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I. OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
I.9. 

Na temelju članka 95. 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 20. travnja 2020. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 
Članak 1. 

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 2/19. i 2/20.), iz članka 17. 
dodaje se novi članak 17.a koji glasi: 

„Članak 17.a 
(1) 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 ugrožava život i zdravlje građana, imovinu 
veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu 
gospodarsku štetu, općinsko vijeće može posebnom odlukom utvrditi mjere, vrijeme na koje se te 
mjere odnose kao i način njihove provedbe. 
Odlukom iz stavka 1. ovog članka općinsko vijeće može odrediti i da se dio naplaćenih sredstava 
komunalne naknade koristi i za druge namjene različite od namjena za koje se koriste u uobičajenim 
okolnostima.“ 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 
KLASA: 021-05/20-01/13 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-01-20-1 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 20. travnja 2020. Elvis Linardon, v. r. 

 

 
10. 

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. 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 20. travnja 2020. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o dopuni Odluke o korištenju javnih površina 

 
Članak 1. 

U Odluci o korištenju javnih površina („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 2/19. i 2/20.), u članku 
26. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
„(4) Općinski načelnik može zakupniku javne površine odobrenjem u cijelosti ili djelomično odobriti 
oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje javne površine u slučaju kada nastupe posebnih 
okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se 
nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava 
okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, a zakupniku javne 
površine zbog tih okolnosti nije dozvoljeno obavljati aktivnosti zbog kojih je zatražio zakup javne 
površine. Oslobađanje traje isključivo u razdoblju trajanja posebnih okolnosti i u okviru djelatnosti 
kojima je odlukom nadležnog stožera civilne zaštite u potpunosti onemogućen rad.“ 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
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KLASA: 021-05/20-01/14 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-01-20-1 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 20. travnja 2020. Elvis Linardon, v. r. 

 

 
11. 

Na temelju članka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 
125/11., 64/15 i 112/18.) 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 20. travnja 2020. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora 

 
Članak 1. 

U Odluci o davanju u zakup poslovnih prostora („Službene novine Grada Pazina“, broj 15/06., 5/07. i 
13/09.), iza podnaslova „VIlI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE“ dodaje se novi članak 33a. koji 
glasi: 

„Članak 33a. 
Općinski načelnik može zakupniku poslovnog prostora odobrenjem u cijelosti ili djelomično odobriti 
oslobađanje od plaćanja zakupa poslovnog prostora u slučaju kada nastupe posebne okolnosti koje 
podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo 
utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, 
narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, a zakupniku poslovnog 
prostora zbog tih okolnosti odlukom državne vlasti nije dozvoljeno obavljati aktivnosti zbog kojih je 
zatražio zakup javne površine. Oslobađanje traje isključivo u razdoblju trajanja posebnih okolnosti i u 
okviru djelatnosti kojima je odlukom nadležnog stožera civilne zaštite u potpunosti onemogućen rad.“ 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 
KLASA: 021-05/20-01/15 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-01-20-1 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 20. travnja 2020. Elvis Linardon, v. r. 

 

 
12. 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
19/13. - pročišćeni tekst 123/17), članka 29. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 
novine“, broj 20/18., 115/18. i 98/19.) 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 prijedlog općinskog načelnika, na sjednici održanoj dana 20. travnja 
2020. godine donosi 
 

ODLUKU 
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona 
 

Članak 1. 
Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 
područje Općine Motovun-Montona. Program je sastavni dio ove Odluke.   
 

Članak 2. 
Sukladno članku 29. uvodno citiranog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Program se upućuje na 
suglasnost Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske i na mišljenje Istarskoj županiji. 
 

Članak 3. 
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Stupanjem na snagu ove Odluke izvan snage stavlja se Odluka o donošenju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona 
(„Službeni glasnik Općine Motovun-Montona“, broj 8/19.). 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 
KLASA: 021-05/20-01/16 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-01-20-1 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 20. travnja 2020. Elvis Linardon, v. r. 

 

 
13. 

