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ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST 
 

 
VI.1. 

Na temelju članka 21. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09 i 10/13 te „Službeni glasnik Općine Motovun-Montona“, 
broj 1/18 i 1/21), Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Motovun-
Montona je utvrdio pročišćeni tekst Statuta Općine Motovun-Montona. 

Pročišćeni tekst Statuta Općine Motovun-Montona obuhvaća tekst Statuta Općine Motovun-
Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13), tekst Statutarne odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18) i tekst 
Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik 
Općine Motovun“, broj 1/21), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu. 
 
KLASA: 012-01/21-01/1 
URBROJ: 2163/05-01-21-1 
Motovun-Montona, 29. prosinca 2021. 

Predsjednik 
Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost 

Elvis Linardon 
* * * * * 

 

STATUT 
Općine Motovun-Montona 

 
I .  OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovim Statutom, u skladu sa zakonom, podrobnije se uređuju: 
- obilježja Općine Motovun-Montona (dalje: općina), 
- javna priznanja općine, 
- posebne odredbe o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalne manjine u općini, 
- posebne odredbe o oblicima suradnje jedinica lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, 
- samoupravni djelokrug općine, 
- unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela općine, 
- mjesna samouprava, 
- neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, 
- imovina i financiranje općine, 
- akti općine, 
- stupanje na snagu Statuta i odredbe o nadzoru, 
- druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza u samoupravnom djelokrugu općine. 

 
Članak 2.  

(1) Općina Motovun-Montona je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o 
područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 
(2) U sastavu općine su sljedeća naselja:  

1. Brkač - Bercaz sa selima Bataji - Battai, Breg - Monte, Kolari - Colleri, Kranceti - Cragno, 
Labinjani - Labignani, Monforno, Ravan, Romani, Rudeli - Rodelli, Rušnjak - Rusgnach, Sirotići 
- Sirotici (Rosso), Špini - Spini, Tikeli - Ticheli. 

2. Kaldir - Caldier sa selima Božići - Bosici, Brdari, Brtoši - Bertossi, Brtošići - Bertossichi, Cvetki 
- Zvitchi, Dagostini, Gali - Galli, Klarići - Clarici, Lazi - Lazze (Ferri), Madruši - Madrussa, Meloni, 
Nadalini, Paladini, Pavati - Pavat, Perčići - Percichi, Petretići - Petretichi, Prodani, Štefanićev 
Breg - Monte Stefanich, Štefanići - Stefanichi, Valenti. 

3. Motovun - Montona sa selima Divjaki - Diviachi, Gribelin - Gribelino, Most Mirna - Ponte Mirna, 
Murari - Morari, Pišiljon - Pissiglione, Režari - Resari.   

4. Sveti Bartol - San Bortolo sa selima Beletićev Breg - Monte Belletich, Benčići - Bencici, Fiorini, 
Flegi - Fleghi, Flegova Stancija - Stanzia Flego, Kal - Cal, Kaligari - Calligari, Kotigi - Cotigi, 
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Labinjani - Labignani, Lokandići - Locandici, Piški - Pischi, Podjesika - Sotto Iessica, Šćulci - 
Sciolazi, Tripe - Trippe, Valenti, Vežnaveri - Vesnaveri, Žugani - Giganti. 

(3) Granice Općine utvrđene su opisno i grafički posebnim elaboratom koji je sastavni dio ovog Statuta. 
(4) Općinsko vijeće posebnom odlukom utvrđuje granice područja naselja iz stavka 2. ovog članka. 
 

Članak 3. 
(1) Općina je pravna osoba. 
(2) Sjedište Općine je u Motovunu-Montona, Anticov trg 1. 
 

Članak 4. 
(1) Tijela Općine imaju pečate, čiji je oblik propisan posebnim propisom. 
(2) Način uporabe i čuvanja pečata utvrdit će se pravilnikom koji donosi općinski načelnik. 
 

I. 1. Obilježja Općine 
 

Članak 5. 
(1) Obilježja općine su grb, zastava i Dan Općine Motovun-Montona. 
(2) Grb općine ima oblik stiliziranog štita. U donjem dijelu polja štita je zeleno polje s tri ispupčenja (tri 
brijega), a na sredini tog polja - tamnocrveni cvijet s pet listića i sa tučkom boje zlata. Iznad zelenog 
polja do sredine štita, izdižu se zidine (kaštela) sa dvokrilnim vratima poluokruglog svoda na sredini 
zidina. Vrata, boje zlata, nalaze se iznad srednjeg, najvišeg brijega. Na zidinama se nalazi pet kula od 
kojih je najviša ona po sredini (iznad vratiju) i dopire skoro do gornjeg ruba štita, a po dvije kule lijevo i 
desno, stupnjevito se spuštaju prema rubovima zidina. Zidine u svojem gornjem dijelu završavaju 
vijencem, a kule imaju po tri vijenca i po dva prozora. Središnja, najviša kula ima i vrata, koja se nalaze 
okomito iznad vratiju kaštelu. Zidine i kule su srebrne boje, a nepokriveno polje štita - plave boje. Oko 
štita je obrub boje zlata.   
(3) Zastava Općine pravokutnog je oblika, omjera dužine (visine) i širine 2:1. Zastava Općine sastoji se 
od jednog polja tamno zelene boje metvice. Po sredini zastave na sjecištu dijagonala, jednako udaljen 
od gornjeg i donjeg odnosno od lijevog i desnog ruba zastave, nalazi se grb Općine. Visina grba je 2/3 
visine zastave.   
(4) Dan Općine je blagdan našašća moći Svetog Stjepana, koji zapada u prvu nedjelju nakon 2. 
kolovoza. 
(5) Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom općinskog vijeća, u skladu 
sa zakonom i ovim Statutom. 
 

I. 2. Javna priznanja Općine Motovun-Montona 
 

Članak 6. 
(1) Javna priznanja i počasti općine su: 

- Povelja Općine Motovun-Montona, 
- Ključ Općine Motovun-Montona, 
- Priznanje Počasnog građanina Općine Motovun-Montona. 

(2) Javna priznanja i počasti općine dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama koje u svom radu i 
djelovanju značajno doprinose promicanju interesa Općine. 
(3) Priznanje Počasnog građanina općine može se dodijeliti građaninu Republike Hrvatske ili druge 
države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu 
Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, mira u svijetu i napretku čovječanstva. 
(4) Počasnim građaninom općine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine. 
(5) Javna priznanja općine dodjeljuju se na Dan Općine Motovun-Montona. 
(6) Izgled i oblik te način dodjeljivanja i uručivanja javnih priznanja i počasti iz stavka 1. ovog članka, 
odredit će općinsko vijeće posebnim pravilnikom. 
 

II. POSEBNE ODREDBE 
 

II.1. Zaštita autohtone etničke i kulturne osobitosti pripadnika talijanske etničke zajednice 
 

Članak 7. 
(1) Svi građani Općine Motovun-Montona uživaju jednaka prava temeljena na načelima o poštivanju 
ljudskih prava i sloboda, te na načelima ravnopravnosti, jednakosti i izvornih načela antifašizma. 
(2) Autohtone etničke i kulturne osobitosti na području Općine posebno se štite. 
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(3) U smislu odredbe iz stavka 2. ovog članka Općina posebno štiti i promiče čakavski dijalekt, pojedine 
lokalne govore, izvorni narodni folklor, toponime, arhitekturu, narodne blagdane i narodne običaje. 
(4) Osobitosti talijanske nacionalne manjine, kao autohtone zajednice, posebno su zaštićene sukladno 
odredbama ovog Statuta i drugih normativnih akata. 
 

Članak 8. 
(1) Talijanskoj nacionalnoj zajednici i njezinim pripadnicima koji žive na području Općine Motovun-
Montona jamči se pravo na slobodu i ravnopravnu uporabu vlastitog jezika i pisma, pravo na očuvanje 
i razvijanje nacionalnog i kulturnog identiteta te u tom smislu mogu osnivati organizacije, institucije, 
društva i udruge, imaju pravo na slobodno organiziranje na području informiranja, izdavaštva, 
istraživanja, kulture, ekonomije i sporta, pravo na odgoj i obrazovanje na vlastitom jeziku i pravo na 
isticanje nacionalnih simbola (zastava). 
(2) Radi ostvarivanja prava iz stavka 1. ovog članka, Općina iz sredstava Proračuna financijskim 
sredstvima pruža pomoć predstavnicima i udrugama talijanske nacionalne manjine u okviru svojih 
mogućnosti. 
 

Članak 9. 
Vijeće talijanske nacionalne manjine u Općini Motovun-Montona ima pravo: 

- predlagati tijelima Općine Motovun-Montona mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne 
manjine, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za 
nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose, 

- isticati kandidate za dužnosti u tijelima, 
- biti obaviješteno o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela općinskog vijeća, a tiče se 

položaja nacionalne manjine.   
 

Članak 10. 
(1) Na području Općine Motovun-Montona svi natpisi na pločama s nazivima mjesta, ulica i trgova 
moraju biti na hrvatskom i talijanskom jeziku.  
(2) Na pročelju zgrade Općine naziv mora biti istaknut na hrvatskom i talijanskom jeziku. 
(3) Tekst u pečatu Općine ispisan je na hrvatskom i talijanskom jeziku.  
(4) Svi ostali javni natpisi kao i natpisi u prostorijama i oznake u naseljima u pravilu su na hrvatskom i 
talijanskom jeziku. 
(5) Pripadnici autohtone talijanske nacionalne manjine imaju pravo slobodno isticati svoje zastave i 
simbole, zajedno sa zastavom Republike Hrvatske na Dan Općine Motovun-Montona i u dane državnih 
blagdana.  
 

Članak 11. 
(1) Općina Motovun-Montona sukladno članku 8. ovog Statuta, u dječjem vrtiću i osnovnoj školi na 
svojem području potiče učenje talijanskog jezika. 
(2) Radi ostvarivanja prava i ravnopravnosti talijanske etničke zajednice u javnom životu, Općina 
Motovun-Montona vodi brigu o obrazovanju potrebnih službenika koji će se služiti i talijanskim jezikom, 
a u okviru svojeg samoupravnog djelokruga i upravnih tijela zapošljava odgovarajući broj službenika koji 
se podjednako služe hrvatskim i talijanskim jezikom.  
 

Članak 12. 
U javnim službama i drugim organizacijama od društvenog interesa građani talijanske nacionalnosti 
imaju pravo slobodne uporabe talijanskog jezika u društvenom i javnom životu. 
 

Članak 13. 
Brak se sklapa na hrvatskom ili talijanskom jeziku, odnosno dvojezično, prema sporazumu osoba koje 
namjeravaju sklapati brak. 
 

Članak 14. 
(1) O pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine koji su od posebnog interesa za pripadnike 
talijanske etničke zajednice jamči se pravo na konsenzus Odboru za pitanja i zaštitu prava talijanske 
etničke skupine, kao stalnom radnom tijelu Općinskog vijeća. 
(2) Odbor čine pet članova od kojih dva imenuje Vijeće talijanske nacionalne manjine, jednog Zajednica 
Talijana Motovun, a dva Općinsko vijeće. 
(3) Pravo inicijative i konsenzusa Odbora iz stavka 1. ovog članka ima učinak skidanja točke s dnevnog 
reda. 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MOTOVUN - broj 9/21. - 31. prosinca 2021. 

276 

 

Članak 15. 
U općinskom vijeću osiguravaju se dva mjesta za pripadnike talijanske nacionalne zajednice.  
 

Članak 16. 
(1) Općina Motovun-Montona podupire Zajednicu Talijana i druga udruženja pripadnika talijanske 
nacionalne zajednice. 
(2) U skladu s potporom koju daje, Općina Motovun-Montona osigurava i potrebna financijska sredstva.  
 

II. 2. Oblici suradnje jedinica lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu 
 

Članak 17. 
(1) Općina Motovun-Montona može biti član udruga općina, gradova i županija te drugih udruženja u 
skladu sa zakonom. 
(2) Odluku o učlanjenju Općine Motovun-Montona u udruge iz stavka 1. ovog članka donosi općinsko 
vijeće većinom glasova članova općinskog vijeća. 
 

Članak 18. 
(1) U cilju unaprjeđivanja gospodarskog i društvenog razvitka Općina Motovun-Montona, u svojem 
samoupravnom djelokrugu, može uspostavljati i održavati  međusobnu suradnju s drugim jedinicama 
lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne i regionalne 
samouprave drugih država. 
(2) Odluku o uspostavi međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji donosi općinsko 
vijeće, na način i po postupku utvrđenom zakonom i ovim Statutom. 
(3) Sporazum o suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država objavljuje se u  
službenom glasilu. 
 

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE MOTOVUN-MONTONA 
 

Članak 19. 
(1) Općina Motovun-Montona samostalna je u odlučivanju i donošenju akata u poslovima iz svog 
samoupravnog djelokruga, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom. 
(2) Nadzor nad zakonitošću općih akata koje donosi općinsko vijeće obavlja središnje tijelo državne 
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i Vlada Republike Hrvatske, na način 
i po postupku utvrđenom zakonom. 
 

Članak 20. 
(1) Općina u okviru svojeg samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 
neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i 
to osobito poslove koji se odnose na: 

- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko planiranje, 
- komunalno gospodarstvo, 
- brigu o djeci, 
- socijalnu skrb, 
- primarnu zdravstvenu zaštitu, 
- odgoj i osnovno obrazovanje, 
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša, 
- protupožarnu i civilnu zaštitu, 
- promet na svojem području te 
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

(2) Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti navedene u stavku 1. ovog članka, 
odredit će se poslovi čije obavljanje je općina dužna organizirati, te poslove koje općina može obavljati. 
 

Članak 21.  
Odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, statutom županije i ovim Statutom, mogu se pojedini 
poslovi iz samoupravnog djelokruga općine prenijeti na Istarsku županiju odnosno na tijela mjesne 
samouprave. 
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Članak 22. 
(1) U Općini Motovun-Montona mogu se obavljati određeni poslovi državne uprave, u skladu sa 
zakonom kojim se uređuje državna uprava i odlukom Općinskog vijeća. 
(2) Troškovi obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u državnom proračunu, sukladno 
zakonu. 
 

IV. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU 
 

Članak 23. 
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u lokalnim poslovima putem referenduma i zbora 
građana, sukladno zakonu i ovom Statutu. 
 

IV.1. Referendum 
 

Članak 24. 
(1) Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu promjene Statuta, o prijedlogu općeg 
akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine ili drugog pitanja iz 
djelokruga općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.  
(2) Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog 
Statuta dati jedna trećina vijećnika, načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i 20% 
od ukupnog broja birača Općine. 

 
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 Motovun-
Montona 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 26. 
Odlukom o raspisivanju referenduma određuje se pitanje i obrazloženje o kojem građani odlučuju 
referendumom, datum glasovanja, kao i tijela za provedbu glasovanja. 
 

Članak 27. 
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine i upisani su 
u birački popis. 
 

Članak 28. 
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće. 
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Članak 29. 
Na postupak provođenja referenduma, kao i na odluke donijete referendumom, primjenjuju se odredbe 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
 

IV.2. Zbor građana 
 

Članak 30. 
(1) Općinsko vijeće može tražiti mišljenje zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz 
djelokruga Općine, kao i o ostalim pitanjima određenim zakonom. 
(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. 
(3) 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. 
(4) 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. 
(5) Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih 
građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju. 
(6) Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za općinsko 
vijeće i općinskog načelnika. 
(7) Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom općine u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom. 
 

IV.3. Prijedlozi, predstavke i pritužbe građana 
 

Članak 31. 
Pored navedenog oblika konzultiranja građana iz članka 30. ovog Statuta, općinsko vijeće i općinski 
načelnik mogu po određenim pitanjima tražiti mišljenje građana i pisano putem javnih oglasa, poziva, 
plakata, objava u tisku ili na drugi prikladan način. 
 

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 33. 
(1) Građani i pravne osobe imaju pravo Općinskom vijeću i njegovim tijelima podnositi predstavke i 
pritužbe na njihov rad, kao i na rad njegovog upravnog tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim 
tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti. 
(2) Tijela Općine dužna su osobama iz stavka 1. osigurati u službenim prostorijama, na vidnom mjestu, 
potrebna tehnička pomagala za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za primjedbe i prijedloge) te 
omogućiti njihovo usmeno izjavljivanje. Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovog članka mogu se podnijeti 
i elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Općine. 
(3) Predsjednik općinskog vijeća ili općinski načelnik odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
dužan je tim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno 
pritužbe. 
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V. UNUTARNJE USTROJSTVO I TIJELA OPĆINE MOTOVUN-MONTONA 
 

Članak 34. 
Tijela Općine Motovun-Montona su: općinsko vijeće i općinski načelnik. 
  

