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OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE MOTOVUN-
MONTONA 

 

 
IV.1. 

Na temelju članka 53. točka 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12., 
121/16., 98/19., 42/20., 144/20 i 37/21.), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Motovun-Montona 
utvrdilo je i objavljuje 
 

REZULTATE 
izbora članova općinskog vijeća Općine Motovun-Montona 

provedenih 16. svibnja 2021. godine 
 
I. Od ukupno 744 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 555 birača odnosno 74,60%, 
od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 555 birača odnosno 74,60%. Važećih listića bilo je 536 
odnosno 96,58%. Nevažećih je bilo 19 listića odnosno 3,42%. 
 
II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova: 

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA   302 glasa 56,34% 
Nositelj kandidacijske liste: TOMISLAV PAHOVIĆ 

2. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS   119 glasova 22,20% 
Nositelj kandidacijske liste: SAGNIN BELLINI 

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA   115 glasova 21,45% 
Nositelj kandidacijske liste: STEFANO BERTOŠA 

 
III. Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. 
stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Motovun-Montona su: 
 

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 
Nositelj kandidacijske liste: TOMISLAV PAHOVIĆ 
 
2. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS 
Nositelj kandidacijske liste: SAGNIN BELLINI 
 
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 
Nositelj kandidacijske liste: STEFANO BERTOŠA 
 

IV. Na temelju članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći 
broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Motovun-Montona: 
 

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 
Nositelj kandidacijske liste: TOMISLAV PAHOVIĆ 
dobila je 5 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: 
1. TOMISLAV PAHOVIĆ 
2. ELVIS LINARDON 
3. DANIJEL BON 
4. MANUELA RABAK 
5. MAJA DRNDIĆ 
 
2. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS 
Nositelj kandidacijske liste: SAGNIN BELLINI 
dobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: 
1. SAGNIN BELLINI 
2. LORIS BELETIĆ 
 
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 
Nositelj kandidacijske liste: STEFANO BERTOŠA 
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dobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: 
1. STEFANO BERTOŠA 
2. ALEX BELLINI 

 
V. Na temelju članka 107. stavak 1. u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o 
pravima nacionalnim manjina („Narodne novine“, broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), utvrđuje se da 
je na provedenim izborima u Općinskom vijeću Općine Motovun-Montona osigurana odgovarajuća 
zastupljenost pripadnika talijasnke nacionalne manjine. 
 
KLASA: UP/I-113-01/21-01/9 OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
URBROJ: 2163/05-03-21-3 OPĆINE MOTOVUN-MONTONA 
Motovun-Montona, 17. svibnja 2021. PREDSJEDNICA Kristijana Matejčić 
 

 
IV.2. 

Na temelju članka 53. točka 10. i članaka 101. i 102. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne 
novine“, broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20 i 37/21.), Općinsko izborno povjerenstvo Općine 
Motovun-Montona utvrdilo je i objavljuje 
 

REZULTATE 
izbora općinskog načelnika Općine Motovun-Montona 

provedenih 16. svibnja 2021. godine 
 
I. Od ukupno 738 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 550 birača odnosno 74,53%, 
od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 550 birača odnosno 74,53%. Važećih listića bilo je 533 
odnosno 96,91%. Nevažećih je bilo 17 listića odnosno 3,09%. 
  
II. Pojedini kandidati dobile su sljedeći broj glasova: 

1. Kandidat: TOMISLAV PAHOVIĆ    337 glasova 
KANDIDAT GRUPE BIRAČA 

2. Kandidat: STEFANO BERTOŠA    196 glasova 
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 
 

III. Na temelju članaka 94. Zakona utvrđuje se: 
za općinskog načelnika Općine Motovun-Montona izabran je TOMISLAV PAHOVIĆ. 

