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/1
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URBROJ: 2163/05-01-21-8
Motovun-Montona, 11. ožujka 2021.

PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

I.7.
Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) 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 na sjednici održanoj dana 11.
ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduženje društva Motovun Park d.o.o.
Motovun
Članak 1.
Daje se suglasnost za zaduženje društvu Motovun Park d.o.o. Motovun putem kratkoročnog financijskog
kredita u iznosu od 210.000,00 kuna, kod IKB d.d. Umag, za financiranje parkirnog sustava za nadzor,
kontrolu i naplatu parkiranja, pod sljedećim uvjetima:
Davatelj kredita
Iznos glavnice kredita
Namjena kredita
Način korištenja
Kamatna stopa
Rok i način otplate
Naknade
Osiguranje

IKB d.d. Umag, Ernesta Miloša 1
210.000,00 kn
Financiranje parkirnog sustava za nadzor, kontrolu i naplatu parkiranja
do 30. lipnja 2021. godine; po sklapanju ugovora
2,50% fiksna godišnja
48 mjeseci; u jednakim mjesečnim ratama otplate
0,5 % na visinu kredita za obrade kredita - jednokratno
Zadužnica

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2163/05-01-21-9
Motovun-Montona, 11. ožujka 2021.

I.8.
Na temelju članka 95. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj
125/11., 64/15. i 112/18.), članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada
Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) te članka 3. Odluke o gospodarenju
nekretninama u vlasništvu Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 5/20.),
Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine donijelo

ODLUKU
o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Općine MotovunMontona u razdoblju prosinac 2020. - prosinac 2021. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način provedbe mjera koje se odnose na smanjenje visine zakupnine
poslovnih prostora u vlasništvu Općine Motovun-Montona za prosinac 2020. i tijekom 2021. godine, a
radi ublažavanja negativnih posljedica na poslovanje gospodarstvenika nastalih kao posljedica
nastupanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARSCOV-2a.
Članak 2.
Odredbe ove Odluke primjenjuju se za sve postojeće ugovore o zakupu neovisno o tome kada su
sklopljeni te sve djelatnosti koje se u njima obavljaju izuzev ugovora koji su zaključeni sa zakupnicima
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koji obavljaju trgovinsku djelatnost - prodaja prehrambenih proizvoda, telekomunikacijsku djelatnost te
bankarske i novčarske djelatnosti.
Članak 3.
Za sve zakupnike iz članka 2. ove Odluke:
- određuje se 80% smanjenje zakupnine za mjesece od prosinca 2020. godine do kraja lipnja
2021. godine;
- određuje se 25% smanjenje zakupnine za mjesece od srpnja do kraja prosinca 2021. godine.
Članak 4.
(1) Ova Odluka predstavlja osnovu za smanjenje zakupnine u visini kako je to propisano prethodnim
člankom slijedom čega nije potrebno podnositi posebne zahtjeve niti zaključivati dodatke postojećih
ugovora.
(2) Pravo na smanjenje zakupnine neće se priznati u slučajevima kada se u poslovnom
prostoru ne obavlja djelatnost tijekom cijele kalendarske godine, osim u uvjetima pod kojima je korištenje
poslovnog prostora djelomično onemogućeno u trajanju od najviše 30 dana, bez krivnje zakupnika te u
slučajevima obnove poslovnog prostora za vrijeme trajanja zakupa.
Članak 5.
(1) Ovlašćuje se općinski načelnik da posebnim zaključkom propiše način postupanja u provedbi ovih
mjera za one situacije koje nisu detaljno propisane ovom Odlukom.
(2) Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.
.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2163/05-01-21-12
Motovun-Montona, 11. ožujka 2021.