V.1. Općinsko vijeće 
 

Članak 35. 
(1) Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje donosi 
odluke i akte u okviru djelokruga Općine te obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom 
o lokalnoj samoupravi, zakonom i ovim Statutom. 
(2) Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 
djelokruga Općine u nadležnosti su općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su 
općinskog načelnika. 
(3) Ako se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće 
obavlja općinsko vijeće. 
 

Članak 36. 
(1) Općinsko vijeće donosi: 

- Statut Općine, 
- Poslovnik o radu općinskog vijeća, 
- odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, 
- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, 
- proračun i odluku o izvršenju proračuna, 
- godišnje izvješće o izvršenju proračuna, 
- odluku o privremenom financiranju, 
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine 

u visini pojedinačne vrijednosti više od 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina 
i nekretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa 
zakonom, 

- odluku o promjeni granice Općine, 
- odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela, 
- raspisuje referendum, 
- osniva ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, kulturnih i drugih 

djelatnosti od interesa za Općinu, 
- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom. 

(2) Općinsko vijeće obavlja izbor, imenovanja i razrješenja: 
- predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća, 
- predsjednika i članova radnih tijela općinskog vijeća, 
- drugih nositelja i predstavnika Općine u tijelima i institucijama određenim ovim Statutom i drugim 

propisima. 
 

Članak 37. 
Poslovnikom o radu općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 
sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika 
općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u 
općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja 
od značaja za rad općinskog vijeća. 
 

Članak 38. 
(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 39. 
Mandat člana općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima počinje danom konstituiranja općinskog 
vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih 
izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni 
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izbori odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju općinskog 
vijeća sukladno odredbama ovog Zakona. 
 

Članak 40. 
(1) Dužnost člana općinskog vijeća je počasna i za to ne prima plaću. 
(2) Član općinskog vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv. 
(3) Od dana konstituiranja općinskog vijeća, član općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti određene 
Ustavom, zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom, do prestanka mandata. 
(4) Član općinskog vijeća može svoj mandat staviti u mirovanje za vrijeme obnašanja nespojive 
dužnosti, a može, pod uvjetima iz zakona, tražiti nastavljanje obnašanje dužnosti člana općinskog vijeća 
jedanput u tijeku trajanja mandata. 
(5) Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti 
predsjednika općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka. 
(6) Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika ako 
podnese pisani zahtjev predsjedniku općinskog vijeća u roku 8 dana od dana prestanka obnašanja 
nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. 
(7) Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 6. ovog 
članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. 
(8) Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, 
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od 
dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom 
postupku. 
(9) Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s 
obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku općinskog vijeća. 
(10) Članu općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran pod uvjetima iz 
zakona. 
(11) Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, 
mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.  
(12) U slučaju da se stekne jedan od uvjeta iz stavaka 4. i 5. ovog članka, dužnost člana općinskog 
vijeća preuzima neizabrani kandidat s dotične liste kojeg odredi stranka odnosno prvi sljedeći kandidat 
ako se radi o listi grupe birača. 
 

Članak 41. 
(1) Član općinskog vijeća ima prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama općinskog vijeća, raspravljati i glasovati,  
- predlagati donošenje akata, podnositi prijedloge akata i amandmana na prijedloge akta, 

  
- postavljati pitanja iz djelokruga rada općinskog vijeća, 
- postavljati pitanja načelniku, 
- prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu općinskog vijeća i sudjelovati u radu radnih tijela, 
- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, te u svezi s tim koristiti stručne 

i tehničke usluge Jedinstvenog upravnog odjela, 
- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost, 
- druga prava i dužnosti sukladno zakonu i ovom Statutu. 

(2) Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava 
ili iznesenih mišljenja i stajališta na sjednicama općinskog vijeća. 
(3) Vijećnik ima imunitet od početka pa do prestanka vijećničkog mandata. 
(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 42. 
Član općinskog vijeća za svoj rad u općinskom vijeću ima pravo na naknadu sukladno odluci općinskog 
vijeća. 
 

Članak 43. 
(1) Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira između svojih članova. 
(2) Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik u 
pravilu iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 
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Članak 44. 

(1) Izbor predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća se obavlja glasovanjem zasebno za svakog 
kandidata. 
(2) Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća nijedan kandidat 
ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni postupak u cijelosti. 
(3) Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća bilo predloženo više od dva 
kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova. 
(4) Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 
(5) Ako niti u ponovljenom glasovanju nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni 
postupak u cijelosti. 
 

Članak 45. 
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna 
većina članova općinskog vijeća. 
 

Članak 46. 
(1) Predsjednik općinskog vijeća: 
- zastupa općinsko vijeće, 
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama općinskog vijeća,  
- predlaže dnevni red općinskog vijeća, 
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, 
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,  
- održava red na sjednici općinskog vijeća, 
- usklađuje rad radnih tijela, 
- potpisuje odluke i akte koje donosi općinsko vijeće, 
- brine o suradnji općinskog vijeća i općinskog načelnika, 
- brine se o zaštiti prava vijećnika, 
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom o radu općinskog vijeća. 

(2) Predsjednik općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku 
ureda državne uprave u županiji, s izvatkom iz zapisnika, u roku od 15 dana od dana donošenja, te bez 
odgode općinskom načelniku. 
(3) Predsjednika općinskog vijeća u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje jedan od 
potpredsjednika općinskog vijeća, kojeg on odredi. 
 

Članak 47. 
(1) Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja 
iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga 
u vezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća. 
(2) Sastav, broj članova i djelokrug rada radnih tijela Općinskog vijeća utvrđuje se posebnom odlukom 
o osnivanju radnih tijela, a način njihova rada uređuje se Poslovnikom o radu općinskog vijeća. 

 
V.2. Općinski načelnik 

 
Članak 48. 

(1) Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. 
(2) Mandat općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave 
konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora 
novog načelnika. 
(3) U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik: 
- priprema prijedloge općih akata, 
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata općinskog vijeća, 
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i odluke o izvršenju proračuna, 
- upravlja nekretninama, pokretninama i drugom imovinom u vlasništvu Općine u skladu sa 

zakonom, ovim Statutom i općim aktom općinskog vijeća, 
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine 

u visini pojedinačne vrijednosti najviše do 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje 
pokretnina i nekretnina te drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu i provedeno u 
skladu sa zakonom, 

- upravlja prihodima i rashodima Općine, 
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- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine, 
- donosi pravilnik o unutarnjem redu i pravilnik o plaćama, 
- imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, 
- imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač 

Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele i dionice te drugih pravnih osoba kojih 
je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, 

- utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel, 
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune  
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, 
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti te sklapa ugovore o koncesiji ili o povjeravanju poslova, 
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga, 
- podnosi općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i 

programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu, 
- utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa 

društveno poticane stanogradnje, 
- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o provođenju i poduzimanju mjera 

za unaprjeđenje zaštite od požara, 
- usmjerava i nadzire djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini, 
- daje mišljenje o prijedlozima koje općinskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. 

(4) Općinski načelnik odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. alineje 12. ovog članka dužan je 
objaviti u prvom broju službenog glasila jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji slijedi 
nakon donošenja te odluke. 
 

Članak 49. 
(1) Općinski načelnik dvaput godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svojem radu i to do 31. ožujka 
tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj 
tekuće godine. 
(2) Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od općinskog načelnika tražiti 
izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. 
(3) Općinski načelnik dostavlja izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana 
primitka zahtjeva. Ako jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za dostavu izvješća iznosi 60 
dana od dana primitka zahtjeva. 
(4) Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju 
prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije dostavljenog izvješća o istom pitanju. 
 

Članak 50. 
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine: 
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt općinskog vijeća u roku 8 dana od dana donošenja, 

ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od općinskog vijeća da 
u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako općinsko 
vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan, bez odgode, o tome obavijestiti predstojnika ureda 
državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta, 

- ima pravo obustaviti od primjene akt vijeća mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti 
sa zakonom, Statutom i općim aktima općinskog vijeća.  

 
Članak 51. 

Brisan („Službeni glasnik Općine Motovun-Montona“, broj 1/21.). 
 

Članak 52. 
(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 stavka 1. ovog članka smatrat će se da dužnost obavlja bez zasnivanja 
radnog odnosa. 
(3) Ako općinski načelnik tijekom trajanja mandata promijeni način obavljanja dužnosti, novi način 
obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti o promjeni 
načina obavljanja dužnosti. 
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Članak 53. 
(1) Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona: 
- danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem 

upravnom postupku, 
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 

dužem od jednog mjeseca, 
- danom prestanka prebivališta na području Općine, 
- danom prestanka hrvatskog državljanstva, 
- smrću. 

(2) U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata, pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela u roku 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku 
mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika. 
(3) Općinski načelnik može se opozvati u postupku propisanom člankom 25. ovog Statuta. 
 

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) 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.“ 
 

VI. UPRAVNI ODJEL 
 

Članak 54. 
(1) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenijetih 
na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel. 
(2) Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svojeg djelokruga, a za zakonito, stručno, efikasno 
i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je općinskom načelniku. 
 

Članak 55. 
(1) Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom općinskog 
vijeća. 
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(2) Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje 
općinski načelnik. 
 

Članak 56. 
(1) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općina može s drugim jedinicama lokalne 
samouprave osnovati zajedničko upravno tijelo, zajedničko trgovačko društvo ili zajednički organizirati 
njihovo obavljanje sukladno posebnim zakonima, a međusobne odnose urediti posebnim sporazumom. 
(2) Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi općinsko vijeće, 
temeljem koje načelnik sklapa sporazum o osnivanju  zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje 
financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika, te druga pitanja 
od značaja za to tijelo.  
 

Članak 57. 
Službenici u Jedinstvenom upravnom odjelu poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i 
usavršavanje putem tečaja, seminara i školovanja. 
 

VII. MJESNA SAMOUPRAVA 
 

Članak 58. 
(1) Radi ostvarivanja prava na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima  
od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, u Općini Motovun-Montona osnivaju 
se mjesni odbori: 

1. Mjesni odbor Brkač - sastoji se od naselja Brkač-Bercaz. 
2. Mjesni odbor Kaldir - sastoji se od naselja Kaldir-Caldier.  
3. Mjesni odbor Motovun - sastoji se od naselja Motovun-Montona, osim sela  Murari-Morari i 

Pišiljon-Pisiglione.  
4. Mjesni odbor Sveti Bartol - sastoji se od naselja Sv. Bartol-San Bortolo i sela Murari-Morari i 

Pišiljon-Pisiglione iz naselja Motovun.  
(2) Mjesni odbor je pravna osoba. 
 

Članak 59. 
Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora mogu dati građani i članovi općinskog vijeća. 
 

Članak 60. 
Prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora mora sadržavati podatke: o naselju ili dijelu naselja za 
koje se predlaže osnivanje novog mjesnog odbora; potpise najmanje 20% birača s tog područja s 
njihovim imenima i prezimenima, adresama; o sjedištu te o osnovnim zadacima i sredstvima mjesnog 
odbora, obrazložene razloge za osnivanje mjesnog odbora te podatke o osobi koja predstavlja 
podnositelje prijedloga i poduzima radnje u postupku. 
 

Članak 61. 
(1) Inicijativa s prijedlogom za osnivanje novog mjesnog odbora podnosi se u pisanom obliku općinskom 
načelniku, koji u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog sukladan zakonu i 
ovom Statutu. 
(2) Ako općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisan način i po propisanom postupku, 
obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog 
odbora. 
(3) Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 
prijedlogu u roku 60 dana od prijema prijedloga. 

 
Članak 62. 

(1) Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje općinsko vijeće u roku od 30 dana od donošenja 
odluke općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka 
mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora. 
(2) Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana. 
 

Članak 63. 
(1) Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora, koji imaju 
djelokrug i ovlasti utvrđene zakonom i ovim Statutom. 
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(2) Članove vijeća mjesnog odbora biraju neposredno tajnim glasanjem građani s područja mjesnog 
odbora koji imaju biračko pravo, a predsjednika vijeća mjesnog odbora biraju članovi vijeća iz svojeg 
sastava većinom glasova svih članova.  
(3) Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova 
vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom općinskog vijeća. 
(4) Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova, a mandat im traje četiri godine. 
 

Članak 64. 
Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, 
poslovnik o radu u skladu sa Statutom, financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna te obavlja 
druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, odlukom općinskog vijeća i općinskog načelnika te 
svojim pravilima. 
 

Članak 65. 
(1) Vijeće mjesnog odbora dužno je do 1. listopada tekuće godine donijeti program rada za narednu 
godinu i dostaviti ga na suglasnost općinskom načelniku. 
(2) Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora osobito u pogledu: 
- vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, 
- poboljšanja kvalitete življenja i stanovanja, 
- vođenja brige o komunalnim i drugim uslužnim djelatnostima, 
- brige o potrebama stanovnika u području društvene brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom 

zdravlju, socijalnoj skrbi, 
- očuvanja prirode i zaštite okoliša, 
- zadovoljavanja potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu, 
- organizacije pučke svečanosti, te drugih pitanja. 

(3) Godišnji program mora sadržavati prikaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju programa s 
naznakom izvora financiranja. 
 

Članak 66. 
(1) Za rad mjesnog odbora sredstva se osiguravaju u općinskom proračunu sukladno planu razvoja i 
mogućnostima Općine. 
(2) Pored sredstava iz stavka 1. ovog članka mjesni odbor može ostvarivati prihode od pomoći i dotacija 
od fizičkih i pravnih osoba, te druge prihode.  
 

Članak 67. 
Vijeće mjesnog odbora donosi pravila mjesnog odbora kojima se detaljnije uređuje način konstituiranja, 
sazivanje i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća, 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća, način odlučivanja te druga pitanja od značaja za rad 
mjesnog odbora. 
 

Članak 68. 
Brisan („Službeni glasnik Općine Motovun-Montona“, broj 1/21.). 
 

Članak 69. 
Općinski načelnik može posebnim aktom povjeriti mjesnom odboru obavljanje pojedinih poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine, koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad 
građana na tom području, a koji su sadržani u programu rada mjesnog odbora. 
 

Članak 70. 
(1) Uvjete za obavljanje administrativnih i drugih poslova za potrebe mjesnog odbora, kao i poslovni 
prostor osigurava općinski načelnik. 
(2) Administrativne poslove za mjesni odbor obavlja Jedinstveni upravni odjel. 
 

Članak 71. 
(1) Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik te na njegov prijedlog 
općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, svoja Pravila 
ili ako ne izvršava povjerene mu poslove. 
(2) Ako dođe do ponovljenog raspuštanja pojedinog vijeća mjesnog odbora općinski načelnik može 
predložiti općinskom vijeću izmjenu Statuta u svrhu ukidanja tog mjesnog odbora.  
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Članak 72. 
(1) Predsjednik vijeća mjesnog odbora dužan je u roku od 8 dana od dana donošenja dostaviti 
općinskom načelniku opće akte koje donosi vijeće mjesnog odbora. 
(2) Ako općinski načelnik utvrdi da su akti iz stavka 1. ovog članka u suprotnosti sa zakonom, Statutom 
i općim aktima općinskog vijeća i općinskog načelnika, dužan je takve akte staviti izvan snage, poduzeti 
mjere za zaštitu zakonitosti i interesa Općine te posebnim aktom zatražiti od vijeća mjesnog odbora da 
u roku od 15 dana ispravi utvrđene nepravilnosti. 
(3) Ako vijeće mjesnog odbora u određenom roku ne ispravi utvrđene nepravilnosti svojih akata, ako 
učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove, Načelnik može 
raspustiti vijeće mjesnog odbora. 
 

Članak 73. 
Na pitanja o radu mjesnog odbora koja nisu utvrđena ovim Statutom i određenim aktima općinskog 
vijeća i općinskog načelnika, primjenjuju se zakonske odredbe. 
 

VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE MOTOVUN-MONTONA 
 

Članak 74. 
Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Općini, kao i imovinska prava koja joj pripadaju, čine 
imovinu Općine. 
 

Članak 75. 
(1) Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta 
pažnjom dobrog gospodara. 
(2) Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede 
upravljanja imovinom, na temelju općeg akta općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.  
 

Članak 76. 
(1) Općina ima svoje prihode kojima u okviru svojeg samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 
(2) Prihodi Općine moraju biti razmjerni poslovima koje obavlja sukladno zakonu. 
(3) Rashodi Općine moraju biti razmjerni prihodima koje ostvari sukladno utvrđenim izvorima 
financiranja. 
 

Članak 77. 
Prihodi Općine su: 
- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava, 
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima 

Općina ima udio ili dionice, 
- prihodi od naknada za koncesije, 
- općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe, 
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općina sama propiše sukladno 

zakonu, 
- udio u zajedničkom porezu, 
- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu, 
- sredstva pomoći Istarske županije predviđena u županijskom proračunu, 
- drugi prihodi utvrđeni zakonom i odlukom općinskog vijeća. 