 
KLASA: UP/I-113-01/21-01/9 OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
URBROJ: 2163/05-03-21-3 OPĆINE MOTOVUN-MONTONA 
Motovun-Montona, 17. svibnja 2021. PREDSJEDNICA Kristijana Matejčić 

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
I.20. 

Na temelju članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. 
i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.) i članka 18. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13. te „Službeni glasnik 
Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona dana 11. lipnja 2021. 
godine donosi 
 

RJEŠENJE  
o izboru Mandatno-verifikacijske komisije 

 
I. 

U Mandatno-verifikacijsku komisiju Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona imenuju se: 
1. Manuela Rabak, predsjednica, 
2. Loris Beletić, član, 
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3. Alex Bellini, član. 
 

II. 
Mandatno-verifikacijska komisija na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima za 
Vijeće i imenima izabranih vijećnika, o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, o imenima 
vijećnika koji obnašaju dužnost nespojivu s vijećničkom dužnošću pa im vijećnički mandat miruje te o 
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obnašati vijećničku dužnost. 
Mandatno-verifikacijska komisija na ostalim sjednicama općinskog vijeća tijekom mandata podnosi 
vijeću izvještaj o okolnostima koje se tiču mandata svakog pojedinog člana vijeća. 
 

III. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Motovun“. 
 

KLASA: 022-01/21-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-02-21-2 PREDSJEDATELJ 
Motovun-Montona, 11. lipnja 2021. Nenad Šćulac, v. r. 

 

  
I.21. 

Na temelju članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. 
i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.) i članka 18. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13. te „Službeni glasnik 
Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona dana 11. lipnja 2021. 
godine donosi 
 

ZAKLJUČAK  
o prihvaćanju izvješća Mandatno-verifikacijske komisije 

 
I. 

Prihvaća se Izvješće Mandatno-verifikacijske komisije o provedenim izborima za Općinsko vijeće i 
imenima izabranih vijećnika, o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih 
počinju obavljati vijećničku dužnost. 
 

II. 
U Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona na mandat u trajanju od četiri godine izabrani su: 

1. Loris Beletić (IDS) 
2. Alex Bellini (nezavisna lista Stefana Bertoše) 
3. Sagnin Bellini (IDS) 
4. Stefano Bertoša (nezavisna lista Stefana Bertoše) 
5. Danijel Bon (nezavisna lista Tomislava Pahovića) 
6. Maja Drndić (nezavisna lista Tomislava Pahovića) 
7. Elvis Linardon (nezavisna lista Tomislava Pahovića) 
8. Patrick Pilat (nezavisna lista Tomislava Pahovića) 
9. Manuela Rabak (nezavisna lista Tomislava Pahovića). 

 
III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Motovun“. 
 

KLASA: 022-01/21-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-02-21-3 PREDSJEDATELJ 
Motovun-Montona, 11. lipnja 2021. Nenad Šćulac, v. r. 

 

  
I.22. 

Na temelju članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. 
i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.) i članka 19. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13. te „Službeni glasnik 
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Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona dana 11. lipnja 2021. 
godine donosi 
 

RJEŠENJE  
o izboru Komisije za izbor i imenovanja 

 
I. 

U Komisiju za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona imenuju se: 
1. Danijel Bon, predsjednik, 
2. Elvis Linardon, član, 
3. Sagnin Bellini, član. 

 
II. 

Komisija za izbor i imenovanja raspravlja o pitanjima izbora, imenovanja i razrješenja o kojima odlučuje 
općinsko vijeće te o tim pitanjima daje vijeću odgovarajuće prijedloge.. 
 

III. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Motovun“. 
 

KLASA: 022-01/21-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-02-21-4 PREDSJEDATELJ 
Motovun-Montona, 11. lipnja 2021. Elvis Linardon, v. r. 

 

  
I.23. 

Na temelju članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. 
i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.) i članka 13. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13. te „Službeni glasnik 
Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona dana 11. lipnja 2021. 
godine donosi 
 

RJEŠENJE  
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona 

 
I. 