I.9.
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.) te članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine
Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 5/20.), Općinsko vijeće Općine MotovunMontona je na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine donijelo

ODLUKU
o smanjenju zakupnine javnih površina u vlasništvu Općine Motovun-Montona
u razdoblju prosinac 2020. - prosinac 2021. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način provedbe mjera koje se odnose na smanjenje visine zakupnine
javnih površina u vlasništvu Općine Motovun-Montona za prosinac 2020. i tijekom 2021. godine,, a radi
ublažavanja negativnih posljedica na poslovanje gospodarstvenika nastalih kao posljedica nastupanja
posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2a.
Članak 2.
Odredbe ove Odluke primjenjuju se za sve postojeće ugovore o zakupu neovisno o tome kada su
sklopljeni te sve djelatnosti koje se na njima obavljaju izuzev ugovora koji su zaključeni sa zakupnicima
koji obavljaju trgovinsku djelatnost - prodaja prehrambenih proizvoda, telekomunikacijsku djelatnost te
bankarske i novčarske djelatnosti.
Članak 3.
Za sve zakupnike iz članka 2. ove Odluke:
- određuje se 80% smanjenje zakupnine za mjesece od prosinca 2020. godine do kraja lipnja
2021. godine;
- određuje se 25% smanjenje zakupnine za mjesece od srpnja do kraja prosinca 2021. godine.
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Članak 4.
(1) Ova Odluka predstavlja osnovu za smanjenje zakupnine u visini kako je to propisano prethodnim
člankom slijedom čega nije potrebno podnositi posebne zahtjeve niti zaključivati nova rješenja.
(2) Pravo na smanjenje zakupnine neće se priznati u slučajevima kada se na javnoj površini ne obavlja
djelatnost tijekom cijele kalendarske godine, osim u uvjetima pod kojima je korištenje javnih površina
djelomično onemogućeno u trajanju od najviše 30 dana, bez krivnje zakupnika.
Članak 5.
(1) Ovlašćuje se općinski načelnik da posebnim zaključkom propiše način postupanja u provedbi ovih
mjera za one situacije koje nisu detaljno propisane ovom Odlukom.
(2) Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2163/05-01-21-13
Motovun-Montona, 11. ožujka 2021.

I.10.
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 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada
Pazin“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) te članka 48. Odluke o gospodarenju
nekretninama u vlasništvu Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“ broj 5/20.),
Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici dana 11. ožujka 2021. godine donijelo

ODLUKU
o davanju suglasnosti na provedbu postupka prodaje suvlasničkog udjela
građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Motovun-Montona na k.č. 2714/3
k.o. Poreč
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Motovun-Montona daje suglasnost na provedbu postupka prodaje suvlasničkog
udjela građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Motovun-Montona na k.č. 2714/3 k.o. Poreč.
Članak 2.
(1) Općina Motovun-Montona suvlasnica je građevinskog zemljišta u naselju Špadići u Poreču
katastarske oznake k.č. 2714/3 k.o. Poreč u 3/49 dijela. Preostali suvlasnici su Grad Pazin u 39/49
dijela, Općina Karojba u 3/49 dijela, Općina Lupoglav u 2/49 dijela i Općina Sv. Petar u Šumi u 2/49
dijela.
(2) Predmetno zemljište nalazi se unutar građevinskog područja obuhvata Urbanističkog plana uređenja
Zone ugostiteljsko-turističke namjene „Špadići“ („Službeni glasnik Grada Poreča“, broj 14/16.), utvrđene
namjene T-3 (površine ugostiteljsko turističke namjene s mogućnošću smještaja) te manjim dijelom u
zoni SU-1 (površine sabirne prometnice).
Članak 3.
Tržišna vrijednost građevinskog zemljišta iz članka 1. ove Odluke procjenom ovlaštenog vještaka
utvrđena je u visini od 3.756.786,88 kuna. Procjena je u prilogu ove Odluke.
Članak 4.
Utvrđuje se interes Općine Motovun-Montona za prodaju nekretnine iz članka 1. ove Odluke. Tržišna
vrijednost predmetne nekretnine ujedno je i početna cijena natjecanja. Jamstveni polog za sudjelovanje
u natjecanju iznosi 375.000,00 kuna.
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Članak 5.
(1) Ovlašćuje se Grad Pazin da po stupanju na snagu ove Odluke, a nakon pribavljene suglasnosti svih
suvlasnika i to: Općine Karojba, Općine Lupoglav i Općine Sv. Petar u Šumi, putem svojih provedbenih
tijela raspiše javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta iz članka 1. ove Odluke i provede postupak
prodaje predmetnog zemljišta prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.
(2) Pri odabiru najpovoljnije ponude provedbeno tijelo iz stavka 1. ovog članka dužno se voditi kriterijem
najviše ponuđene cijene.
Članak 6.
Najpovoljniji ponuđač, kupac nekretnine iz članka 1. ove Odluke u obvezi je izvršiti plaćanje natječajem
utvrđenog iznosa kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora za
kupnju nekretnine.
Članak 7.
Općina Motovun-Montona obvezuje se snositi dio troškova vezano uz postupak prodaje predmetne
nekretnine (procjena vrijednosti, objava natječaja i slično) razmjerno visini svojeg suvlasničkog udjela
na nekretnini.
Članak 8.
Kupoprodajna cijena isplatit će se u cijelosti na žiro račun Proračuna Grada Pazina, a Grad Pazin
obvezuje se pripadajući iznos kupoprodajne cijene razmjerno visini suvlasničkog udjela na nekretnini,
umanjen za trošak iz članka 7. ove Odluke isplatiti Općini Motovun-Montona najkasnije u roku od 8 dana
od zaprimanja uplate.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2163/05-01-21-16
Motovun-Montona, 11. ožujka 2021.