Na temelju članka 18. stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 
118/18. i 31/20.) 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 20. travnja 2020. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o dopuni Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije 
stožera civilne zaštite na području Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav, Motovun-Montona, Sveti Petar u Šumi i Tinjan 
 

I. OSNOVNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Putem zajedničkih operativnih snaga civilne zaštite Općina Motovun-Montona zajednički koordiniraju 
poslove i aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima 
protiv koronavirusa SARS-CoV-2 s Gradom Pazinom i općinama Cerovlje, Gračišće, Karojba, 
Lupoglav, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. 
 

Članak 2. 
U svrhu provedbe poslova i aktivnosti te koordiniranog djelovanja u sprječavanju zajedničkih rizika 
osniva se zajednička Koordinacija stožera civilne zaštite koja objedinjava postojeće Stožere civilne 
zaštite Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun-Montona, Sveti Petar u 
Šumi i Tinjan (dalje: Koordinacija stožera). 
 

Članak 3. 
Koordinaciju stožera čine načelnici i zamjenici načelnika postojećih stožera civilne zaštite na području 
djelovanja. 
 

Članak 4. 
Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane na području djelovanja Koordinacije stožera odnose 
se jedinstveno na sve građane, uključivši i mogućnost slobodnog kretanja unutar granica područja 
Koordinacije stožera bez izdavanja propusnica.  
 

Članak 5. 
Odlukom se potvrđuje Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne 
zaštite na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun-Montona, 
Sveti Petar u Šumi i Tinjan (KLASA: 022-01/20-01/12; URBROJ: 2163/01-01-01-20-30 od 6. travnja 
2020. godine), koji se nalazi u prilogu Odluke i čini njezin sastavni dio. 
 

Članak 6. 
Koordinacija stožera iz članka 2. ove Odluke prestaje s radom u trenutku prestanka poslova i 
aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv 
koronavirusa SARS-Cov-2. 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
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KLASA: 021-05/20-01/17 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-01-20-1 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 20. travnja 2020. Elvis Linardon, v. r. 

 

 

II. OPĆINSKI NAČELNIK 
 

 
2. 

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.), 
članka 6. i 8. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite ( „Narodne novine“, broj 37/16.) i članka 48. 
Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik 
Općine Motovun“, broj 1/18.), općinski načelnik je 10. travnja 2020. godine donio   
 

ODLUKU 
o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Motovun-Montona 

 
Članak 1. 

Imenuje se Serđo Šilić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin, za načelnika Stožera civilne 
zaštite Općine Motovun-Montona.  
 

Članak 2. 
Imenuje se Nenad Šćulac, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun-Montona, 
zamjenikom načelnika Stožera civilne zaštite Općine Motovun-Montona.  
 

Članak 3. 
Za članove Stožera civilne zaštite Općine Motovun-Montona imenuju se: 

1. Boris Rogić, predstavnik Službe civilne zaštite u Vatrogasnoj zajednici Istarske županije, 
2. Dalibor Krajina, predstavnik Policijske postaje Pazin, 
3. Renato Kalac, predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 
4. Marijana Krbavac Žulić, predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Pazin, 
5. Matej Lakošeljac, predstavnik Zavoda za hitnu pomoć, Ispostava Pazin, 
6. Luka Labinjan, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Područna stanica Pula, 
7. Damir Milanović, predstavnik Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet, 
8. Robert Pierino Brajković, predstavnik Usluge d.o.o. Pazin, 
9. Elvis Linardon, predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona. 

 
Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke izvan snage stavlja se Odluka o imenovanju članova Stožera civilne 
zaštite Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 2/18. i 4/19.) 
 

 Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom nakon objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.     
 
KLASA: 013-01/20-01/1 OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2163/05-02-20-3  
Motovun-Montona, 10. travnja 2020. Tomislav Pahović, v. r. 

 

 
3. 

Na temelju članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. 
i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), općinski načelnik donosi 
 

ODLUKU 
o donošenju mjera zaštite stanovništva i umanjenja rizika od širenja zaraze 

koronavirusom COVID-19 na području Općine Motovun-Montona 
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Članak 1. 