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona izabire se Elvis Linardon. 
 

II. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Motovun“. 
 

KLASA: 022-01/21-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-02-21-5 PREDSJEDATELJ 
Motovun-Montona, 11. lipnja 2021. Elvis Linardon, v. r. 

 

  
I.24. 

Na temelju članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. 
i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.) i članka 13. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13. te „Službeni glasnik 
Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona dana 11. lipnja 2021. 
godine donosi 
 

RJEŠENJE  
o izboru dvaju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona 

 
I. 

Za potpredsjednike Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona izabiru se: 
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1. Danijel Bon, 
2. Sagnin Bellini. 

 
II. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Motovun“. 
 
KLASA: 022-01/21-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-02-21-6 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 11. lipnja 2021. Elvis Linardon, v. r. 

 
 

  
I.25. 

Na temelju članka 31. stavka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18., 
115/18. i 98/19.) i članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 
10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.), Općinsko vijeće Općine Motovun-
Montona je na sjednici održanoj 11. lipnja 2021. godine donijelo 
 

RJEŠENJE 
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Motovun-Montona 
 

I. 
Ovim se Rješenjem osniva Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske za Općinu Motovun-Montona (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) i imenuju njegovi članovi. 
 

II. 
U Povjerenstvo se imenuju sljedeći članovi: 
1. Maja Drndić, predsjednica, 
2. Patrick Pilat, član, 
3. Milorad Milanović, član, 
4. Petar Brajković, član, 
5. Nenad Šćulac, član. 
 

III. 
Povjerenstvo predlaže općinskom vijeću odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Motovun-Montona. 
 

IV. 
Mandat imenovanih članova Povjerenstva iz točke III. ovog Rješenja traje do kraja mandata općinskog 
vijeća. 
 

V. 
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel. 

 
VI. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.  
 
KLASA: 022-01/21-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-02-21-7 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 11. lipnja 2021. Elvis Linardon, v. r. 

 

  
I.26. 

Na temelju članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. 
i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.) te članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine 
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Motovun“, broj 1/18. i 1/21.), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj 11. lipnja 
2021. godine donijelo 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju Odbora za priznanja 

 
I. 

Ovim se Rješenjem imenuju članovi Odbora za priznanja: 
1. Elvis Linardon, predsjednik, 
2. Danijel Bon, potpredsjednik, 
3. Zlatica Brajković, članica, 
4. Dina Kotiga, članica, 
5. Željko Šćulac, član, 

 
II. 

Odbor za priznanja prima prijedloge priznanja za fizičke i pravne osobe, udruge, organizacije ili tijela, 
za zasluge i doprinos na određenom području ili u određenoj djelatnosti, za iznimnu hrabrost u posebnim 
okolnostima te za posebne zasluge u promicanju i doprinosu od osobitog značaja za razvitak i ugled 
Općine. 
 

III. 
Mandat imenovanih članova Odbora iz točke I. ovog Rješenja traje do kraja mandata Općinskog vijeća. 
 

V. 
Stručne i administrativne poslove za Odbor obavlja Jedinstveni upravni odjel. 

 
VI. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 
KLASA: 022-01/21-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-02-21-8 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 11. lipnja 2021. Elvis Linardon, v. r. 

 

  
I.27. 

Na temelju članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
19/13. - pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), 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. i 1/21.) te 
članaka 11. i 12. 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. lipnja 2021. 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 14. travnja 2021. godine prikupljanjem pisanih ponuda prodati 
nekretnine u svojem vlasništvu. 
 