 
Članak 78. 

(1) Općinsko vijeće donosi proračun za narednu proračunsku godinu, na prijedlog općinskog načelnika 
kao jedinog ovlaštenog predlagatelja, koji je dužan utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga općinskom 
vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. 
(2) Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika, donosi provedbene akte proračuna i godišnji 
izvještaj o izvršenju proračuna Općine. 
(3) Proračun donosi općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom. 
 

IX.  AKTI OPĆINE 
 

Članak 79. 
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Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, donosi Statut, 
Poslovnik o radu općinskog vijeća, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke, preporuke, rješenja, 
zaključke, deklaracije, rezolucije te daje vjerodostojna tumačenja. 
 

Članak 80. 
Općinski načelnik donosi odluke, pravilnike, preporuke, rješenja, zaključke i upute. 
 

Članak 81. 
Radna tijela općinskog vijeća i općinskog načelnika donose zaključke, preporuke, rješenja i prijedloge. 
 

Članak 82. 
Brisan („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18). 
 

Članak 83. 
(1) Prije nego što stupi na snagu, opći akt obvezno se objavljuje u „Službenom glasniku Općine 
Motovun“.  
(2) Opći akt stupa na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga 
općim aktom propisano da stupa na snagu dan nakon dana objave. 
(3) Opći akt ne može imati povratno djelovanje. 
 

Članak 84. 
Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata općinskog vijeća na način i u postupku propisanom 
ovim Statutom te nadzire zakonitost rada Jedinstvenog upravnog odjela koji obavlja poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine. 
 

Članak 85. 
Jedinstveni upravni odjel osnovan za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, 
neposredno provodi opće akte općinskog vijeća i općinskog načelnika. 
 

Članak 86. 
(1) Jedinstveni upravni odjel, u izvršavanju općih akata općinskog vijeća i općinskog načelnika, donosi 
pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. 
(2) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 
Istarske županije. 
(3) Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku, ako posebnim zakonom nije propisan drugačiji postupak. 
(4) U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima, protiv konačnih pojedinačnih akata iz stavka 
1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor. 
 

Članak 87. 
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu općinsko 
vijeće i načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno 
posebnom zakonu. 
 

Članak 88. 
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu 
obavlja ured državne uprave u županiji i nadležno tijelo središnje državne uprave, nadležno za lokalnu 
samoupravu. 
 

Članak 89. 
(1) Opći akti se prije nego što stupe na snagu objavljuju u službenim novinama. 
(2) Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih 
razloga općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave. 
(3) Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. 
 
 
 

Članak 90. 
Podrobnije odredbe o aktima Općine, postupku donošenja akata te vjerodostojnim tumačenjima akata 
utvrdit će se u poslovniku o radu općinskog vijeća. 
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Članak 91. 

(1) Općina u postupku pripremanja i donošenja odluka i drugih općih akata županije, zakona i drugih 
propisa Republike Hrvatske, a koji je se neposredno tiču, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim 
tijelima. 
(2) Inicijative, mišljenja i prijedloge iz stavka 1. ovog članka mogu u ime Općine podnositi općinsko 
vijeće i općinski načelnik, neposredno nadležnim tijelima. 
 

X.  JAVNOST RADA 
 

Članak 92. 
(1) Rad općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan. 
(2) Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad općinskog vijeća u 
skladu s odredbama Poslovnika o radu općinskog vijeća. 
 

Članak 93. 
(1) Javnost rada općinskog vijeća osigurava se: 
- javnim održavanjem sjednica, 
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, 
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine, na mrežnim stranicama 

Općine i na oglasnim pločama. 
(2) Javnost rada općinskog načelnika osigurava se: 
- održavanjem redovnih  konferencija za medije, 
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, 
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine, na mrežnim stranicama 

Općine i na oglasnim pločama. 
(3) Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku, na 
oglasnim pločama, službenim mrežnim stranicama Općine i drugim oblicima javnog priopćavanja. 
 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 94. 
(1) Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika općinskog vijeća i općinski 
načelnik. 
(2) Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku općinskog vijeća. 
 

Članak 95. 
(1) Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Pazina i 
općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan“, osim članaka 36., 
38., 48., 52. i 53. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih 
općih i redovitih izbora za članove općinskog vijeća i općinskog načelnika. 
(2) Članak 40. stavak 11. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. 
(3) Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Općine Motovun-Montona („Službene 
novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i 
Tinjan“, broj 13/09.). 

* * * * * 
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE MOTOVUN-MONTONA 

(„Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18., stupio na snagu 24. veljače 2018. godine) 
 

Članak 23. 
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Motovun“. 

* * * * * 
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE MOTOVUN-MONTONA 

(„Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18., stupio na snagu 20. ožujka 2021. godine) 
 
 

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 
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o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.  
 

  
VI.2. 

Na temelju članka 21. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09 i 10/13 te „Službeni glasnik Općine Motovun-Montona“, 
broj 1/18 i 1/21), Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Motovun-
Montona je na sjednici održanoj 29. prosinca 2021. godine utvrdio pročišćeni tekst Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Motovun-Montona. 

Pročišćeni tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća Motovun-Montona obuhvaća tekst 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09), tekst 
Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Motovun („Službene 
novine Grada Pazina“, broj 20/09), tekst Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18) i tekst 
Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Motovun-Montona 
(„Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/21), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na 
snagu. 
 
KLASA: 012-01/21-01/1 
URBROJ: 2163/05-01-21-1 
Motovun-Montona, 29. prosinca 2021. 

Predsjednik 
Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost 

Elvis Linardon 
* * * * * 

 

POSLOVNIK 
o radu Općinskog vijeća Općine Motovun 

 
I. UVODNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća Općine Motovun (u 
daljnjem tekstu: Vijeće), ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i 
dužnosti predsjednika i potpredsjednika Vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak 
donošenja akata u Vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja 
od značaja za rad Vijeća. 
 

II. KONSTITUIRANJE VIJEĆA 
 

Članak 2. 
(1) Konstituirajuća sjednica Vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a 
Vijeće je konstituirano izborom predsjednika Vijeća, ako je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina 
članova Vijeća. 
(2) Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske 
liste koja je dobila najviše glasova. Ako je više lista dobilo isti najveći broj, tada sjednici predsjedava 
kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću. 
 

Članak 3. 
(1) Mandatno povjerenstvo 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. 
(2) Na ostalim sjednicama Vijeća tijekom mandata povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka podnosi Vijeću 
izvještaj o okolnostima koje se tiču mandata svakog pojedinog člana Vijeća. 
 
 

Članak 4. 
(1) Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu. 
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(2) Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja: 
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Motovun obavljati 

savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine 
Motovun, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Motovun”. 
(3) Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je 
izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem”. 
(4) Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje 
obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan. 
 

Članak 5. 
(1) U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika. 
(2) Vijećnika izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg 
odredi politička stranka. 
(3) Zamjenika člana izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 
neizabrani kandidat kojeg određuju političke stranke sukladno sporazumu, a ako sporazum nije 
zaključen određuju ga dogovorno, s time da moraju o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom 
dogovoru obavijestiti Jedinstveni upravni odjel. 
(4) Ako političke stranke nisu postigle dogovor, zamjenik člana Vijeća je prvi sljedeći neizabrani kandidat 
s kandidacijske liste. 
(5) Člana Vijeća izabranog s kandidacijske liste političke stranke koja je nakon izbora brisana iz registra 
političkih stranaka, zamjenjuje prvi sljedeći kandidat s kandidacijske liste. 
(6) Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani 
kandidat s liste. 
(7) Ostavka ili zahtjev za mirovanje mandata se podnosi u pisanom obliku predsjedniku Vijeća na način 
propisan odredbama Statuta Općine Motovun (dalje: Statut). 
 

Članak 6. 
Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika Vijeća, članova Mandatnog povjerenstva i Odbora 
za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog 
reda konstituirajuće sjednice. 
 

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 
 

Članak 7. 
(1) Vijećnik ima prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama Vijeća, raspravljati i glasovati, 
- predlagati donošenje akata, podnositi prijedloge akata i amandmana na prijedloge akta, 
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Vijeća, 
- postavljati pitanja načelniku, 
- prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu i sudjelovati u radu radnih tijela, 
- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika i u svezi s tim koristiti stručne i 

tehničke usluge Jedinstvenog upravnog odjela te 
- druga prava i dužnosti sukladno zakonu i Statutu. 

(2) Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama Ustava, zakona, Statuta i ovog Poslovnika. 
 

Članak 8. 
Jedinstveni upravni odjel dužan je pružiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove dužnosti, a napose u 
izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Vijeća 
odnosno osigurati mu dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu 
sjednice Vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i dokumentaciju, stručne obavijesti i objašnjenja radi 
potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju dužnosti vijećnika. 
 

Članak 9. 
Vijećnici su dužni čuvati službenu i vojnu tajnu i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju 
dužnosti vijećnika i za to su odgovorni prema zakonu. 
 
 

Članak 10. 
Za vrijeme dok obavlja dužnost vijećnika, vijećnik ne smije u obavljanju gospodarske i druge 
poduzimljivosti bilo za sebe ili svojeg poslodavca koristiti i isticati podatak da je vijećnik. 
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Članak 11. 

(1) Vijećnik od dana konstituiranja Vijeća odnosno od stupanja na vijećničke dužnosti do dana prestanka 
mandata ima pravo na novčanu naknadu u skladu s odlukom Vijeća. 
(2) Vijećnik ima pravo na naknadu putnih troškova i dnevnice za službena putovanja nastalih uslijed 
obavljanja dužnosti vijećnika u skladu s posebnom odlukom Vijeća. 
 

Članak 12. 
(1) Vijećnici mogu osnovati klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i klub nezavisnih vijećnika. 
(2) Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana. 
(3) Klubovi vijećnika obvezni su o svojem osnivanju obavijestiti predsjednika Vijeća, priložiti svoja pravila 
rada, te podatke o članovima. 
(4) Predsjednik Vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za rad 
(prostorije za sjednice, prijepis i dostavu materijala i drugo). 
 

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA VIJEĆA 
 

Članak 13. 
(1) Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. 
(2) Predsjednika i potpredsjednike bira Vijeće javnim glasovanjem. 
(3) Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz 
reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 
 

Članak 14. 
Prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Vijeća propisana su Statutom i ovim Poslovnikom. 
 

Članak 15. 
Predsjedniku Vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Vijeća pomaže pročelnik. 
 

V. RADNA TIJELA 
 

Članak 16. 
(1) Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja te pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga, 
za praćenje provedbe utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i općih akata, za koordinaciju u 
rješavanju pojedinih pitanja, za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća te za 
izvršavanje određenih zadaća (poslova) od interesa za Vijeće, osnivaju se stalna i povremena radna 
tijela Vijeća. 
(2) Stalna radna tijela osnivaju se ovim Poslovnikom. 
(3) Odlukom o osnivanju povremenih radnih tijela uređuje se njihov naziv, sastav, način i djelokrug rada. 
 

Članak 17. 
Vijeće ima sljedeća stalna radna tijela: 

1. Mandatno povjerenstvo, 
2. Odbor za izbor i imenovanja, 
3. Odbor za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske etničke zajednice, 
4. Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, 
5. Odbor za gospodarstvo, financije i proračun, 
6. Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo, 
7. Odbor za društvene djelatnosti, 
8. Odbor za predstavke i pritužbe, 
9. Odbor za međuopćinsku suradnju, 
10. Odbor za priznanja, 

 
Članak 18. 

(1) Mandatno povjerenstvo osim poslova na konstituirajućoj sjednici Vijeća iz članka 3. ovog Poslovnika, 
na ostalim sjednicama Vijeća tijekom mandata podnosi Vijeću izvještaj o okolnostima koje se tiču 
mandata svakog pojedinog člana Vijeća. 
(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i dva člana. 
 

Članak 19. 
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(1) Odbor za izbor i imenovanja raspravlja o pitanjima izbora, imenovanja i razrješenja o kojima odlučuje 
Vijeće te o tim pitanjima daje Vijeću odgovarajuće prijedloge. 
(2) Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i dva člana. 
 

Članak 20. 
(1) Odbor za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske etničke zajednice raspravlja o pitanjima iz 
samoupravnog djelokruga Općine koji su od posebnog interesa za pripadnike talijanske etničke 
zajednice. 
(2) U odlučivanju o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine koji su od posebnog interesa za 
pripadnike talijanske nacionalne zajednice jamči se pravo na konsenzus Odboru za pitanja i zaštitu 
prava talijanske etničke skupine. 
(3) Pravo inicijative i konsenzusa Odbora iz stavka 2. ovog članka ima učinak skidanja točke s dnevnog 
reda. 
(4) Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i četiri člana od kojih dva imenuje Vijeće talijanske 
nacionalne manjine, jednog Zajednica Talijana Motovun, a dva Vijeće. 
 

Članak 21. 
(1) Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost raspravlja i predlaže Statut, Poslovnik o radu 
Vijeća, predlaže pokretanje postupka za izmjenu navedenih općih akata, može predlagati donošenje 
odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Vijeća. 
(2) Odbor iz stavka 1. ovog članka prati, razmatra i analizira provedbu Statuta i drugih akata Vijeća, 
razmatra načelna pitanja u vezi usuglašavanja akata sa zakonima. 
(3) U djelokrugu odbora iz stavka 1. ovog članka su poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a 
u postupku donošenja odluka i drugih propisa ima prava i dužnost matičnog radnog tijela u područjima 
koja se odnose na: 

- pitanja vezana za postupak izbora u tijela Općine, 
- uporabu i zaštitu obilježja Općine, 
- pitanja vezana za provedbu referenduma, 
- javno informiranje, 
- opća pitanja ustrojstva Općine, rada općinskih tijela, te druga pitanja određena propisima. 

(4) Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i dva člana. 
 

Članak 22. 
(1) U djelokrugu Odbora za gospodarstvo, financije i proračun je predlaganje i praćenje provođenja 
gospodarske politike, a u postupku donošenja odluka i drugih akata ima prava i dužnosti matičnog 
radnog tijela u područjima koja se odnose na: 

- koncepciju i strategiju gospodarskog razvitka, tekuća gospodarska kretanja, gospodarski 
razvitak, 

- razmatranje proračuna, završnog računa i drugih pitanja iz područja financija, 
- gospodarske čimbenike, razvoj poduzetništva, investicijska ulaganja od značaja za Općinu 

Motovun, 
- druga pitanja gospodarske politike i razvoja. 

(2) Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana. 
 

Članak 23. 
(1) U djelokrugu Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstva su poslovi utvrđivanja i 
praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja odluka i drugih akata ima prava i dužnosti 
matičnog radnog tijela u područjima koja se odnose na: 

- prostorno uređenje i zaštitu graditeljske baštine, 
- uređivanje građevinskog zemljišta i druga pitanja prostornog uređenja, 
- temeljna rješenja zaštite i promicanje sveukupnih aktivnosti zaštite okoliša, 
- mjere korištenja i upravljanja pojedinim dijelovima okoline, a posebice glede posebno zaštićenih 

objekata prirode, 
- poticanje mjera za saniranje postojećeg stanja devastacije okoliša i daljnje sprječavanje 

onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi, 
(2) Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana. 
 

Članak 24. 
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(1) U djelokrugu Odbora za društvene djelatnosti su poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, 
a u postupku donošenja odluka i drugih akata ima prava i dužnosti matičnog radnog tijela u područjima 
koja se odnose na: 

- predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje, 
- znanost, kulturu, šport i tehničku kulturu, 
- zaštitu spomenika kulture, povijesne građe i nasljeđa, arhiva i arhivske građe, spomen-obilježja 

povijesnih događanja i osoba, 
- suradnju s vjerskim zajednicama, 
- druga pitanja obrazovanja, znanosti, kulture i športa, 
- obitelj i skrbništvo, posebno zaštitu djece, majčinstva i mladeži, 
- socijalna skrb s posebnom zaštitom starijih osoba, 
- zdravstvenu zaštitu i organizaciju zdravstvene zaštite, 
- druga pitanja socijalne politike i zdravstva. 

(2) Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana. 
 

Članak 25. 
(1) Odbor za predstavke i pritužbe: 

- razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Vijeću te ukazuje nadležnim tijelima na 
kršenje prava građana u postupku pred državnom upravom i tijela koje imaju javne ovlasti, 

- ukazuje Vijeću na kršenje prava građana i druge štetne pojave od šireg značaja i predlaže 
poduzimanje potrebnih radnji za njihovo otklanjanje, 

- ispituje, putem nadležnih tijela, osnovanost predstavki, pritužbi i prijedloga te ukazuje nadležnim 
tijelima na potrebu poduzimanja na zakonu osnovanih mjera i o tome obavještava podnositelja 
predstavki i pritužbi odnosno prijedloga. 