Po preporuci Stožera civilne zaštite Istarske županije, s obzirom da je u posljednjih 15 dana primjetno 
pogoršanje epidemiološke situacije u susjednim državama (posebice Talijanskoj republici), s 
povećanim brojem oboljelih osoba, kao i smrtnih slučajeva te nekontroliranog širenja koronavirusa 
COVID-19, Općina Motovun-Montona donosi mjere u svrhu umanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze 
koronavirusom COVID-19. 
 

Članak 2. 
Općina Motovun-Montona odgađa sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru na 
području Općine do daljnjeg (npr. društvene, kulturne, sportske, poslovne i druge manifestacije, 
proslave, priredbe, rođendani i drugo). 
 

Članak 3. 
Općina Motovun-Montona do daljnjeg se ograničava radno vrijeme na području Općine ugostiteljskim 
objektima iz skupina Restorani, Barovi i Objekti jednostavnih usluga na vrijeme od 6:00 do 23:00 sati. 
 

Članak 4. 
Općina Motovun-Montona do daljnjeg za javnost zatvara sve objekte javne namjene i u njima odgađa 
sva okupljanja građana. 
 

Članak 5. 
Pogrebi i ispraćaji pokojnika do daljnjeg će se održavati u krugu najbliže obitelji. 
 

Članak 6. 
Udrugama civilnog društva do daljnjeg se preporuča otkazivanje svih okupljanja članova. 
 

Članak 7. 
Općinska uprava nastavlja rad u skladu s programom, ali ograničava se rad sa strankama na način da 
se do daljnjeg obavlja isključivo telefonom i elektroničkim putem. 
 

Članak 8. 
S obzirom da sva javnopravna tijela pažljivo prate razvoj situacije, u svrhu umanjenja rizika daljnjeg 
širenja zaraze građanima se preporuča da prate javne objave javnopravnih tijela, zavoda za javno 
zdravstvo i stožera civilne zaštite i da poštuju sve objavljene upute da se neželjene posljedice svedu 
na najmanju moguću mjeru. 
 

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Motovun“. 
 
KLASA: 501-01/20-01/1 OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2163/05-02-20-2  
Motovun-Montona, 11. ožujka 2020. Tomislav Pahović, v. r. 

 

 
4. 

Na temelju članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. 
i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), općinski načelnik dana 13. ožujka 2020. godine 
donosi 
 

ODLUKU 
o donošenju mjera zaštite stanovništva i umanjenja rizika od širenja zaraze 

koronavirusom COVID-19 na području Općine Motovun-Montona 
 

Članak 1. 
Po preporuci Stožera civilne zaštite Istarske županije, s obzirom da je primjetno pogoršanje 
epidemiološke situacije i u neposrednoj blizini s povećanim brojem oboljelih osoba, kao i smrtnih 
slučajeva te nekontroliranog širenja koronavirusa COVID-19, Općina Motovun-Montona donosi ove 
mjere u svrhu umanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19. 
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Članak 2. 

Općina Motovun-Montona odgađa sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru na 
području Općine do daljnjeg (npr. društvene, kulturne, sportske, poslovne i druge manifestacije, 
proslave, priredbe, rođendani i drugo). 
 

Članak 3. 
Općina Motovun-Montona do daljnjeg se ograničava radno vrijeme na području Općine ugostiteljskim 
objektima iz skupina Restorani, Barovi i Objekti jednostavnih usluga na vrijeme od 6:00 do 18:00 sati. 
 

Članak 4. 
Općina Motovun-Montona do daljnjeg za javnost zatvara sve objekte javne namjene i u njima odgađa 
sva okupljanja građana. 
 

Članak 5. 
Turistička zajednica Općine Motovun obvezuje se putem sustava e-visitor evidentirati sve pristigle 
turiste iz Italije i drugih evidentiranih žarišta virusa COVID-19 u Europi i svijetu te će informacije o 
dostavljati nadležnoj sanitarnoj inspekciji radi daljnjih postupanja. 
 