Članak 2. 
Općina Motovun-Montona prodaje građevinsko i građevinsko-poljoprivredno zemljište označeno kao 
k.č. 450/3 i 450/4, obje k.o. Brkač, u površini od 1.984 m2, od toga 770 m2 građevinskog i 1.214 m2 
poljoprivrednog dijela zemljišta. Zemljište se nalazi u selu Breg (Monte). 
Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina iz stavka 1. ovog članka, na temelju provedenog 
javnog natječaja, utvrđuje se M. F., za ponuđenu kupoprodajnu cijenu od 225.001,00 kuna. 
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Članak 3. 
Općina Motovun-Montona prodaje građevinsko zemljište označeno kao k.č. 976/3, k.o. Motovun, u 
površini od 1.069 m2. Zemljište se nalazi u Motovunu, ulica Kanal. 
Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina iz stavka 1. ovog članka, na temelju provedenog 
javnog natječaja, utvrđuje se A. M., za ponuđenu kupoprodajnu cijenu od 160.350,01 kuna. 
 

Članak 4. 
Na temelju ove Odluke zadužuje se općinski načelnik za Općinu Motovun-Montona kao prodavatelja, 
na sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljem iz članka 2. ove Odluke, 
kao kupcem. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 
KLASA: 022-01/21-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-02-21-8 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 11. lipnja 2021. Elvis Linardon, v. r. 

 

  

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

 
II.6. 

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 1/21.) te članka 3. Odluke o 
gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 31/14. 
i 5/16.), općinski načelnik je dana 10. svibnja 2021. godine donio 
 

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 14. travnja 2020. godine prikupljanjem pisanih ponuda prodati 
nekretninu u svojem vlasništvu. 
 

Članak 2. 
Općina Motovun-Montona prodaje građevinsko zemljište označeno kao k.č. 31/2 zgr., površine 399 m2 
te poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 764/2, 764/3, 764/5 i 764/6, sve u 1/4 udjela te k.č. 764/4, 
u 1/2 dijela, sve k.o. Zumesk, ukupne površine 3.363 m2. Zemljište se nalazi južno od sela Kal, Sveti 
Bartol. 
Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina iz stavka 1. ovog članka, na temelju provedenog 
javnog natječaja, utvrđuje se A. B., za ponuđenu kupoprodajnu cijenu od 15.500,00 kuna. 
 

Članak 3. 
Općina Motovun-Montona prodaje ruševnu zgradu s okućnicom označenu kao k.č. 148 zgr., površine 
18 m2, k.o. Motovun. Zemljište se nalazi u vrtu ispod ulice Joakima Rakovca. 
Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina iz stavka 1. ovog članka, na temelju provedenog 
javnog natječaja, utvrđuje se A. S., za ponuđenu kupoprodajnu cijenu od 7.000,00 kuna. 
 

Članak 4. 
Općina Motovun-Montona prodaje građevinsko zemljište označeno kao k.č. 956/3, k.o. Motovun, u 
površini od 141 m2. Zemljište se nalazi u Motovunu, ulica Kanal. 
Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina iz stavka 1. ovog članka, na temelju provedenog 
javnog natječaja, utvrđuje se E. M., za ponuđenu kupoprodajnu cijenu od 11.700,00 kuna. 
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Članak 5. 
Općina Motovun-Montona prodaje poljoprivredno zemljište označeno kao k.č. 305 i 306/3, k.o. Motovun, 
u ukupnoj površini od 739 m2. Zemljište se nalazi na sjevernom obronku Motovuna. 
Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina iz stavka 1. ovog članka, na temelju provedenog 
javnog natječaja, utvrđuje se M. K., za ponuđenu kupoprodajnu cijenu od 8.400,00 kuna. 
 

Članak 6. 
Općina Motovun-Montona prodaje građevinsko zemljište i ruševnu zgradu označenu kao k.č. 2/4 zgr. 
k.o. Zumesk u ukupnoj površini od 226 m2. Građevina se nalazi u selu Flegi. 
Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina iz stavka 1. ovog članka, na temelju provedenog 
javnog natječaja, utvrđuje se N. M., za ponuđenu kupoprodajnu cijenu od 60.000,01 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 kupcem. 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 
KLASA: 947-01/21-01/7 OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2163/05-02-21-13  
Motovun-Montona, 10. svibnja 2021. Tomislav Pahović, v. r. 