(2) Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i dva člana. 
 

Članak 26. 
(1) Odbor za međuopćinsku suradnju razmatra pitanja suradnje Općine s drugim jedinicama lokalne 
samouprave u zemlji i inozemstvu, međunarodnim institucijama i drugim udrugama, utvrđuje programe 
i planove ove suradnje te ostvarivanje tih programa i planova. 
(2) Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana. 
 

Članak 27. 
(1) 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. 
(2) Odbor iz stavka 1. ovog članka razmatra prispjele prijedloge ovlaštenih predlagatelja, sastavlja 
konačan prijedlog s obrazloženjem za svakog kandidata i upućuje ga Vijeću. 
(3) Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana. 
 
 

Članak 28. 
(1) U radnim tijelima razmatraju se i usuglašavaju stajališta izražena ili upućena vijećnicima o pojedinih 
pitanjima o kojima se odlučuje u Vijeću. Radna tijela, nakon provedene rasprave, zauzimaju stajališta i 
o tome obavještavaju Vijeće. 
(2) Radna tijela razmatraju izvješća tijela i organizacija koji na temelju zakona podnose svoja izvješća 
Vijeću, zauzimaju o tome svoja stajališta, a na njihov prijedlog o izvješćima se može provesti rasprava 
i na sjednici Vijeću. 
 

Članak 29. 
(1) Predsjednik radnog tijela organizira rad tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim 
sjednicama. 
(2) Predsjednik radnog tijela potiče razmatranje pojedinih tema i brine se o obavješćivanju članova o 
pitanjima iz djelokruga radnih tijela. 
 
 
 
 

Članak 30. 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MOTOVUN - broj 9/21. - 31. prosinca 2021. 

294 

 

(1) Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela na vlastiti poticaj, a dužan je sazvati na temelju 
zaključka Vijeća ili ako to zatraži predsjednik Vijeća uz navođenje pitanja koje treba razmotriti na 
sjednici. 
(2) Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu kad je to obvezan učiniti, sjednicu radnog tijela 
sazvat će predsjednik Vijeća. 
 

Članak 31. 
(1) Radna tijela mogu zauzimati stajališta o pitanjima iz svojeg djelokruga ako sjednici prisustvuje većina 
članova radnog tijela, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova. 
(2) O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik. 
(3) Prijedlozi, preporuke, mišljenja, zaključci i druge odluke radnih tijela nemaju obvezujući karakter za 
Vijeće. 
 

Članak 32. 
(1) Radno tijelo obvezno je o svojim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima obavijestiti 
Vijeće. 
(2) Radno tijelo može izvijestiti o stajalištu manjine svojih članova, kad mišljenja ostanu podijeljena u 
pogledu prijedloga za rješenje pojedinog pitanja. 
(3) Radno tijelo određuje izvjestitelja koji će, prema zaključku radnog tijela, na vlastiti poticaj ili na zahtjev 
Vijeća, na sjednici obrazložiti izvješće, stajalište ili prijedlog radnog tijela. 
 

Članak 33. 
Sjednici radnog tijela prisustvuju i sudjeluju u raspravi općinski načelnik ili osoba koju on odredi kad se 
na sjednici razmatra njegov prijedlog, a predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela kad se na sjednici 
razmatra pitanje iz njihova djelokruga. 
 

Članak 34. 
Radna tijela imaju pravo tražiti od općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela odgovarajuće 
obavijesti i druge podatke koji su im potrebni za rad. 
 

Članak 35. 
Radno tijelo može na sjednice pozivati znanstvene, stručne i javne djelatnike i druge osobe radi 
iznošenja mišljenja o pitanjima koja se raspravljaju na sjednici. 
 

VI. ODNOS VIJEĆA I NAČELNIKA 
 

Članak 36. 
(1) Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Vijeća. 
(2) Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu 
uvrštene u dnevni red sjednice Vijeća. 
 

Članak 37. 
(1) Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Vijeća i radnih tijela, sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta 
načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja te obavještava načelnika o stajalištima i mišljenjima 
Vijeća odnosno radnih tijela. 
(2) Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Vijeće ili radno tijelo može, ako smatra da je 
prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi. 
 

Članak 38. 
O sazvanim sjednicama predsjednik Vijeća i predsjednici radnih tijela izvješćuju općinskog načelnika i 
izvjestitelje najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice. 
 

Članak 39. 
Način i postupak pokretanja opoziva općinskog načelnika propisan je zakonom. 
 
 
 
 
 

VII. AKTI VIJEĆA 
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Članak 40. 

Vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Poslovnikom donosi Statut, odluke, 
godišnji proračun, izvještaj o izvršenju proračuna, rezolucije, deklaracije, preporuke i zaključke te daje 
autentična tumačenja općih akata. 
 

Članak 41. 
(1) Odluka se donosi kao akt uređivanja unutarnjeg ustrojstva, načina rada i odnosa u Općini. 
(2) Odlukom, kao aktom izvršavanja prava Vijeća, odlučuje se o izboru odnosno imenovanju i 
razrješenju, o imenovanju u određena tijela, o potvrdi akta. 
 

Članak 42. 
Akti kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, način rada i odnosi u Vijeću ili provode druga opća 
ovlaštenja donose se u obliku odluke, poslovnika ili pravilnika. 
 

Članak 43. 
(1) Rezolucijom Vijeće ukazuje na stanje i probleme u određenom području i na mjere koje bi trebalo 
provoditi na tom području. 
(2) Deklaracijom se izražava opće stajalište Vijeća o pitanjima bitnima za Općinu. 
(3) Preporukom se ukazuje na podnesene predstavke i pritužbe o nepravilnostima u radu tijela koje 
imaju javne ovlasti s prijedlogom za njihovo razrješenje. 
 

Članak 44. 
(1) Zaključcima Vijeće utvrđuje stajališta o određenim događajima i pojavama. 
(2) Vijeće može na temelju ocjene stanja u pojedinom području, zaključcima zauzimati stajališta, 
izražavati mišljenja i utvrđivati obveze općinskog načelnika, Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela 
i službi u pogledu pripremanja prijedloga akata za izvršavanje odluka ili u pogledu obavljanja drugih 
poslova iz njihovog djelokruga. 
 

Članak 45. 
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje Vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih 
zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Vijeća. 
 

Članak 46. 
(1) Na izvornike akata Vijeća stavlja se pečat Vijeća. 
(2) Pod izvornikom akata Vijeća podrazumijeva se onaj tekst akta, koji je usvojen na sjednici Vijeća. 
(3) Izvornici akata Vijeća čuvaju se u pismohrani Općine. 
 

Članak 47. 
(1) Statut, opći akti Vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Vijeće 
objavljuju se u službenom glasniku i na službenim mrežnim stranicama Općine. 
(2) O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka brine se Jedinstveni upravni odjel. 
 

Članak 48. 
(1) Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, općinski načelnik i 
radna tijela, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela. 
(2) Svaki prijedlog akta daje se na mišljenje općinskom načelniku. 
 

Članak 49. 
(1) Prijedlog akta podnosi se predsjedniku Vijeća. 
(2) Ako predsjednik Vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama 
ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s 
odredbama ovog Poslovnika. 
(3) Za vrijeme dok predlagatelj odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da 
ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u 
roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen Vijeću. 
(4) Ako je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na Vijeću, može se ponovno 
staviti na dnevni red po isteku roka od 6 mjeseci, osim ako Vijeće ne odluči drukčije. 
 

Članak 50. 
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(1) Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta. 
(2) Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst 
odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i 
odgovarajuća dokumentacija. 
(3) Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno 
izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom 
objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu. 
(4) Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja 
mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama. 
(5) Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima 
i izvjestitelj radnog tijela i Odbor za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost. 
 

Članak 51. 
(1) Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, 
predsjednik Vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog. 
(2) Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog reda 
sjednice Vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni. 
 

Članak 52. 
(1) Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za 
prijedlog Statuta, poslovnika Vijeća, proračuna i prijedlog prostornog plana 30 minuta. 
(2) Vijeće može posebnom odlukom odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od 
propisanog stavkom 1. ovog članka. 
 

Članak 53. 
(1) Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz 
obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice. 
(2) Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na 
članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama. 
(3) Amandman se upućuje predsjedniku Vijeća, a predsjednik Vijeća ga prije odlučivanja dostavlja 
vijećnicima, predlagatelju akta i općinskom načelniku, ako on nije predlagatelj. 
(4) Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 38. ovog Poslovnika. 
 

Članak 54. 
(1) Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, 
na sjednici, u tijeku rasprave. 
(2) Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave. 
(3) Općinski načelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije 
predlagatelj. 
 

Članak 55. 
(1) Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga 
akta, Vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za 
pripremu prije odlučivanja. 
(2) Iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to 
zatraži općinski načelnik, neovisno je li on predlagatelj. 
 

Članak 56. 
(1) O amandmanima se izjašnjavaju predlagatelj i općinski načelnik, neovisno je li on predlagatelj akta. 
(2) Izjašnjavanje prema stavku 1. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, 
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima. 
 

Članak 57. 
Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se 
odvojeno ne glasuje: 

- ako ga je podnio predlagatelj akta, 
- ako se s njima suglasio predlagatelj akta. 

 
 

Članak 58. 
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(1) Ako konačni prijedlog akta nije podnio općinski načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije 
suglasio općinski načelnik, se glasuje odvojeno. 
(2) Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojoj se 
odlučuje. 
 

Članak 59. 
(1) O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose. 
(2) Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o 
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim 
amandmanima. 
(3) Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta. 
 

VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU 
 

Članak 60. 
(1) Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi 
ili ako bi nedonošenje takvog akta u određenom roku moglo prouzročiti znatniju štetu za Općinu. 
(2) Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog 
podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 1/3 vijećnika. 
(3) Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Vijeća najkasnije dan prije 
održavanja sjednice Vijeća. 
(4) Predsjednik Vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku vijećnicima 
te općinskom načelniku, ako on nije predlagatelj. 
 

Članak 61. 
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti 
razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu. 
 

Članak 62. 
(1) Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja 
rasprave. 
(2) O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje 
se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku. 
 

IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE 
 

Članak 63. 
(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 propisanima zakonom. 
(2) Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, 
a prije glasovanja o proračunu u cjelini. 
(3) Ako općinski načelnik ne predloži proračun Vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u 
cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike 
Hrvatske će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim. 
 

Članak 63.a 
(1) Ako Vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva 
tri mjeseca proračunske godine, na temelju odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje 
poslova, funkcija i programa Jedinstvenog upravnog odjela i drugih proračunskih i izvanproračunskih 
korisnika u skladu s posebnim zakonom. 
(2) Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovog članka Vijeće donosi do 31. prosinca u skladu 
s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 
(3) U slučaju kada je raspušteno samo Vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja 
povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda 
i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. 
(4) Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu 
odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni 
rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. 
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(5) Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i 
izdataka za razdoblje do donošenja proračuna. 
(6) Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3. do 5. ovog članka sadržajno odgovara 
odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se 
donosi. 
 

Članak 64. 
Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika. 
 

X. VIJEĆNIČKA PITANJA 
 

Članak 65. 
(1) Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja općinskom načelniku i pročelniku u svezi poslova iz 
njihovog djelokruga rada. 
(2) Pitanja se postavljaju na sjednici Vijeća pod točkom „Vijećnička pitanja“ koja se uvrštava u dnevni 
red svake redovne sjednice u pravilu kao posljednja točka dnevnog reda. 
(3) Pitanja se postavljaju usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Vijeća, a vijećnik je 
dužan navesti kome ga upućuje. 
(4) Vrijeme za postavljanje pitanja i davanje odgovora na sjednici Vijeća traje najduže 45 minuta, ako 
Vijeće ne odluči drugačije. 
(5) Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati 
najviše tri minute. 
(6) Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ako to nije moguće, moraju se navesti 
razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici. Odgovor može trajati najviše 5 minuta. 
(7) Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor 
daje se najkasnije na sljedećoj sjednici. 
(8) Općinski načelnik i pročelnik dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika 
Vijeća. 
(9) Predsjednik Vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima. 
 

Članak 66. 
(1) Pitanja koja vijećnici postavljaju općinskom načelniku i pročelniku kao i odgovor na ta pitanja moraju 
biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se odnose na postavljeno 
pitanje. 
(2) Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Vijeća 
će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama. 
(3) Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Vijeća neće to 
pitanje uputiti tijelu ili osobi kojem je namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika. 
 

Članak 67. 
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, općinski načelnik i pročelnik 
može predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Vijeća bez prisutnosti javnosti ili na 
zatvorenoj sjednici radnog tijela čiji djelokrug rada je to pitanje. 
 

Članak 68. 
(1) Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti 
dopunsko pitanje. 
(2) Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije minute. 
(3) Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Vijeća obavijestio Vijeće o pitanju 
koje je bilo postavljeno i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti dopunsko 
pitanje. 
 

XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA 
 

Članak 69. 
Općinski načelnik podnosi izvješće o svojem radu u skladu s odredbama Statuta. 
 

Članak 70. 
(1) Prijedlog za traženje izvješća od općinskog načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga 
može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika. 
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(2) Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje 
zaključka o traženju izvješća općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano 
i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće. 
 

Članak 71. 
Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Vijeća koja 
se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 15 dana od dana primitka. 
 

Članak 72. 
(1) Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici Vijeća 
izložiti i obrazložiti prijedlog. 
(2) Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog. 
 

Članak 73. 
Raspravu o izvješću općinskog načelnika Vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je 
zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka kojim se od općinskog 
načelnika traži izvršavanje općih akata Vijeća. 
 

Članak 74. 
(1) Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća općinskog načelnika mogu prijedlog povući 
najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu. 
(2) Ako prijedlog za traženje izvješća općinskog načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o 
bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od tri mjeseca od dana kada 
je Vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od općinskog načelnika. 
 

XII. RED NA SJEDNICI 
 

1. Sazivanje sjednice 
 

Članak 75. 
(1) Sjednice Vijeća održavaju se kao redovite, izvanredne i svečane. 
(2) Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća. 
(3) Sjednice Vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red. 
 

Članak 76. 
(1) Predsjednik Vijeća saziva sjednice prema potrebi, a najmanje jednom u 3 mjeseca. 
(2) Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine 
vijećnika ili na prijedlog načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti 
predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 
(3) Ako predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati 
općinski načelnik u roku od 8 dana. 
(4) Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 3. ovog članka sjednicu Vijeća može na zahtjev jedne trećine 
vijećnika, sazvati čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 
(5) Sjednica Vijeća sazvana sukladno odredbama stavaka 2. do 4. ovog članka mora se održat i u roku 
od 15 dana od dana sazivanja. 
(6) Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavni. 
 

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 77.a 
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(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 77.c 
Na elektroničkoj sjednici Vijeće može donositi odluke iz svoje nadležnosti, osim statuta, poslovnika o 
radu općinskog vijeća, proračuna, odluke o privremenom financiranju, godišnjeg izvještaja o izvršenju 
proračuna, odluke o promjeni granica Općine, odluke o izboru i razrješenju predsjednika i 
potpredsjednika Vijeća, odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora, odluke o 
raspisivanju referenduma te svih drugih odluka koje Vijeće po zakonu i statutu donosi apsolutnom ili 
kvalificiranom većinom glasova. 
 

Članak 77.d 
(1) Predsjednik Vijeća vodi elektronsku sjednicu na uobičajeni način po točkama dnevnog reda. 
(2) Kod održavanja elektroničke sjednice, članovi Vijeća dužni su se na svaku točku dnevnog reda, 
nakon zatvaranja rasprave, zasebno očitovati na način da se u poruci elektroničke pošte navede broj 
točke dnevnog reda o kojoj se izjašnjavaju uz navođenje „za“, „protiv“ ili „suzdržan/a“, bez dodatnog 
obrazlaganja glasovanja. 
 

Članak 77.e 
(1) Predsjednik Vijeća u svakom trenutku vodi računa o tome da na elektroničkoj sjednici sudjeluje 
najmanje dvije trećine članova Vijeća. 
(2) Na održavanje elektroničke sjednice sukladno se primjenjuju odredbe ovog poslovnika o održavanju 
redovite sjednice. 
(3) O elektroničkoj sjednici sastavlja se zapisnik kojem se priključuju i ispisi poruka elektroničke pošte 
članova Vijeća iz članka 77.d ovog Poslovnika. 
(4) Zapisnik se verificira na prvoj sljedećoj redovnoj sjednici Vijeća. 
 

Članak 78. 
Svečane sjednice održavaju se u posebnim prigodama bez utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda. Tijek 
svečane sjednice protokolom utvrđuje predsjednik Vijeća. 
 