Članak 6. 
Motovun Park d.o.o. obvezuje se do daljnjeg zatvoriti sva naplatna mjesta na javnim parkiralištima i 
projekta Doživljaj Motovuna. 
 

Članak 7. 
Pogrebi i ispraćaji pokojnika do daljnjeg će se održavati u krugu najbliže obitelji. 
 

Članak 8. 
Udrugama civilnog društva do daljnjeg se preporuča otkazivanje svih okupljanja članova. 
 

Članak 9. 
Općinska uprava i pravne osobe kojima upravlja Općina Motovun-Montona nastavljaju s radom u 
skladu s programom, ali ograničava se rad sa strankama na način da se do daljnjeg obavlja isključivo 
telefonom, poštom i elektroničkim putem. 
 

Članak 10. 
S obzirom da sva javnopravna tijela pažljivo prate razvoj situacije, u svrhu umanjenja rizika daljnjeg 
širenja zaraze građanima se preporuča da i dalje prate i poštuju javne objave javnopravnih tijela, 
zavoda za javno zdravstvo i stožera civilne zaštite i da poštuju sve objavljene upute da se neželjene 
posljedice svedu na najmanju moguću mjeru. 
 

Članak 11. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti istoimena odluka od 11. ožujka 2020. godine. 
 

Članak 12. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Motovun“. 
 
KLASA: 501-01/20-01/1 OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2163/05-02-20-9  
Motovun-Montona, 13. ožujka 2020. Tomislav Pahović, v. r. 

 

 
5. 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
19/13. - pročišćeni tekst, 137/15., 123/17. i 98/19.) te članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona 
(„Službene novine Općine Motovun“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), 
općinski načelnik je dana 25. ožujka 2020. godine donio 
 

ODLUKU 
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o oslobađanju roditelja obveze plaćanja sufinanciranja troškova produženog 
boravka učenika osnovne škole za trajanja mjera zabrane rada obrazovnih 

ustanova 
 

Članak 1. 
Kako je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. ožujka 2020. obustavljena nastava 
u svim obrazovnim ustanovama u Istarskoj županiji, donosi se ova Odluka kojom se roditelje/skrbnike 
učenika polaznika produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin privremeno oslobađa 
obveze plaćanja usluga produženog boravka za vrijeme trajanja mjera obustave rada navedenih 
ustanova. 
 

Članak 2. 
Iznos sudjelovanja roditelja/skrbnika usluga produženog boravka iz članka 1. ove Odluke podmirit će 
se iz Proračuna Općine Motovun-Montona. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Motovun“. 
 
KLASA: 501-01/20-01/2 OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2163/05-02-20-1  
Motovun-Montona, 25. ožujka 2020. Tomislav Pahović, v. r. 

 

 
6. 

Na temelju članka 9. Odluke o javnim površinama („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 2/19.), na 
prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik dana 20. veljače 2020. godine donosi  
 

PLAN 
korištenja javnih površina za 2020. godinu 

  
I. 

Na području Općine Motovun-Montona u 2020. godini utvrđuju se lokacije i uvjeti za korištenje javnih 
površina u svrhu postavljanja kioska, ugostiteljskih terasa te naprava za prodaju razne robe. 
 

II. 
Na javnim površinama utvrđuju se lokacije i uvjeti za kioske s ugostiteljskom terasom, kako slijedi: 
 

1. Ulica Gradiziol - okretište shuttle prijevoza - sjeverni dio k.č. 2738/4 k.o. Motovun 

 
 

2. Ulica Kanal - parkiralište P9 - sjeverni kut k.č. 700 k.o. Motovun 
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3. Selo Divjaki - odmorište uz županijsku cestu ŽC5007 - dio k.č. 2705/2 k.o. Motovun. 

 
 
Posebni uvjeti: 

- površina kioska je najviše 14,9 m², a točna dimenzija ovisi o uvjetima mikrolokacije i određuje 
se pojedinačno odobrenjem 

- unutar gabarita objekta potrebno je riješiti klima uređaj i eventualno drugu opremu 
- svaki novopostavljeni kiosk mora imati potvrdu o tipskom projektu sukladno posebnim 

propisima 
- kiosk mora biti odgovarajuće osvijetljen 

 
III. 