 

  

UREDNIŠTVO SLUŽBENOG GLASILA 
 

 
V.1. 

Na temelju članka 113. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 
65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), utvrđuje se pročišćeni tekst Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Motovun.  
Pročišćeni tekst Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun 
obuhvaća Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun (“Službeni 
glasnik Općine Motovun”, broj 2/19.), Odluku o dopunama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Motovun (“Službeni glasnik Općine Motovun”, broj 7/19.) te Odluku 
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Motovun (“Službeni glasnik Općine Motovun”, broj 2/21.).  
Pročišćeni tekst Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun objavit 
će se u “Službenom glasniku Općine Motovun”.  
 
KLASA: 350-01/19-01/1 
URBROJ: 2163/05-03-21-29 
Motovun-Montona, 21. travnja 2021. 

Uredništvo  
Nenad Šćulac, v. r. 

 
* * * * * 

II.2. 

 
ODLUKA 

o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun 
(pročišćeni tekst) 

 
Opće odredbe 

Članak 1. 
(1) Ovom Odlukom utvrđuju se temeljni smjerovi i načini izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Motovun (dalje: izmjene i dopune Plana). 
(2) Za područje Općine Motovun-Montona na snazi je Prostorni plan uređenja Općine Motovun 
(„Službene novine grada Pazina“, broj 19/03., 13/07. i 50/15.). 
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(3) Kako bi se izrada i donošenje izmjena i dopuna Plana provelo u skladu sa zakonom i strukom, ovom 
Odlukom se utvrđuju: 

- pravna osnova za izradu i donošenje, 
- razlozi za izradu izmjena i dopuna Plana, 
- obuhvat izmjena i dopuna Plana, 
- sažeta ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna Plana, 
- ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna Plana, 
- popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima 

u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu izmjena i dopuna Plana, 
- način pribavljanja stručnih rješenja, 
- popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna 

Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi izmjena i dopuna 
Plana, 

- planirani rok za izradu izmjena i dopuna Plana odnosno njihovih pojedinih faza, 
- izvori financiranja izrade izmjena i dopuna Plana, 
- završne odredbe. 

(4) Nositelj izrade izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel (dalje: Nositelj). 
 

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna Plana 
Članak 2. 

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna Plana opisana je u uvodno citiranom Zakonu 
o prostornom uređenju. 
(2) Cijeli postupak izrade i donošenja izmjena i dopuna Plana mora biti skladu sa Zakonom, Pravilnikom 
o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98., 39/04., 45/04. i 163/04.), Uredbom o informacijskom 
sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“, broj 115/15.) te ostalim važećim propisima iz područja 
prostornog uređenja i posebnim propisima. 
 

Razlozi za izradu izmjena i dopuna Plana 
Članak 3. 

(1) Osnovni razlozi za izradu izmjena i dopuna Plana su: 
a) prenošenje svih kartografskih priloga važećeg Prostornog plana uređenja Općine Motovun na 

podloge u HTRS96 koordinatnom sustavu jer II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Motovun donesene 2015. godine nisu izrađene u skladu s Uredbom iz članka 2. stavak 
2. ove Odluke, 

b) ucrtavanje svih nerazvrstanih i ostalih planiranih prometnica određenih Prometnom studijom 
Općine Motovun, 

c) manje izmjene u obliku i veličini građevnih područja prema zahtjevima fizičkih i pravnih osoba s 
pravnim interesom na području Općine Motovun-Montona koje je Nositelj zaprimio u razdoblju 
od donošenja II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun, 

d) izmjene kartografskih prikaza u skladu s dostavljenim zahtjevima javnopravnih tijela koja daju 
zahtjeve (podatke, smjernice i propisane dokumente) za izradu izmjena i dopuna Plana iz 
područja svojeg djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, 

e) usklađivanje Odredbi za provedbu s, u međuvremenu izmijenjenim, zakonima i propisima te 
zahtjevima javnopravnih tijela, fizičkih i pravnih osoba s pravnim interesom na području Općine 
Motovun-Montona, 

f) provjera mogućnosti planiranja izvedbe postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora 
(sunčane elektrane). 