Članak 79. 
(1) Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način. 
(2) Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 
7 dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti. 
(3) Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem. 
(4) Iznimno, pojedini materijali se mogu dati na samoj sjednici Vijeća. 
(5) O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku 
odlučuje predsjednik Vijeća. 
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(6) Materijali za sjednicu Vijeća dostavljaju se vijećnicima, općinskom načelniku, pročelniku i sredstvima 
javnog priopćavanja. 
(7) Opsežniji i važniji materijali o kojima će se raspravljati na sjednici Vijeća mogu se vijećnicima 
dostaviti prije roka iz stavka 2. ovog članka, bez poziva za sjednicu i bez prijedloga dnevnog reda, uz 
naznaku da će se o tome raspravljati na jednoj od narednih sjednica Vijeća. 
 

2. Dnevni red 
 

Članak 80. 
(1) Dnevni red sjednice Vijeća predlaže predsjednik Vijeća u pozivu za sjednicu. 
(2) Predsjednik Vijeća sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene prije 
upućivanja pisanog poziva za sjednicu Vijeća uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice. 
 

Članak 81. 
(1) Dnevni red sjednice Vijeća utvrđuje se na početku sjednice. 
(2) Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti dopunu 
dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. 
(3) Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po 
predloženoj dopuni. 
(4) Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti. 
(5) O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave. 
(6) Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet 
izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti 
postupka. 
(7) Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Vijeća 
objavljuje utvrđeni dnevni red. 
(8) Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s prethodne sjednice. 
 

Članak 82. 
(1) Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog 
dnevnog reda. 
(2) Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda može odustati od svojeg prijedloga i 
nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog 
reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet. 
 

Članak 83. 
Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u 
dnevni red Vijeća na način propisan člankom 29. ovog Poslovnika prije proteka roka od tri mjeseca od 
dana odlučivanja Vijeća o dnevnom redu. 
 

3. Predsjedavanje i sudjelovanje 
 

Članak 84. 
Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik 
Vijeća kojeg on odredi. 
 

Članak 85. 
(1) Sjednici mogu kao gosti prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Vijeća. 
(2) Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Vijeća. 
(3) Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava. 
(4) Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Vijeća. 
(5) Predsjednik Vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svojem govoru. 
(6) Predsjednik Vijeća može dati riječ prisutnim građanima nakon okončanja rada po dnevnom redu. 
 

Članak 86. 
(1) Predsjednik Vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili. 
(2) Vijećniku koji želi govoriti o povredi ovog Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, 
predsjednik Vijeća daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri minute. 
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(3) Predsjednik Vijeća je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi ovog Poslovnika 
odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odlučuje 
na sjednici bez rasprave. 
(4) Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod 
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik Vijeća će mu dati riječ čim završi govor ovog koji 
je to izazvao. Vijećnik se u svojem govoru mora ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov 
govor ne može trajati duže od dvije minute. 
 

Članak 87. 
(1) Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. 
(2) Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika 
Vijeća, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svojem govoru grubo vrijeđa osobe 
koje sudjeluju u radu Vijeća, predsjednik Vijeća će ga opomenuti. 
(3) Ako govornik i poslije opomene nastavi s ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, 
predsjednik Vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice. 
(4) Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu predsjednik Vijeća će prekinuti sjednicu. 
 

Članak 88. 
(1) Na sjednici Vijeća govornik o istoj temi može govoriti samo jednom. 
(2) Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje 5 minuta, a predsjednici klubova vijećnika do 10 
minuta. 
(3) Iznimno zbog važnosti teme, Vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje. 
(4) Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prijavili za govor mogu ponovno zatražiti riječ i 
tada mogu govoriti još najviše dvije minute, neovisno jesu li ranije govorili o toj temi. 
 

4. Održavanje reda i disciplinske mjere 
 

Članak 89. 
(1) Red na sjednici osigurava predsjednik Vijeća. 
(2) Za remećenje reda na sjednici predsjednik Vijeća može vijećniku izreći stegovnu mjeru i to: 

1. opomenu s unošenjem u zapisnik, 
2. opomenu s oduzimanjem riječi. 

(3) Vijeće na prijedlog predsjednika Vijeća većinom glasova prisutnih vijećnika može vijećniku izreći 
stegovnu mjeru udaljavanja sa sjednice Vijeća. 
 

Članak 90. 
(1) Opomena s unošenjem u zapisnik izriče se vijećniku koji svojim vladanjem, govorom ili na drugi 
način remeti red na sjednici ili krši odredbe ovog Poslovnika. 
(2) Vijećnik je počinio stegovni istup iz stavka 1. ovog članka: 

1. ako se u svojem govoru ne drži predmeta o kojem se raspravlja, 
2. ako govori a nije dobio odobrenje predsjednika Vijeća, 
3. ako svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika, 
4. ako se javi za repliku odnosno za ispravak netočnog navoda ili zbog ukazivanja na povredu 

ovog Poslovnika, a započne govoriti o drugoj temi za koju nije dobio riječ, 
5. ako omalovažava ili vrijeđa predsjednika Vijeća, vijećnike, ili goste, 
6. ako svojim vladanjem odstupa od općih pravila vladanja u Vijeću, te 
7. ako na drugi način remeti red na sjednici. 

 
Članak 91. 

(1) Opomena s oduzimanjem riječi izriče se vijećniku koji na sjednici Vijeća svojim vladanjem ili govorom 
remeti red ili na drugi način krši odredbe ovog Poslovnika, a to remećenje reda je takve naravi da bitnije 
ometa rad sjednice. 
(2) Mjera iz stavka 1. ovog članka može se izreći i vijećniku, koji zlouporabljuje odredbe ovog Poslovnika 
kako bi spriječio raspravu ili odlučivanje odnosno vijećniku koji se u svojem govoru, i nakon što mu je 
izrečena opomena s unošenjem u zapisnik, ne drži predmeta o kojem se raspravlja, a može se izreći i 
vijećniku koji svojim govorom na grublji način vrijeđa predsjednika Vijeća, vijećnike, ili goste, odnosno 
vijećniku koji svojim govorom ili ponašanjem teže narušava ugled Vijeća i vijećnika. 
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Članak 92. 
Stegovna mjera udaljavanja sa sjednice Vijeća izriče se vijećniku koji je svojim vladanjem tijekom 
sjednice toliko narušio red i prekršio odredbe ovog Poslovnika da je daljnje održavanje sjednice 
dovedeno u pitanje. 
 

Članak 93. 
Vijećnik kojem je izrečena mjera udaljenja sa sjednice Vijeća, dužan je odmah po izricanju te mjere 
napustiti sjednicu odnosno dvoranu, a ako to ne učini predsjednik Vijeća će prekinuti sjednicu. 
 

Članak 94. 
Osobe koje se, osim vijećnika, za vrijeme sjednice službeno nalaze u dvorani, obvezne su se pridržavati 
ovog Poslovnika i izvršavati naloge predsjednika Vijeća. 
 

Članak 95. 
(1) Predsjednik Vijeća može naložiti da se iz dvorane udalji svaki slušatelj koji narušava red. 
(2) Ako je red narušen, predsjednik Vijeća može naložiti da se udalje svi slušatelji iz dvorane u kojoj se 
održava sjednica. 
 

5. Tijek sjednice 
 

Članak 96. 
(1) Nakon otvaranja sjednice, predsjednik Vijeća daje potrebna objašnjenja u svezi s radom sjednice i 
obavještenja o drugim prethodnim pitanjima. 
(2) Predsjednik Vijeća obavješćuje vijećnike o broju nazočnih vijećnika na sjednici te o tome koji su ga 
vijećnici obavijestili da su spriječeni prisustvovati sjednici. 
 

Članak 97. 
(1) Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama i to redom koji je utvrđen 
u prihvaćenom dnevnom redu. 
(2) Rasprava o pojedinim temama iz utvrđenog dnevnog reda vodi se neovisno o broju nazočnih 
vijećnika. 
(3) U raspravi o temama utvrđenih dnevnim redom, svoja stajališta mogu iznijeti i predstavnici klubova 
vijećnika s tim da u redoslijedu govornika imaju prednost. 
(4) Vijećnik koji se prijavio za govor i nije bio nazočan u dvorani kad je pozvan gubi pravo govora o 
predmetu iz dnevnog reda za koji se prijavio. 
(5) Neovisno je li nazočan dovoljan broj vijećnika za pravovaljano odlučivanje predsjednik Vijeća može 
odlučiti da se najprije provede rasprava o dijelu ili svim predmetima utvrđenog dnevnog reda te da se 
nakon rasprave pristupi odlučivanju. 
 

Članak 98. 
(1) Na sjednici se o svakom predmetu iz utvrđenog dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, 
osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave. 
(2) Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika. 
(3) Kada se iscrpi dnevni red sjednice, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu. 
 

Članak 99. 
(1) Kad u skladu s ovim Poslovnikom utvrdi da nema uvjeta za raspravu, odlučivanje i glasanje, ili kad 
je zbog opsega dnevnog reda očito da se sjednica tog dana ne može završiti, predsjednik Vijeća može 
prekinuti sjednicu. 
(2) Prekinuta sjednica nastavit će radom najkasnije u roku od 8 dana, a ako ne bude sazvana u tome 
roku, preostale točke dnevnog reda bit će uvrštene u dnevni red iduće sjednice. 
 

6. Odlučivanje 
 

Članak 100. 
Za donošenje akata na sjednici Vijeća potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u slučajevima kada 
je ovim Poslovnikom drugačije određeno. 
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Članak 101. 
(1) Vijeće donosi akte većinom danih glasova, ako je na sjednici Vijeća nazočna većina vijećnika, osim 
ako zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno. 
(2) Većinom glasova svih vijećnika, Vijeće donosi sljedeće akte: 

- Statut, 
- poslovnik Vijeća, 
- proračun, 
- godišnje izvješće o izvršenju proračuna 
- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća 
- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom. 

 
7. Glasovanje 

 
Članak 102. 

(1) Glasovanje na sjednici je javno. Vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno. 
(2) Javno glasovanje provodi se istovremeno dizanjem ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem. 
(3) Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Vijeća prvo poziva vijećnike da se 
izjasne tko je „za“ prijedlog, zatim, tko je „protiv“ prijedloga, odnosno je li se tko uzdržao od glasovanja. 
Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali „za“ niti „protiv“ prijedloga i nisu se 
izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim glasovima. 
(4) Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se „za“ ili „protiv“. 
(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo 
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Vijeća može odmah konstatirati 
da je amandman odbijen. 
(6) Poimenično glasanje provodi se tako da svaki pozvani vijećnik izgovara „za“ ili „protiv“ prijedloga, 
odnosno „suzdržan“. 
(7) Kad je prozivanje završeno, ponovno se prozivaju oni vijećnici za koje u popisu vijećnika nije 
zabilježeno da su glasali. 
(8) Vijećnike proziva i glasove prebrojava predsjednik Vijeća. 
 

Članak 103. 
(1) Predsjednik Vijeća objavljuje rezultat glasovanja. 
(2) Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Vijeća nalaže brojanje i ponovno 
objavljuje rezultat glasovanja. 
 

Članak 104. 
(1) Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni 
su pečatom Vijeća. 
(2) Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na način da 
se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata. 
(3) Ako se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a 
glasuje se „za“, „protiv“ i „uzdržan“. 
 

Članak 105. 
Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Vijeća u provedbi tajnog glasovanja predaje vijećnicima 
glasačke listiće. 
 

Članak 106. 
(1) U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića. 
(2) Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje. 
 

Članak 107. 
(1) Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno. 
(2) Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena odnosno glasački listić koji je 
tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na 
kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira. 
 

Članak 108. 
(1) Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik Vijeća objavio 
da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja. 
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(2) Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih glasačkih listića. 
(3) Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Vijeća u prisutnosti službenika i vijećnika koji su mu 
pomagali kod samog glasovanja. 
(4) Predsjednik Vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno 
glasovanje. 
 

XIII. IZBORI I IMENOVANJA 
 

Članak 109. 
Predsjednika i potpredsjednike Vijeća bira i razrješava Vijeće na način i u postupku propisanim Statutom 
i ovim Poslovnikom. 
 

Članak 110. 
(1) Potpredsjednici Vijeća pomažu u radu predsjedniku Vijeća te obavljaju poslove iz njegovog 
djelokruga za koje ih on ovlasti. 
(2) Ako je predsjednik Vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik Vijeća kojeg on odredi, 
a ako je i on spriječen ili odsutan, predsjednika Vijeća zamjenjuje drugi potpredsjednik Vijeća. 
(3) Dok zamjenjuje predsjednika Vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika Vijeća. 
 

Članak 111. 
(1) Na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i 
potpredsjednika Vijeća. 
(2) Prijedlog se dostavlja predsjedniku Vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje 
prijedloga. 
(3) Predsjednik odnosno potpredsjednik Vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u 8 dana 
od dostave prijedloga. 
(4) Predsjednik Vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Vijeća koja se mora održati 
najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen. 
(5) Ako Vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Vijeća, mandat i prava 
na temelju obavljanja dužnosti im prestaju izborom novog predsjednika Vijeća. 
 

Članak 112. 
Predsjednik i potpredsjednici Vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog 
predsjednika Vijeća. 
 

Članak 113. 
(1) Ako Vijeće razriješi predsjednika Vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, potpredsjednik Vijeća 
kojeg odredi Vijeće ima sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća dok se ne izabere novi predsjednik 
Vijeća. 
(2) Vijeće je dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenja predsjednika Vijeća izabrati 
novog predsjednika Vijeća. 
 

XIV. ZAPISNICI 
 

Članak 114. 
(1) O radu sjednice vodi se zapisnik. 
(2) Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetima na sjednici, o sudjelovanju 
u raspravi te o donesenim odlukama. 
(3) U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. 
 

Članak 115. 
(1) Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na 
zapisnik prethodne sjednice. 
(2) O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, 
izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena. 
(3) Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim 
primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim. 
(4) Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća i službenik koji vodi zapisnik. 
(5) Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva Jedinstveni upravni odjel. 
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Članak 116. 
(1) Zapisnik je dostupan svakom vijećniku. 
(2) Kopija zapisnika može se dostaviti Klubu vijećnika ili radnom tijelu na njihov zahtjev. 
(3) Odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na zapisnik, shodno se odnose i na zapisnik radnih tijela. 
(4) Sjednice Vijeća se mogu snimati tonski ili video. 
(5) Ako se sjednice Vijeća tonski ili video snimaju, vijećnici imaju pravo uvida u tonsku ili video snimku. 
(6) Tonske ili video snimke čuvaju se obvezno do verifikacije zapisnika s dotične sjednice. 
 

XV. JAVNOST RADA 
 

Članak 117. 
(1) Sjednice Vijeća i radnih tijela u pravilu su javne. 
(2) Predsjednik Vijeća obavještava javnost o radu Vijeća i o odlukama koje je Vijeće donijelo, kao i o 
temama o kojima je Vijeće raspravljalo ili će raspravljati. 
(3) Smatrat će se da je predsjednik Vijeća izvršio svoju obvezu iz stavka 2. ovog članka ako je poziv za 
sjednicu Vijeća, u skladu s ovim Poslovnikom, dostavio izvjestiteljima sredstava javnog priopćavanja te 
uručio materijale za praćenje sjednice na njihov zahtjev, najmanje 15 minuta prije početka sjednice. 
 

Članak 118. 
(1) Izvjestiteljima sredstava javnog priopćavanja osiguravaju se uvjeti za praćenje rada sjednice Vijeća 
i radnih tijela. 
(2) Predsjednik Vijeća može, radi obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Vijeća, dati službeno 
priopćenje za tisak ili održati konferenciju za tisak. 
 

Članak 119. 
(1) Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali Vijeća i radnih tijela koji su, u skladu 
s posebnim propisima, označeni kao povjerljivi, odnosno kao službena ili vojna tajna. 
(2) Vijećnik ne smije iznositi podatke koje je saznao na sjednicama, ako imaju karakter povjerljivosti 
naveden u stavku 1. ovog članka. 
(3) Način rukovanja dokumentima koji se smatraju povjerljivima odnosno službenom ili vojnom tajnom, 
uređuje pročelnik svojom uputom. 
 

Članak 120. 
Iznimno, Vijeće odnosno radno tijelo može odlučiti da se sjednica ili dio sjednice održi bez nazočnosti 
javnosti odnosno da se sa sjednica ako im prisustvuju izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja, javnost 
izvijesti samo o onome o čemu se na sjednici odluči da će se izvijestiti javnost. 
 