I.11.
Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99.,
35/08. i 127/19.) te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazin“, broj
10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je
na sjednici dana 11. ožujka 2021. godine donijelo

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Pazin
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Motovun-Montona daje prethodnu suglasnost na Statut Javne vatrogasne
postrojbe Pazin, u tekstu koji je utvrdilo Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Pazin na sjednici
održanoj 5. ožujka 2021. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2163/05-01-21-17
Motovun-Montona, 11. ožujka 2021.

I.12.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni
glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj
11. ožujka 2021. godine donijelo
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o sigurnosti na području Općine Motovun-Montona u
2020. godini
1.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Informacije o sigurnosti na području Općine Motovun-Montona u
2020. godini. Informacija je prilog ovom Zaključku.
2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Motovun“.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2163/05-01-21-2
Motovun-Montona, 11. ožujka 2021.

I.13.
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 11. ožujka 2021. godine donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite za 2020. godinu
1.
Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona prihvaća Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2020.
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“.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2163/05-01-21-10
Motovun-Montona, 11. ožujka 2021.

I.14.
Na temelju članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.,
118/18. i 31/20.) 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 dana 11. ožujka 2021. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Motovun za 2021. godinu
1.
Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona donosi Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Motovun za 2021. godinu.
2.
Plan iz točke 1. ovog Zaključka čini sastavni dio ovog Zaključka.
3.
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Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2163/05-01-21-11
Motovun-Montona, 11. ožujka 2021.

I.15.
Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 68/18., 115/18., 98/19. i
32/20.) 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 dana 11. ožujka 2021. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa
u 2020. godini
I.
Ovim Izvješćem utvrđuje se da je tijekom 2020. godine ostvaren prihod od 1.002,25 kuna od šumskog
doprinosa koji plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni
sortimenti) na području Općine Motovun-Montona u visini 5% prodajne cijene proizvoda na panju.
II.
Sredstva šumskog doprinosa iz prethodne točke ovog Izvješća utrošena su na usluge deratizacije i
dezinsekcije.
III.
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2163/05-01-21-14
Motovun-Montona, 11. ožujka 2021.

I.16.
Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 68/18., 115/18., 98/19. i
32/20.) 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 11. ožujka 2021. godine donijelo

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
I.
Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa utvrđuje se namjena korištenja i kontrola
utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju
proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) na području Općine Motovun-Montona u visini 5%
prodajne cijene proizvoda na panju.
II.
Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun Proračuna Općine Motovun-Montona, a koriste se
isključivo za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture.
III.
U Proračunu Općine Motovun-Montona za 2021. godinu planirana su sredstva šumskog doprinosa u
iznosu 10.000,00 kuna.
Sredstva iz prethodnog stavka koristit će se za izgradnju komunalne infrastrukture.
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IV.
Ovaj Program stupa na snagu dan osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Motovun“.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2163/05-01-21-15
Motovun-Montona, 11. ožujka 2021.
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