(2) Donošenjem izmjena i dopuna Plana sukladno razlozima iz stavka 1. ovog članka trebaju se osigurati 
učinkoviti (jasni i provedivi) prostorno-planski preduvjeti za: 

a) brži gospodarski razvoj (razvoj djelatnosti i pratećih usluga),  
b) razvoj i uređenje naselja,  
c) zadržavanje prepoznatljivosti prostora, vrsnoću izgradnje, zaštitu okoliša, prirode i kulturne 

baštine, uz istovremeno omogućavanje bržeg prostornog i općeg razvoja sukladno zacrtanim 
ciljevima prostornog razvoja i uređenja u Općine Motovun-Montona. 

 
Obuhvat izmjena i dopuna Plana 

Članak 4. 
(1) Obuhvat izmjena i dopuna Plana pokriva područje obuhvata Prostornog plana uređenja Općine 
Motovun prenesenog na nove kartografske podloge u HTRS96 koordinatnom sustavu. 
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(2) Obuhvat izmjena i dopuna Plana prikazat će se u skladu s člankom 180. Odluke o donošenju 
Prostornog plana Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 14/16.). 
 

Sažeta ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna Plana 
Članak 5. 

Područje obuhvata izmjena i dopuna Plana postupno se uređuje i održava u skladu s odredbama za 
provedbu važećeg Prostornog plana uređenja Općine Motovun. Prošlo je više od 3 godine od donošenja 
II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun i stanje unutar obuhvata može se 
ocijeniti razmjerno povoljnim u svjetlu činjenice da nema značajnijih loših, nezakonitih ili sličnih zahvata 
u prostoru koji odstupaju od rješenja i odredbi važećeg Prostornog plana uređenja Općine Motovun. 
Primjetan je porast ulaganja u građevinske zahvate što je dobar pokazatelj u prilog budućem 
gospodarskom i demografskom porastu na području Općine Motovun-Montona. 
 

Ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna Plana 
Članak 6. 

(1) Cilj izrade izmjena i dopuna Plana je: 
a) stvaranje preduvjeta za obnovu i gradnju prometne mreže ucrtavanjem svih nerazvrstanih 

prometnica kao i ostalih planiranih prometnica i građevina utvrđenih Prometnom studijom u Plan 
prometa, 

b) oblikovanje građevnih područja u skladu s potrebama i interesima korisnika prostora, a sukladno 
Zakonu i Prostornom planu Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 14/16. 
- pročišćeni tekst), 

c) posebne zahtjeve javnopravnih tijela i drugih sudionika ugraditi u izmjene kartografskih prikaza 
izmjena i dopuna Plana, 

d) uskladiti Odredbe za provedbu sa zakonima i propisima koji su od donošenja II. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun izmijenjeni kao i sa zahtjevima 
javnopravnih tijela, fizičkih i pravnih osoba s pravnim interesom na području Općine Motovun-
Montona, 

e) ispitati mogućnost i isplativost planiranja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora 
(sunčane elektrane). 

 
Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim 

zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu izmjena i dopuna Plana 
Članak 7. 