Članak 121. 
(1) Poziv za sjednicu Vijeća objavljuje se na javnom mjestu (oglasna ploča), a građani uz najavu mogu 
dobiti na uvid sve materijale za sjednicu u Jedinstvenom upravnom odjelu. 
(2) Građani koji imaju prebivalište na području Općine mogu biti nazočni sjednicama Vijeća ili 
sjednicama radnih tijela ne ometajući njihov rad, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je 
javnost isključena. Sjednicama mogu prisustvovati i građani koji nemaju prebivalište na području općine, 
a o tome odlučuje predsjednik Vijeća. 
(3) Na sjednicama Vijeća i radnih tijela mogu prisustvovati zainteresirane osobe - građani u broju koji 
ne ometa normalan rad Vijeća ili radnog tijela. 
(4) Ako svoj interes za prisustvovanje sjednicama tijela iskaže veći broj osoba od tehničkih mogućnosti 
iz stavka 2. ovog članka, predsjednik Vijeća će odrediti osobe koje će prisustvovati sjednici na temelju 
redoslijeda prijava. 
(5) Za vrijeme prisustvovanja na sjednicama tijela građani nemaju pravo govoriti, osim ako im 
predsjednik Vijeća ne da riječ. 
(6) Ako građanin na sjednicama tijela remeti red i postupa suprotno od odredbi stavka 5. ovog članka 
predsjednik Vijeća će mu narediti da napusti prostoriju u kojoj se održava sjednica. 
 

Članak 122. 
O svojem radu i o radu radnih tijela, Vijeće može izvješćivati javnost putem glasila, oglasne ploče i 
putem interneta. 
 

XVI. RAD VIJEĆA U VRIJEME RATNOG STANJA ILI NEPOSREDNE UGROŽENOSTI 
NEOVISNOSTI I JEDINSTVENOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 
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Članak 123. 

(1) U vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti Republike Hrvatske Vijeće nastavlja 
s radom dok za to postoje uvjeti. 
(2) Na rad i ustrojstvo Vijeća i njegovih radnih tijela u uvjetima iz prethodnog stavka primjenjuju se 
odredbe ovog Poslovnika ako drugim općim aktom Vijeća, u skladu sa zakonom, nije drugačije 
određeno. 
(3) U okolnostima iz stavka 1. ovog članka vijećnici su dužni, osobno ili putem nadležnih tijela izvijestiti 
Vijeće o adresi stanovanja, rada ili jedinice odnosno ustanove oružanih snaga Republike Hrvatske na 
koju im treba dostavljati pozive za sjednice i druge obavijesti u vezi s obnašanjem vijećničke dužnosti. 
 

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 124. 
(1) Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave, a objavit će se u „Službenim novinama Grada 
Pazina“. 
(2) Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine 
Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 2/05.) 

* * * * * 
POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE MOTOVUN 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13, stupio na snagu 20. travnja 2013. godine) 

 
Članak 9. 

Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da izradi pročišćeni tekst Poslovnika.  
 

Članak 10. 
Ova Poslovnička odluka objavljuje se u „Službenim novinama Grada Pazina“, a stupa na snagu osam 
dana od dana objave, osim članka 5. koji stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o 
raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkog i izvršnog tijela 

* * * * * 
POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE MOTOVUN 
 („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18., stupio na snagu 20. ožujka 2021. godine) 

 
Članak 21. 

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

POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE MOTOVUN 

 („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/21., stupio na snagu 20. ožujka 2021. godine) 
 

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. 
 

  
VI.3. 

Na temelju članka 21. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09 i 10/13 te „Službeni glasnik Općine Motovun-Montona“, 
broj 1/18 i 1/21), Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Motovun-
Montona je na sjednici održanoj 29. prosinca 2021. godine utvrdio pročišćeni tekst Odluke o davanju u 
zakup poslovnih prostora. 

Pročišćeni tekst Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora obuhvaća tekst Odluke o davanju 
u zakup poslovnih prostora („Službene novine Grada Pazina“, broj 15/06), tekst Odluke o izmjeni i 
dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 5/07), 
tekst Odluke o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora („Službeni glasnik Općine 
Motovun“, broj 13/09) te tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MOTOVUN - broj 9/21. - 31. prosinca 2021. 

308 

 

prostora („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/20), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja 
na snagu. 
 
KLASA: 372-01/21-01/16 
URBROJ: 2163/05-01-21-1 
Motovun-Montona, 29. prosinca 2021. 

Predsjednik 
Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost 

Elvis Linardon 
* * * * * 

 

ODLUKA 
o davanju u zakup poslovnih prostora 

 
I. OSNOVNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobna prava i 
obveze zakupodavca i zakupnika, uvjeti i postupak natječaja, te ostala pitanja u vezi davanja u zakup 
općinskih poslovnih prostora na području Općine Motovun-Montona (dalje: Općina). 
 

Članak 2. 
Poslovnim prostorom u smislu ove Odluke, sukladno Zakonu o zakupu i prodaji poslovnog prostora, 
smatraju se poslovna zgrada i poslovna prostorija. 
 

Članak 3. 
U korištenju, upravljanju i raspolaganju poslovnim prostorom općinski načelnik: 

1. donosi plan održavanja i rekonstrukcije poslovnih prostora, 
2. imenuje natječajnu komisiju za provedbu javnog natječaja, 
3. donosi odluku o raspisivanju natječaja, 
4. odlučuje o prihvatu najpovoljnije ponude i zaključenju ugovora o zakupu, 
5. odlučuje o stupnju prava i obveza sukladno odredbama Zakona i ove Odluke, 
6. daje suglasnost za davanje poslovnog prostora u podzakup u slučajevima predviđenim ovom 

Odlukom, 
7. odlučuje o raspolaganju i uporabi poslovnog prostora na drugi način po prijedlogu Jedinstvenog 

upravnog odjela, 
8. odlučuje o privremenom upravljanju, 
9. odlučuje u kojim poslovnim prostorima će se obavljati pojedine djelatnosti. 

 
Članak 4. 

Ostale poslove upravljanja poslovnim prostorom kao i stručno-administrativne poslove za općinskog 
načelnika i povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel. 
 

Članak 5. 
Određuju se poslovni prostori koji se mogu koristiti za obavljanje određenih djelatnosti od posebnog 
interesa za Općinu kao što su javnobilježnička djelatnost, bankarsko poslovanje, muzejska i galerijska 
djelatnost, djelatnosti županijskih i državnih službi, te prostori za rad udruga građana sa sjedištem na 
području Općine: 

1. prostori sa sjedištem na Anticovom trgu u Motovunu, 
2. prostori sa sjedištem na Resselovom trgu u Motovunu, 
3. prostori sa sjedištem u Ulici Kanal u Motovunu, 
4. drugi prostori na području Općine koje odredi općinski načelnik. 

 
Članak 6. 

(1) Općinski načelnik može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika i to: 
- nasljednicima u slučaju smrti zakupnika ako ispunjavaju uvjete za nastavak ugovorene 

djelatnosti i podmire dospjela dugovanja po osnovi zakupa poslovnog prostora, 
- pravnoj osobi kao pravnom slijedniku u slučaju promjene pravnog položaja zakupnika, a pod 

uvjetom da po osnovi zakupa nema dospjelih dugovanja. 
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(2) Pravno sljedništvo dokazuje se rješenjem nadležnog trgovačkog suda. Međutim, neće se prihvatiti 
prijenos ugovora o zakupu s fizičke osobe na pravnu ili obratno. 
 

Članak 7. 
Općinski načelnik može odobriti davanje dijela ili cijelog poslovnog prostora u podzakup supružniku ili 
potomcima zakupnika, ako sa zakupnikom obavljaju zajednički obrt i to pod uvjetima iz osnovnog 
ugovora o zakupu. 
 

Članak 8. 
(1) Za poslovne prostore u kojima je predviđeno obavljanje zdravstvene, socijalne, obrazovne i kulturne 
djelatnosti može se prilikom javnog natječaja odobriti da ugovor o zakupu sklopi više osoba. 
(2) U slučaju da jedan od zakupnika otkaže ugovor o zakupu, drugima iz ugovora daje se u zakup cijeli 
prostor, ali najduže do isteka vremena određenog u ugovoru o zajedničkom zakupu. 
(3) U slučaju da drugi zakupnici ne preuzmu cijeli prostor, ugovor se raskida sa svim zajedničkim 
zakupnicima. 
(4) Formiranje novih građevinskih cjelina nije dopušteno. 
 

Članak 9. 
Općinski poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme od pet godina uz otkazni rok od 30 
dana. 
 

II. ODREĐIVANJE ZAKUPNINE 
 

Članak 10. 
Visina zakupnine utvrđuje se prema ovoj Odluci, a o eventualnim izmjenama visine zakupnine odlučuje 
općinski načelnik. 
 

Članak 11. 
(1) Visina zakupnine obračunava se mjesečno umnoškom površine poslovnog prostora i cijene 
zakupnine. 
(2) Početna visina mjesečne zakupnine iznosi najmanje: 

- 1,00 kn/m2 za poslovne prostore utvrđene člankom 5. ove Odluke, 
- 10,00 kn/m2 za neuređeni prostor i 
- 15,00 kn/m2 za uređeni poslovni prostor. 

(4) U slučaju kada je u poslovni prostor neophodno izvršiti velika ulaganja, općinski načelnik može 
umanjiti visinu zakupnine iz stavka 2. ovog članka, ovisno o visini uloženih sredstava. 
(5) U slučaju kada je na natječaju postignuta zakupnina viša od iznosa iz stavka 2. ovog članka, 
postignuta zakupnina postaje početna visina zakupnine pri raspisivanju novog natječaja odnosno 
najmanji mogući iznos za sklapanje ugovora o zakupu neposrednom pogodbom. 
 

Članak 12. 
Zakupnina se plaća mjesečno do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec na temelju izdate fakture, ugovora 
o zakupu, odnosno uplatnice. 
 

Članak 13. 
U mjesečnoj zakupnini nisu sadržani troškovi struje, vode, komunalne naknade, odvoza smeća i slični 
troškovi koje zakupnik plaća posebno. 
 

III. UVJETI I POSTUPAK JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH 
PROSTORA I IZNIMNI SLUČAJEVI SKLAPANJA UGOVORA O ZAKUPU 

 
Članak 14. 

(1) Poslovni prostori daju se u zakup putem javnog natječaja. 
(2) Odluku o raspisivanju natječaja donosi općinski načelnik. 
(3) Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine, a obavijest o natječaju u dnevnom tisku. 
 

Članak 15. 
(1) Natječaj provodi natječajno povjerenstvo koje imenuje općinski načelnik na vrijeme od 2 godine. 
(2) Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 
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Članak 16. 
(1) Iznimno od postupka iz članka 14. ove Odluke, zakupodavac će sadašnjem zakupniku poslovnog 
prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na 
koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu. 
(2) Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana, zakupodavac 
će raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u kojem će početni iznos zakupnine 
biti onaj koji je ponuđen zakupniku iz stavka 1. ovog članka. 
(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog 
prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 
obitelji. 
 

IV. UVJETI NATJEČAJA 
 

Članak 17. 
(1) U postupku provedbe natječaja najprije se utvrđuje koje ponude ispunjavaju opće i posebne uvjete 
natječaja, polazeći od općih propisa (opći uvjeti), te posebnih odredaba natječaja (posebni uvjeti). 
(2) Ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka odbacit će se kao nevaljane. 
 

Članak 18. 
Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda kojom se ispunjavaju opći i posebni uvjeti natječaja 
te kojom se ponudi najviša zakupnina. 
 

Članak 19. 
(1) Prednost pri zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, ako 
sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, imaju osobe iz članka 58. 
stavak 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne 
novine“, broj 174/04. i 92/05.), a to su: 

- članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 
- članovi zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 
- dragovoljci iz Domovinskog rata, 
- ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike 

Hrvatske najmanje 12 mjeseci. 
(2) Osobe iz stavka 1. ovog članka imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog 
prostora ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu iz stavka 1. ovog članka. 
(3) Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju uvjeta iz ovog članka ne može se dati u 
podzakup. 
(4) Prednost pri zakupu poslovnog prostora navedena u ovom članku može se ostvariti samo jednom. 
 

V. POSTUPAK NATJEČAJA 
 

Članak 20. 
(1) Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda. 
(2) Prikupljanje pisanih ponuda je postupak u kojem podnositelji svoje ponude dostavljaju u pisanom 
obliku u zatvorenim omotnicama. 
 

Članak 21. 
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora sadrži: 

1. podatke o poslovnom prostoru (adresa, površina, te ostale podatke za pobližu oznaku 
poslovnog prostora), 

2. postojanje prvenstvenog prava, 
3. djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru, 
4. početni iznos zakupnine, 
5. iznos jamčevine, rok i način plaćanja, 
6. rok za sklapanje ugovora, 
7. rok i način plaćanja zakupnine, 
8. vrijeme na koje se ugovor o zakupu sklapa, 
9. rok, način i mjesto dostave ponude, 
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10. mjesto i vrijeme otvaranja pisanih ponuda, 
11. ovlaštenje da općinski načelnik može poništiti natječaj ili dio natječaja, bez obrazloženja, 
12. ostalo od značaja za natječaj. 

 
Članak 22. 

(1) Elemente natječaja u smislu prethodnog članka ove Odluke utvrđuje općinski načelnik prilikom 
donošenja odluke za raspisivanje natječaja, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela. 
(2) Pisana ponuda obvezno sadrži: 

1. ime i prezime odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta odnosno sjedišta, 
2. oznaku poslovnog prostora, 
3. ponuđenu natječajnu zakupninu. 

(3) Uz ponudu se prilaže: 
1. dokaz o državljanstvu, odnosno registraciji, 
2. dokaz o uplaćenoj jamčevini, 
3. ovlaštenje odnosno punomoć (za predstavnike odnosno ovlaštene punomoćnike), 
4. dokaz o prvenstvenom pravu za osobe utvrđene Zakonom i ovom Odlukom (za osobe koje žele 

takvo pravo ostvariti), 
5. obrazloženi gospodarski program s naglaskom na otvaranju novih radnih mjesta, osnivanju 

tvrtke na području Općine i slično, 
6. potvrdu da ponuđač nema dugovanja prema Općini po bilo kojoj osnovi. 

 
Članak 23. 

(1) Pod ponuđenom natječajnom zakupninom u smislu ove Odluke podrazumijeva se iznos koji 
natjecatelj nudi i uplaćuje kao preduvjet za sklapanje ugovora o zakupu, a ona ne može biti niža od 
početne cijene zakupnine. 
(2) Početna natječajna zakupnina utvrđuje se na način da se pomnoži početna cijena zakupnine s 
površinom određenog poslovnog prostora, što ujedno predstavlja iznos jamčevine na natječaju. 
 

Članak 24. 
(1) Otvaranje i razmatranje ponuda provodi natječajno povjerenstvo, na mjestu i u vremenu utvrđenom 
u natječaju, na način da utvrdi koje su ponude zaprimljene i koji su ponuditelji nazočni. 
(2) O tijeku sjednice povjerenstva vodi se zapisnik koji po okončanju sjednice potpisuju predsjednik 
povjerenstva i zapisničar. 
(3) Po otvaranju svake omotnice povjerenstvo upoznaje nazočne sa sadržajem ponude. 
(4) Nepravovremene i nepotpune ponude pšovjerenstvo neće uzeti u raspravljanje već će se zapisnički 
utvrditi njihova nevaljanost i donijeti odluku o njihovom odbacivanju. 
(5) Valjane ponude povjerenstvo razmatra i utvrđuje jesu li ispunjeni propisani uvjeti, te usporedbom 
ponuđenih visina zakupnine zapisnički utvrđuje koju ponudu smatra najpovoljnijom. 
(6) Ako je za iste poslovne prostore prispjelo više valjanih najpovoljnijih ponuda koje su istovjetne po 
visini zakupnine povjerenstvo će usmenim nadmetanjem između takvih ponuditelja utvrditi koja je 
ponuda najpovoljnija. 
 

Članak 25. 
Po utvrđenju najpovoljnije ponude, povjerenstvo utvrđuje koje su osobe s prvenstvenim pravom 
dostavile pisani dokaz o ispunjavanju uvjeta natječaja. Povjerenstvo će ponuditelja, koji ispunjava uvjete 
iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
(„Narodne novine“, broj 174/04. i 92/05.), za kojeg se utvrdi da prema prispjeloj ponudi ima osnova za 
ostvarivanje prvenstvenog prava, pisanim putem pozvati da u roku od 8 dana pisanom izjavom prihvati 
najvišu postignutu zakupninu. 
 

Članak 26. 
Zapisnik o provedenom natječaju s prijedlogom ponude za koju smatra da je treba prihvatiti, 
povjerenstvo dostavlja općinskom načelniku radi donošenja odluke o prihvatu ponude i sklapanja 
ugovora o zakupu. 
 