Na javnim površinama utvrđuju se lokacije i uvjeti za ugostiteljske terase, kako slijedi: 
 

1. Anticov trg - terasa ispred Hotela Kaštel - dio k.č. 2738/5 k.o. Motovun - površine 270 m
2
 

 
 

2. Resselov trg - terasa na južnom dijelu trga, označena slovom B, na dijelu k.č. 2738/3, k.o. 
Motovun - površine 40 m

2
 

 
3. Resselov trg - terasa na središnjem dijelu trga, označena slovom C, na dijelu k.č. 2738/3, k.o. 

Motovun - površine 60 m
2
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4. Resselov trg - terasa na sjevernom dijelu trga, označena slovom D, na dijelu k.č. 2738/3, k.o. 
Motovun - površine 73 m

2
 

 
 

5. Ulica Gradiziol - terasa uz „staru tržnicu“, na dijelu k.č. 2738/4 k.o. Motovun - površine 35 m
2
 

 

 
 

Za sve navedene ugostiteljske terase izdaju se pozitivna mišljenja za posebne uvjete uređenja, 
sukladno kojima moraju biti u skladu s općinskim odlukama. 
Za oformljenje novih terasa ili izmjene uvjeta postojećih potrebno je podnijeti zahtjev sukladno Odluci 
o javnim površinama. 
 

IV. 
Na javnim površinama utvrđuju se lokacije i uvjeti za naprava za prodaju roba i/ili usluga (štand, klupa, 
šank, pult, radni stol, ledenica, kolica, samokretna vozila, stalak i slično), kako slijedi: 
 

1. Ulica Gradiziol - ispod donjih gradskih vratiju, naprava za prodaju unikatnih suvenira, na dijelu 
k.č. 2738/4 k.o. Motovun - označeno kao E 

 
2. Ulica Gradiziol - ispod donjih gradskih vratiju, naprava za prodaju unikatnih suvenira, na dijelu 

k.č. 2738/4 k.o. Motovun - označeno kao F 
 

3. Ulica Gradiziol - ispod donjih gradskih vratiju, naprava za prodaju unikatnih suvenira, na dijelu 
k.č. 2738/4 k.o. Motovun - označeno kao G 
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4. Ulica Gradiziol - ispod okretišta shuttle autobusa, na dijelu k.č. 2738/4 k.o. Motovun, označeno 
kao H 

 

 
 
Posebni uvjeti: 

- naprave moraju biti prilagođene za izlaganje i prodaju suvenira 
- naprava mora biti visoke estetske razine, izrađena od visokokvalitetnih materijala koji su 

jednostavni za održavanje 
- naprava mora biti otvorenog tipa 
-
 površina naprave može biti do 8,00 m

2 

 
V. 

Lokacije za ostale namjene i naknadno podneseni zahtjevi utvrdit će se odobrenjem po posebnom 
zahtjevu. 
 

VI. 
Sve mikrolokacije iz ovog Plana utvrdit će i obilježiti, sukladno Odluci o javnim površinama, 
Jedinstveni upravni odjel.  
  

VII. 
Sve fizičke i pravne osobe, zainteresirane za korištenje javnih površina iz ovog Plana, dužni su 
sukladno Odluci o javnim površinama podnijeti zahtjev. 
Zahtjevi se razmatraju u propisanoj proceduri. 
Prednost kod realizacije zahtjeva, u pravilu, imaju korisnici javnih površina koji su površinu uredno 
koristili u prethodnoj godini, izvršili sve naloge Općine vezano za javne površine te podmirili sve 
dospjele obveze prema Općini Motovun-Montona. 
 

VIII. 
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 
KLASA: 363-01/20-01/19 OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2163/05-02-20-1  
Motovun-Montona, 20. veljače 2020. Tomislav Pahović, v. r. 
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