(1) Izmjene i dopune Plana izradit će se na detaljnoj topografskoj karti u mjerilu 1:25000 te katastarskim 
kartama u umanjenom mjerilu 1:5000, koristeći se pri tome i s najnovijim digitalnim zračnim snimkom, a 
koje će Nositelj zatražiti od Državne geodetske uprave i ustupiti stručnom izrađivaču. 
(2) Za izradu izmjena i dopuna Plana koristit će se i rješenja i smjernice iz Prometne studije Općine 
Motovun kojom su prikazani dijelovi prometnica za koje postoji utvrđena katastarska čestica kao i dijelovi 
za koje treba, na zakonom propisani način, utvrditi katastarsku česticu. Sve razvrstane i nerazvrstane 
prometnice prikazane su i označene na odgovarajućim kartogramima, na DTK 25 i katastarskim kartama 
u mjerilu 1:5000 te ih treba ugraditi u kartografski prikaz 2.A. Plan prometa izmjena i dopuna Plana. 
(3) Pri izradi prijedloga izmjena i dopuna Plana razmatrat će se zahtjevi javno-pravnih tijela (članak 90. 
do 92. Zakona) iz članka 10. ove Odluke.  
 

Način pribavljanja stručnih rješenja 
Članak 8. 

Stručno rješenje izmjena i dopuna Plana pribavit će se od stručnog izrađivača u skladu s pravilima javne 
nabave. 
 

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu izmjena i 
dopuna Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi izmjena i 

dopuna Plana 
Članak 9. 

(1) Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna 
Plana je sljedeći: 

1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 
20, Zagreb 

2. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb, 
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, 
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4. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, 
5. Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Branimirova 183, Zagreb, 
6. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska, Sektor upravnih i inspekcijskih 

poslova, Trg Republike 1, Pula, 
7. Ministarstvo unutarnjih poslova, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite 

Pazin, M. B. Rašana 7, Pazin, 
8. Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, Pula, 
9. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Pula, Ul. grada 

Graza 2, Pula, 
10. Hrvatske ceste d.o.o,. Sektor za razvoj i strateško planiranje, Odjel za razvoj i planiranje, 

Vončinina 3, Zagreb, 
11. Županijska uprava za ceste Istarske županije, M. B. Rašana 2/4, Pazin, 
12. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 

Zagreb, 
13. Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb, 
14. HEP ODS d.o.o., Elektroistra Pula, Vergerijeva 6, Pula, 
15. HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. - Regija zapad, Ciottina 17A, Rijeka 
16. Plinacro d.o.o., Sektor za imovinsko pravne, geodetske i poslove tehničke zaštite, Savska 

cesta 88a, Zagreb, 
17. Istarski vodovod Buzet, PJ Pazin, Poljoprivredne škole 6, Pazin, 
18. Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 

Rijeka, 
19. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Flanatička 29, Pula, 
20. Usluga Pazin d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin, 
21. Usluga odvodnja Pazin d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin, 
22. Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Pazin, Jurja Dobrile 2, Pazin, 
23. Natura Histrica - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim 

prirodnim vrijednostima na području Istarske županije, Riva 8, Pula, 
24. Grad Buzet, II. istarske brigade 11, Buzet, 
25. Grad Pazin, Družba Ćirila i Metoda 10, Pazin, 
26. Općina Grožnjan-Grisignana, Umberta Gorjana 3, Grožnjan-Grisignana, 
27. Općina Karojba, Karojba 1, Karojba, 
28. Općina Oprtalj-Portole, Matka Laginje 21, Oprtalj-Portole, 
29. Općina Vižinada-Visinada, Vižinada 18a, Vižinada-Visinada. 

 (2) Tijela i osobe određene posebnim propisima iz prethodnog stavka bit će, sukladno članku 90. 
Zakona, obaviještene pisanim putem o izradi izmjena i dopuna Plana. 
(3) Rok za dostavu zahtjeva za izradu prostornog plana (koji nisu sadržani u informacijskom sustavu) je 
najviše 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o Odluci o izradi izmjena i dopuna Plana. Ako tijela i 
osobe iz stavka 1. ovog članka ne dostave zahtjeve odnosno prijedloge u određenom roku, smatrat će 
se da zahtjeva nema. 
(4) Sukladno članku 88. Zakona, Nositelj izrade će o izradi izmjena i dopuna Plana obavijestiti javnost 
na mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave, kroz informacijski sustav i na lokalno uobičajen način. 
 