Članak 27. 
(1) Ponuditelj koji ostvari pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora dužan je u roku od 
8 dana od dana primitka obavijesti pristupiti u Jedinstveni upravni odjel i zaključiti ugovor o zakupu. 
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(2) Ponuditelj koji nakon donošenja odluke iz stavka 1. ovog članka odustane od sklapanja ugovora ili 
ne pristupi potpisivanju ugovora u roku određenom za sklapanje ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene 
jamčevine, a poslovni prostor će se ponovno izložiti natječaju. 
 

Članak 28. 
(1) Ponuditeljima kojima su ponude utvrđene kao nevaljane ili nepovoljne, uplaćena jamčevina vratit će 
se u roku od 8 dana od dana donošenja odluke općinskog načelnika o najpovoljnijoj ponudi. 
(2) Ponuditelju koji odustane od ponude prije nego se izvrši otvaranje ponuda, uplaćena jamčevina vratit 
će se u roku od 8 dana od zaprimanja izjave o odustanku od ponude. 
 

VI. UGOVOR O ZAKUPU 
 

Članak 29. 
Ugovor o zakupu izrađuje Jedinstveni upravni odjel na temelju raspisanog natječaja, ove Odluke, ostalih 
važećih propisa i zaključka općinskog načelnika, te takav ugovor nudi zakupniku na potpisivanje. 
 

Članak 30. 
Ugovor o zakupu izrađuje se i sklapa kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu, kojim 
se osigurava ovrha radi naplate dužne zakupnine, raskida ugovora i predaje poslovnog prostora 
zakupodavcu. 
 

Članak 31. 
Pored elemenata utvrđenih Zakonom o zakupu i prodaji poslovnog prostora, ugovor o zakupu sadrži i 
odredbe o: 

- kojima se zakupnik obvezuje prihvatiti povećanje zakupnine koja će eventualno uslijediti tijekom 
trajanja zakupa, prema odlukama općinskog načelnika, 

- obvezi zakupnika da za preinake poslovnog prostora mora od zakupodavca dobiti prethodnu 
pisanu suglasnost, 

- stanju prostora, 
- obvezi zakupnika da je dužan o svojem trošku održavati poslovni prostor u stanju koje mu 

omogućava obavljanje djelatnosti određene ugovorom o zakupu, 
- namjeni poslovnog prostora, 
- ostalom od značaja za ugovor. 

 
Članak 32. 

Ugovor o zakupu potpisuje općinski načelnik. 
 

VII. PRESTANAK ZAKUPA 
 

Članak 33. 
(1) Zakup poslovnog prostora prestaje na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o 
zakupu. 
(2) Zakupodavac može otkazati ugovor i u slučaju: 

- ako zakupnik korištenjem prostora ometa ostale suvlasnike nekretnine u mirnom korištenju 
suvlasničkih dijelova, 

- ako zakupnik bez opravdanih razloga dulje od 30 dana ne koristi poslovni prostor odnosno ako 
je poslovni prostor zatvoren dulje od 3 mjeseca godišnje, osim ako za to ima pisanu suglasnost 
zakupodavca, 

- ako se poslovni prostor mora rušiti radi dotrajalosti ili iz urbanističkih razloga, 
- ako se nakon zaključenja ugovora o zakupu zakonom ili drugim aktom utvrdi da se poslovni 

prostor može koristiti samo za obavljanje određene djelatnosti, 
- ako zakupnik izgubi pravo na obavljanje djelatnosti, 
- ako zakupnik bez dopuštenja zakupodavca vrši preinake poslovnog prostora, 
- ako zakupnik izvrši promjenu djelatnosti bez suglasnosti zakupodavca, 
- ako, neovisno o ugovornim ili zakonskim odredbama o trajanju zakupa, zakupodavac iz nekog 

razloga ne može koristiti poslovni prostor koji on koristi. 
(3) U slučaju otkaza ugovora zbog razloga navedenog u stavku 2. alineja 8. ovog članka otkazni rok je 
6 mjeseci. 
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VIlI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

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 34. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 11/01.). 
 

Članak 35. 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavljuje se u „Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan“. 
 

* * * * * 
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 

(„Službene novine Grada Pazina“, broj 5/07, stupio na snagu 12. travnja 2007. godine) 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u Službenim novinama Grada Pazina i općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 
 

* * * * * 
ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 13/09, stupio na snagu 14. kolovoza 2009. godine) 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 
 

* * * * * 
ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 

(„Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/20, stupio na snagu 22. travnja 2020. godine) 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 

  

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

 
II.14. 

Na temelju odredbe članka 25. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21), članka 
5. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne 
novine“, broj 132/21) te članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, 
broj 10/13 i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18 i 1/21), općinski načelnik Općine Motovun-
Montona je dana 31. prosinca 2021. godine donio 
 

PLAN 
klasifikacijskih i brojčanih oznaka u uredskom poslovanju Općine Motovun-

Montona za 2022. godinu 
 

Članak 1. 
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Ovim Planom se za 2022. godinu utvrđuju klasifikacijske oznake predmeta koji se pojavljuju u uredskom 
poslovanju te brojčane oznake tijela Općine Motovun-Montona i drugih pravnih osoba kojima je Općina 
Motovun-Montona vlasnik ili osnivač. 
 

Članak 2. 
(1) Brojčane oznake predstavničkog tijela, izvršnog čelnika i upravnog tijela Općine Motovun-Montona 
su: 

a) 2163-28-01 - Općinsko vijeće, 
b) 2163-28-02 - Općinski načelnik, 
c) 2163-28-03 - Jedinstveni upravni odjel. 

(2) Brojčane oznake trgovačkog društva u punom vlasništvu Općine Motovun-Montona su: 
a) 2163-28-04 - Motovun Park d.o.o. Motovun. 

(3) Brojčane oznake ustanova i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Općina Motovun-Montona: 
a) 2163-28-05 - Turistička zajednica Općine Motovun. 

 
Članak 3. 

U određivanju klasifikacijske oznake na pojedinim vlastitim i primljenim aktima u razdoblju od 1. siječnja 
do 31. prosinca 2022. godine, nositelji brojčanih oznaka iz članka 2. ovog članka koristit će klasifikacijske 
oznake sukladno Naputku o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja 
(„Narodne novine“, broj 132/21.), kako slijedi: 
 

Oznake klasifikacije     po sadržaju Broj dosjea i opis djelatnosti unutar podgrupe 

 

0 DRŽAVA I DRUŠTVO, USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI I UPRAVA 

00 DRŽAVA I DRUŠTVO 

000 DRUŠTVENO-EKONOMSKI ODNOSI 

 000-01 Općenito 

001 STRATEŠKO PLANIRANJE 

 001-01 Općenito 

002 PRAVNI SUSTAV 

 002-01 Razvoj pravnog sustava 

003 DRŽAVNA IMOVINA 

 003-01 Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom 

 003-02 
Upravljanje trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i po sebnog interesa za Republiku 
Hrvatsku 

 003-03 Registar državne imovine 

 003-04 Ostalo 

004 LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODE 

 004-01 Temeljne slobode, prava i etička pitanja 

 004-02 Suzbijanje diskriminacije 

 004-03 Zaštita prava i interesa djece 

 004-04 Ravnopravnost spolova 

 004-05 Zaštita prava i interesa osoba s invaliditetom 

 004-06 Ostalo 

005 NACIONALNA SIGURNOST 

 005-01 Strategija nacionalne sigurnosti 

 005-02 Sigurnosno-obavještajni poslovi 

 005-03 Sigurnost informacijskih sustava 

 005-04 Tajni nadzor telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa 

 005-05 Ostalo 

006 POLITIČKE STRANKE 

 006-01 Političke stranke (općenito) 

 006-02 Ostalo 

007 USTANOVE (OPĆENITO) 

 007-01 Osnivanje, ustroj i djelatnosti ustanova 

 007-02 Imenovanje i razrješenje članova upravnih vijeća ustanova 

 007-03 Davanje suglasnosti na imenovanje i razrješenje ravnatelja ustanova 
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 007-04 Ostalo 

008 INFORMIRANJE 

 008-01 Pristup informacijama 

 008-02 Javno informiranje 

 008-03 Ostalo 

009 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

 009-01 Praćenje i provedba propisa o zaštiti osobnih podataka 

 009-02 Promicanje javne svijesti o rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi       s obradom podataka 

 009-03 Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka 

 009-04 Ostalo 

 

01 DRŽAVNO UREĐENJE 

010 GRB, ZASTAVA I HIMNA 

 010-01 
Grbovi, zastave, himne, isticanje te uporaba državnog znamenja i njegovih izvedenica u pravnom prometu, 
uključujući njegovo oponašanje 

 010-02 Ostalo 

011 USTAV, ZAKONI I DRUGI PROPISI 

 011-01 Ustav 

 011-02 Zakoni 

 011-03 Drugi propisi 

 011-04 Postupak njihovog donošenja 

 011-05 Objavljivanje 

 011-06 Ostalo 

012 IZBORNI SUSTAV 

 012-01 Registar birača 

 012-02 Provedba izbora 

 012-03 Financiranje političkih aktivnosti 

 012-04 Izborne promidžbe 

 012-05 Ostalo 

013 
REFERENDUM I DRUGI OBLICI SUDJELOVANJA GRAĐANA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I 
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 

 013-01 Referendum 

 013-02 Drugi oblici osobnog sudjelovanja građana 

 013-03 Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 

 013-04 Narodne inicijative za raspisivanje referenduma 

 013-05 Ostalo 

014 TERITORIJALNA RAZGRANIČENJA 

 014-01 Državna granica 

 014-02 Područja županija, gradova i općina 

 014-03 Područja mjesnih odbora, gradskih četvrti, gradskih kotareva 

 014-04 Ulice i trgovi 

 014-05 Naselja 

 014-05 Ostalo 

015 HRVATI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 

 015-01 Općenito 

016 NACIONALNE MANJINE 

 016-01 Prava nacionalnih manjina 

017 MIGRACIJE, ISELJENICI, IZBJEGLICE, OSOBE BEZ DRŽAVLJANSTVA 

 017-01 Migracije, statusi i prava iseljenika, izbjeglica, prognanika, povratnika, osoba bez državljanstva 

 017-02 Ostalo 

 

02 TIJELA DRŽAVNE VLASTI I DRUGA JAVNOPRAVNA TIJELA 

020 PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE 

 020-01 Položaj i ovlasti Predsjednika Republike Hrvatske 

 020-02 Poslovi Ureda Predsjednika Republike 

 020-03 Ostalo 

021 HRVATSKI SABOR 

 021-01 Poslovi i ovlasti Hrvatskog sabora 

 021-02 Poslovi Predsjedništva Hrvatskog sabora 
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 021-03 Radna tijela Hrvatskog sabora 

 021-04 Prava i dužnosti zastupnika 

 021-05 Sjednice Hrvatskog sabora 

 021-06 Ostalo 

022 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

 022-01 Poslovi i ovlasti Vlade Republike Hrvatske 

 022-02 Poslovi Užeg kabineta, ureda i radnih tijela Vlade Republike Hrvatske 

 022-03 Sjednice Vlade Republike Hrvatske 

 022-04 Ostalo 

023 TIJELA DRŽAVNE UPRAVE 

 023-01 Ustrojavanje 

 023-02 Utvrđivanje djelokruga tijela državne uprave 

 023-03 Ostalo 

024 JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 

 024-01 Županije, poslovi, ustrojstvo, rad njihovih tijela, izrada i donošenje akata 

 024-02 Gradovi i općine, poslovi, ustrojstvo, rad njihovih tijela, izrada i donošenje akata 

 024-03 Općinsko vijeće 

 024-04 Radna tijela Općinskog vijeća 

 024-05 Općinski načelnik 

 024-06 Radna tijela Općinskog načelnika 

 024-07 Jedinstveni upravni odjel 

 024-08 Ostalo 

025 PRAVNE OSOBE S JAVNIM OVLASTIMA 

 025-01 Osnivanje 

 025-02 Ustroj 

 025-03 Djelatnosti 

 025-04 Ostalo 

026 DRUGA DRŽAVNA TIJELA 

 026-01 Osnivanje, utvrđivanje djelokruga 

 026-02 Ostalo 

027 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

 027-01 Poslovi Ustavnog suda RH 

028 PUČKI PRAVOBRANITELJ I POSEBNI PRAVOBRANITELJI 

 028-01 Poslovi pučkog pravobranitelja i posebnih pravobranitelja 

029 RADNA TIJELA U SASTAVU JAVNOPRAVNIH TIJELA 

 029-01 Osnivanje povjerenstva, radnih skupina i drugih radnih tijela 

 029-02 Imenovanja unutarnjih i vanjskih stručnjaka 

 029-03 Imenovanja i razrješenja članova radnih skupina 

 029-04 Ostalo 

 

03 UPRAVNO POSLOVANJE 

030 ORGANIZACIJA, METODE I TEHNIKE RADA 

 030-01 Organizacija rada i radni procesi 

 030-02 Telekomunikacijska oprema 

 030-03 Uredska pomagala i strojevi 

 030-04 Organizacija i oprema radnih prostorija 

 030-05 Ostalo 

031 
PRIJAMNE SLUŽBE, SLUŽBE TJELESNE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE, TEHNIČKI I POMOĆNI  POSLOVI, OZNAKE I 
OBAVIJESTI 

 031-01 Natpisne i oglasne ploče 

 031-02 Prijamne službe 

 031-03 Pomoćno-tehničke službe 

 031-04 Usluge čišćenja i održavanja 

 031-05 Poštanske usluge 

 031-06 Tjelesna zaštita 

 031-07 Ugostiteljske usluge 

 031-08 Održavanje voznog parka 

 031-09 Ostalo 
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032 INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKO POSLOVANJE 

 032-01 Dokumentacijski i informacijski poslovi i usluge 

 032-02 Stručna biblioteka 

 032-03 Stručni časopisi 

 032-04 Službena glasila 

 032-05 Druga stručna literatura 

 032-06 Ostalo 

033 TISKANJE I UMNOŽAVANJE MATERIJALA 

 033-01 Tiskanje, umnožavanje i uvezivanje materijala 

 033-02 Ostalo 

034 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR 

 034-01 Opći upravni postupak 

 034-02 Upravni spor 

 034-03 Usklađivanje posebnih zakona sa zakonom kojim se uređuje opći upravni postu-pak 

 034-04 Izvještaji o stanju rješavanja upravnih stvari 

 034-05 Izdavanje potvrda (općenito) 

 034-06 Ostalo 

035 UREDSKO POSLOVANJE 

 035-01 Donošenje plana klasifikacijskih oznaka i plana brojčanih oznaka 

 035-02 Postupanje s pismenima 

 035-03 Evidencije i obrasci 

 035-04 Oblik, sadržaj i način izrade pismena 

 035-05 Primjena informacijske tehnologije u uredskom poslovanju 

 035-06 Ostalo 

036 UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM 

 036-01 
Čuvanje, zaštita, obrada, vrjednovanje, odabiranje, pretvorba, korištenje, izlučivanje dokumentarnog gradiva, 
predaja arhivskog gradiva nadležnom arhivu 

 036-02 Ostalo 

038 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI 

 038-01 Odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom RH 

 038-02 Upotreba, čuvanje i uništavanje 

 038-03 Izrada štambilja 

 038-04 Ostalo 

039 UPRAVLJANJE KVALITETOM 

 039-01 Upravljanje kvalitetom 

 039-02 Standardizacija i unaprjeđenje poslovnih procesa 

 039-03 Samoprocjena upravljanja kvalitetom 

 039-04 Vanjska procjena upravljanja kvalitetom 

 039-05 Ostalo 

 

04 UPRAVNI, INSPEKCIJSKI I DRUGI NADZOR U JAVNOPRAVNIM TIJELIMA 

040 NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU AKATA 

 040-01 Opći i pojedinačni akti 

 040-02 Akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

 040-03 Ostalo 

041 NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA 

 041-01 Javnopravna tijela 

 041-02 Službenici u javnopravnim tijelima 

 041-03 Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

 041-04 Ostalo 

042 UNUTARNJE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU I REVIZIJA 

 042-01 Sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru 

 042-02 Unutarnja revizija 

 042-03 Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije 

 042-04 Ovlašteni unutarnji revizori 

 042-05 Revizija (općenito) 

 042-06 Ostalo 

043 UPRAVNA INSPEKCIJA 
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 043-01 Poslovi inspekcijskog nadzora 

 043-02 Postupanje po prijavama 

 043-03 Ostalo 

044 OSTALI NADZORI 

 044-01 Ostali nadzori 

 

05 PREDSTAVKE, MOLBE, PRIJEDLOZI I PRITUŽBE 

050 PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD JAVNOPRAVNIH TIJELA 

 050-01 Predstavke i pritužbe građana, organizacija civilnog društva, udruga 

 050-02 Ostalo 

051 PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD PRAVOSUDNIH TIJELA 

 051-01 Predstavke i pritužbe građana, organizacija civilnog društva, udruga 

 051-02 Ostalo 

052 OSTALE PREDSTAVKE I PRITUŽBE 

 052-01 Ostale predstavke i pritužbe 

053 MOLBE I PRIJEDLOZI 

 053-01 Molbe i prijedlozi upućeni javnopravnim tijelima 

 