Planirani rok za izradu izmjena i dopuna Plana odnosno njegovih pojedinih faza 
Članak 10. 

(1) Utvrđuje se sljedeći osnovni tijek aktivnosti u izradi i donošenju izmjena i dopuna Plana nakon objave 
i stupanja na snagu ove Odluke: 

1. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu - izradit će stručni izrađivač u roku 
od 60 kalendarskih dana od dana dostave podataka od strane tijela i osoba određenih posebnim 
propisima, 

2. Prijedlog izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu - izradit će stručni izrađivač u roku od 8 
kalendarskih dana od dana dostave Zaključka o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna Plana 
za javnu raspravu od strane Nositelja, 

3. Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Plana - izradit će stručni 
izrađivač u suradnji s Nositeljem u roku od 15 kalendarskih dana od dana isteka roka za davanje 
pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi, 

4. Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna Plana - izradit će stručni Izrađivač u roku od 8 
kalendarskih dana od dana objave izvješća o provedenoj javnoj raspravi, 
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5. Konačni prijedlog izmjena i dopuna Plana - izradit će stručni izrađivač u roku od 8 kalendarskih 
dana od dostave Zaključka o utvrđivanju konačnog prijedloga izmjena i dopuna Plana od strane 
Nositelja, 

6. Prije donošenja Plana mora se pribaviti mišljenje Zavoda iz članka 9. stavka 1. točka 8. ove 
Odluke u pogledu usklađenosti tog plana s prostornim planom županije. Zavod je dužan izdati i 
dostaviti mišljenje najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva nositelja izrade. Ako 
Zavod ne dostavi mišljenje u propisanom roku, smatra se da je mišljenje dao i da nema 
primjedbi. 

7. Potreban broj izvornika izmjena i dopuna Plana - izradit će stručni izrađivač u vidu uvezanih i 
ovjerenih elaborata sukladno propisima u roku 15 kalendarskih dana od dana objave Odluke o 
donošenju izmjena i dopuna Plana donesene od strane općinskog vijeća. 

(2) U ukupno vrijeme izrade izmjena i dopuna Plana nije uračunato vrijeme ovjere pojedinih faza izrade 
od strane Nositelja, trajanje javne rasprave i mogućeg ponavljanja javne rasprave. U slučaju ponavljanja 
javne rasprave uračunava se i dodatno vrijeme potrebno za izradu nacrta prijedloga i prijedloga izmjena 
i dopuna Plana za ponovnu javnu raspravu kao i vrijeme za izradu Izvješća s provedene ponovne javne 
rasprave. 
 

Izvori financiranja izrade izmjena i dopuna Plana 
Članak 11. 

Izrada izmjena i dopuna Plana financirat će se iz Proračuna Općine Motovun. 
 

Završne odredbe 
Članak 12. 

(1) Nositelj izrade objavit će tekst Odluke na sljedeće načine: 
1. u Službenom glasniku Općine Motovun, 
2. u informacijskom sustavu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 
3. na mrežnoj stranici Općine Motovun, 
4. na oglasnoj ploči i na drugi, lokalno uobičajeni način. 

(2) Pisanim putem obavijestit će se susjedne jedinice lokalne samouprave (Grad Buzet, Grad Pazin, 
Općina Grožnjan-Grisignana, Općina Karojba, Općina Oprtalj-Portole i Općina Vižinada-Visinada) o 
započinjanju izrade izmjena i dopuna Plana. 
 

Članak 13. 
Sukladno mišljenju Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije (KLASA: 351-03/19-01/27, 
URBROJ: 2163/1-08-02/1-19-02 od 20. veljače 2019. godine), za izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Motovun nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene niti 
strateške procjene utjecaja na okoliš. 
 

Članak 14. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 

 