06 ODLIKOVANJA, JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA 

060 ODLIKOVANJA 

 060-01 Postupak odlikovanja domaćih pravnih i fizičkih osoba 

 060-02 Odlikovanja stranih i fizičkih osoba 

 060-03 Ostalo 

061 JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA 

 061-01 Javne nagrade i priznanja za društveno-politički rad 

 061-02 Za znanstveno-istraživački rad 

 061-03 Za rad u gospodarstvu 

 061-04 Za dostignuća u kulturi, umjetnosti, sportu 

 061-05 Druge javne nagrade i priznanja 

 061-06 Ostalo 

 

07 VJERSKE ZAJEDNICE 

070 ODNOS DRŽAVE I VJERSKIH ORGANIZACIJA 

 070-01 Vjerske zajednice (općenito) 

 070-02 Upis i upis promjena u evidencije 

 070-03 Odnos države i vjerskih organizacija i zajednica 

 070-04 Ostalo 

 

08 DUŽNOSNICI 

080 DRŽAVNI DUŽNOSNICI 

 080-01 Imenovanje i razrješenje državnih dužnosnika 

 080-02 Ostalo 

081 DUŽNOSNICI U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 

 081-01 Prava i obveze dužnosnika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samou- prave 

 081-02 Ostalo 

 

1 RAD I RADNI ODNOSI 

10 ZAPOŠLJAVANJE 

100 POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA 

 100-01 Politika zapošljavanja 

 100-02 Zapošljavanje stranih državljana 

 100-03 
Radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslovi vezani             uz njihov povratak i 
zapošljavanje u zemlji 

 100-04 Zapošljavanje osoba s invaliditetom 

 100-05 Ostalo 

101 KRETANJE ZAPOSLENOSTI 

 101-01 Tržište rada i aktivna politika zapošljavanja, program radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti 

 101-02 Međunarodna suradnja na području rada i zapošljavanja i ostalo 
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 101-03 Ostalo 

102 NEZAPOSLENOST 

 102-01 Tijela i organizacije za zapošljavanje 

 102-02 Prava i dužnosti nezaposlenih 

 102-03 Evidencije nezaposlenih 

 102-04 Pomoć pri zapošljavanju 

 102-05 Ostalo 

103 USMJERAVANJE U ZANIMANJA 

 103-01 Profesionalna orijentacija 

 103-02 Prekvalifikacija 

 103-03 Dokvalifikacija 

 103-04 Ostalo 

104 ZANIMANJA 

 104-01 Poslovi vezani uz klasifikaciju zanimanja 

 104-02 Ostalo 

 

11 RADNI ODNOSI 

110 ZAPOSLENI U JAVNOM SEKTORU 

 110-01 Prava i obveze zaposlenih u javnom sektoru (općenito) 

 110-02 Registar zaposlenih u javnom sektoru 

 110-03 Evidencija zaposlenih 

 110-04 Ovlaštenja za potpisivanje 

 110-05 Ostalo 

111 ZAPOSLENI U PRIVATNOM SEKTORU 

 111-01 Prava i obveze radnika (općenito) 

 111-02 Izbor i ovlasti radničkog vijeća 

 111-03 Ostalo 

112 
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, PRIJAM U SLUŽBU I PRESTANAK SLUŽBE,  UGOVOR O DJELU, 
DOPUNSKI RAD I OSTALO 

 112-01 Radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme 

 112-02 Prijam u službu na određeno ili neodređeno vrijeme 

 112-03 Prestanak službe 

 112-04 Stavljanje na raspolaganje, premještaji, napredovanja 

 112-05 Ugovor o djelu, ugovor o autorskom djelu 

 112-06 Dopunski rad 

 112-07 Ostalo 

113 RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA, OBUSTAVE RADA 

 113-01 Radno vrijeme 

 113-02 Odmori 

 113-03 Dopusti 

 113-04 Bolovanja 

 113-05 Obustave rada 

 113-06 Ostalo 

114 RADNI SPOROVI, MATERIJALNA I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 

 114-01 Radni sporovi 

 114-02 Disciplinska odgovornost i postupak 

 114-03 Materijalna odgovornost 

 114-04 Ostalo 

115 ZAŠTITA NA RADU 

 115-01 Zaštita na radu 

 115-02 Posebna zaštita žena, djece i osoba s invaliditetom 

 115-03 Ozljede na radu 

 115-04 Ostalo 

116 INSPEKCIJA RADA 

 116-01 Općenito 

117 RADNI STAŽ 

 117-01 Minuli rad 

 117-02 Evidencije o radnom stažu 
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 117-03 Priznavanja posebnog staža 

 117-04 Dokup staža 

 117-05 Ostalo 

118 STRUČNA SPREMA, KVALIFIKACIJE 

 118-01 Stručna sprema 

 118-02 Kvalifikacije 

 118-03 Priznavanje inozemnih kvalifikacija 

 118-04 Ostalo 

119 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OCJENJIVANJE I OSTALO 

 119-01 Upravljanje ljudskim potencijalima, ocjenjivanje 

 119-02 Ostalo 

 

12 PLAĆE 

120 STJECANJE PLAĆE 

 120-01 Utvrđivanje plaće 

 120-02 Raspoređivanje i raspodjela plaća 

 120-03 Dodaci na plaću 

 120-04 Ostalo 

121 OSTALI PRIMICI PO OSNOVI RADA 

 121-01 Dnevnica 

 121-02 Terenski dodatak 

 121-03 Naknada za odvojeni život od obitelji 

 121-04 Naknada za prijevoz na posao i s posla 

 121-05 Naknada za topli obrok 

 121-06 Regres za godišnji odmor 

 121-07 Troškovi preseljenja 

 121-08 Pomoć u slučaju smrti 

 121-09 Jubilarne nagrade 

 121-10 Otpremnina 

 121-11 Autorski honorari 

 121-12 Ostalo 

 

13 STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 

130 TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNA PUTOVANJA 

 130-01 Tečajevi 

 130-02 Savjetovanja i seminari 

 130-03 Stručna putovanja 

 130-04 Kongresi i simpoziji 

 130-05 Ostalo 

131 SPECIJALIZACIJE I DRUGA STRUČNA USAVRŠAVANJA 

 131-01 Specijalizacije 

 131-02 Edukacije 

 131-03 Ostalo 

132 VJEŽBENICI, PRIPRAVNICI I STRUČNA PRAKSA 

 132-01 Vježbenici 

 132-02 Pripravnici 

 132-03 Stručno osposobljavanje 

 132-04 Stručna praksa 

 132-05 Vježbenički ili pripravnički staž 

 132-06 Ostalo 

133 DRŽAVNI, STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI 

 133-01 Državni ispit 

 133-02 Pravosudni ispit 

 133-03 Stručni ispit 

 133-04 Drugi ispiti 

134 STRUČNI I AKADEMSKI NAZIVI I AKADEMSKI STUPANJ 

 134-01 Stručni i akademski nazivi 
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 134-02 Akademski stupanj 

 134-03 Počasni nazivi 

 134-04 Ostalo 

 

14 MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE 

140 MIROVINSKO OSIGURANJE 

 140-01 Mirovinsko osiguranje i mirovina po osnovi godina života i radnog staža 

 140-02 Obiteljska mirovina 

 140-03 
Mirovina poduzetnika i obrtnika, poljoprivrednika, sudionika Drugog svjetskog rata, hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata 

 140-04 Mirovine po posebnim propisima 

 140-05 Evidencije 

 140-06 Ostalo 

141 INVALIDSKO OSIGURANJE 

 141-01 Invalidska mirovina 

 141-02 Invalidnina 

 141-03 Rehabilitacija 

 141-04 Evidencije 

 141-05 Ostalo 

142 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI MIROVINSKOG OSIGURANJA 

 142-01 Naknada po osnovi tjelesnog oštećenja 

 142-02 Drugi dodaci na mirovinu 

 142-03 Ostalo 

143 DOPLATAK ZA DJECU 

 143-01 Poslovi vezani uz priznavanje prava na doplatak za djecu 

15 SINDIKATI, UDRUGE POSLODAVACA I KOLEKTIVNI UGOVORI 

150 SINDIKATI 

 150-01 Osnivanje, djelovanje, prestanak sindikata 

 150-02 Ostalo 

151 UDRUGE POSLODAVACA 

 151-01 Osnivanje, djelovanje, prestanak udruga poslodavaca 

 151-02 Ostalo 

152 KOLEKTIVNI UGOVORI 

 152-01 Kolektivni ugovori, pregovarački odbor, kolektivno pregovaranje 

 152-02 Ostalo 

 

2 UNUTARNJI POSLOVI 

20 NACIONALNA SIGURNOST - UNUTARNJI POSLOVI 

200 NACIONALNA SIGURNOST - UNUTARNJI POSLOVI, OSIGURANJA I OSTALO 

 200-01 Poslovi informacijske sigurnosti 

 200-02 Osiguranja štićenih osoba, objekata i prostora 

 200-03 Domovinska sigurnost 

 200-04 Ostalo 

 

21 JAVNA SIGURNOST 

210 UPRAVA POLICIJE 

 210-01 
Prevencija, taktika i metodologija rada policije, sigurnost osoba, objekata, prostora i javnih okupljanja, poslovi 
interventne policije, poslovi protueksplozijske zaštite 

 210-02 Ostalo 

211 SIGURNOST U PROMETU 

 211-01 Općenito 

212 NADZOR DRŽAVNE GRANICE 

 212-01 
Granična kontrola, zaštita državne granice, postupanje prema strancima, poslovi policije na moru, poslovi 
aerodromske policije 

 212-02 Ostalo 

213 ORUŽJE, STRELJIVO I EKSPLOZIVNE TVARI 

 213-01 Općenito 

214 KRIMINALITET 
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 214-01 
Poslovi suzbijanja općeg kriminaliteta, organiziranog kriminaliteta, kriminaliteta droge, gospodarskog 
kriminaliteta i korupcije, terorizma i ekstremnog nasilja, posebni kriminalistički poslovi, poslovi kriminalističko-
obavještajne analitike, međunarodne potrage, poslovi zaštite svjedoka 

 214-02 Ostalo 

215 PUTNE ISPRAVE 

 215-01 Općenito 

216 KRETANJE, BORAVAK I RAD STRANACA 

 216-01 Kretanje i boravak stranaca 

 216-02 Rad stranaca 

 216-03 Ostalo 

217 OSTALI POSLOVI JAVNE SIGURNOSTI 

 217-01 Postupanje s uhićenikom i pritvorenikom, privatna zaštita i detektivski poslovi 

 217-02 Ostalo 

 

22 OSOBNA STANJA GRAĐANA 

220 PREBIVALIŠTE I BORAVIŠTE GRAĐANA 

 220-01 Općenito 

221 OSOBNE ISKAZNICE 

 221-01 Općenito 

222 OSOBNO IME 

 222-01 Općenito 

223 MATIČARSTVO 

 223-01 Općenito 

224 DRŽAVLJANSTVO 

 224-01 Općenito 

 

23 OSTALI UNUTARNJI POSLOVI 

230 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA 

 230-01 Udruge (općenito) 

 230-02 Zaklade (općenito) 

 230-03 Upis i upis promjena u registre 

 230-04 Neprofitne organizacije 

 230-05 Građanske inicijative 

 230-06 Ostalo 

231 JAVNA OKUPLJANJA 

 231-01 Najave okupljanja 

 231-02 Osiguranja 

 231-03 Ostalo 

232 NAĐENE STVARI 

 232-01 Poslovi nalaznog ureda 

233 OSTALO IZ UNUTARNJIH POSLOVA 

 233-01 Rasporedi rada i radni nalozi, planovi operativnih akcija, izvješća o realizaciji 

 233-02 Ostalo 

234 POSLOVI ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE 

 234-01 Općenito 

 

24 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

240 CIVILNA ZAŠTITA 

 240-01 Osobna i uzajamna zaštita 

 240-02 Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 

 240-03 Stožeri civilne zaštite 

 240-04 Operativne snage sustava civilne zaštite 

 240-05 Popuna i mobilizacija 

 240-06 Skloništa, obuke i vježbe 

 240-07 Ostalo 

241 UZBUNJIVANJA I OBAVJEŠĆIVANJA 

 241-01 Sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje, obuka i vježbe 

 241-02 Ostalo 
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242 INSPEKCIJSKI NADZOR U PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE 

 242-01 Nadzori, inspekcijski poslovi 

 242-02 Ostalo 

243 KRITIČNE INFRASTRUKTURE 

 243-01 Zaštita nacionalnih kritičnih infrastruktura, zaštita europskih kritičnih infrastruktura 

 243-02 Ostalo 

244 ISPITIVANJA TEHNIKE, UREĐAJA, OPREME, SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA I RADNE OPREME 

 244-01 Poslovi ispitivanja i testiranja tehnike uređaja i opreme 

 244-02 Ostalo 

245 ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA 

 245-01 
Preventivne i operativne mjere zaštite od požara i eksplozija, inspekcijski poslovi  u području zaštite od požara, 
poslovi proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari, poslovi humanitarnog razminiranja, ispitivanje vatrogasne 
tehnike 

 245-02 Ostalo 

246 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 

 246-01 
Sustav 112, sustav zaštite i spašavanja građana, osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja, 
priprema sustava za provedbu dodatnih mjera zaštite i spašavanja 

 246-02 Ostalo 

25 VATROGASTVO 

250 USTROJAVANJE, OSNIVANJE I RAD VATROGASNIH POSTROJBI I VATROGASNIH ORGANI- ZACIJA 

 250-01 Način ustrojavanja, obveze i osnivanje vatrogasnih postrojbi i organizacija 

 250-02 Suglasnosti za imenovanje zapovjednika, suglasnosti na statute, izmjene i dopune 

 250-03 Podaci o intervencijama, broju požara, vatrogasna tehnika i oprema 

 250-04 Ostalo 

251 ZAPOVIJEDANJE 

 251-01 
Zapovijedanje vatrogasnim intervencijama, angažiranje vatrogasnih ispomoći (dislokacija), prenošenje 
operativnih i zapovjednih ovlasti 

 251-02 Suglasnosti za uključivanje zračnih snaga 

 251-03 Pomoć Oružanih snaga 

 251-04 Ostalo 

252 NACIONALNI ODBOR ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARA 

 252-01 
Praćenje stanja zaštite od požara, rad odbora za odlikovanja i priznanja, istraživanje hrvatske vatrogasne 
povijesti, informatizacija, vatrogasna mladež, vatroga-sni veterani, vatrogasna natjecanja, informatičko-
promidžbena djelatnosti 

 252-02 Ostalo 

253 ZAŠTITA VATROGASACA 

 253-01 
Zdravstvena sposobnost, prava za slučaj smrti, prava u slučaju ozljede, psihološ ka pomoć, odgovornost za 
štetu, zaštita na vatrogasnoj intervenciji, naknade, jednokratne pomoći 

 253-02 Ostalo 

254 INSPEKCIJSKI NADZOR U SUSTAVU VATROGASTVA 

 254-01 Inspekcijski nadzori, evidencije 

 254-02 Ostalo 

 

3 GOSPODARSTVO 

30 GOSPODARSKI SUSTAV I EKONOMSKA POLITIKA 

300 GOSPODARSKO PLANIRANJE 

 300-01 
Instrumenti i mjere gospodarske politike, industrijska politika, politika primjene i novacija i novih tehnologija, 
primjena i korištenje prava intelektualnog i industrijskog vlasništva, poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini 

 300-02 Ostalo 

301 GOSPODARSKA KRETANJA 

 301-01 
Gospodarska kretanja u Republici Hrvatskoj, gospodarska kretanja u županijama  (regijama), gospodarska kretanja 
u lokalnim jedinicama 

 301-02 Ostalo 

302 GOSPODARSKI RAZVOJ 

 302-01 
Razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, razvoj prerađivačke i drvoprerađivačke 
industrije, prehrambene industrije, strategija olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza 

 302-02 Ostalo 

303 GOSPODARSKA SURADNJA 

 303-01 Gospodarska suradnja u zemlji, gospodarska suradnja s inozemstvom 

 303-02 Ostalo 

304 PODRUČJA OD POSEBNE DRŽAVNE SKRBI I OTOCI 
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 304-01 Općenito 

305 RESTRUKTURIRANJE I SANACIJA PRAVNIH OSOBA 

 305-01 
Restrukturiranje trgovačkih društava, upravljanje vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu 
Republike Hrvatske 

306 EKONOMSKA POLITIKA 

 306-01 Programi, aktivnosti, mjere ekonomske politike 

 306-02 Ostalo 

307 TRŽIŠTE 

 307-01 
Tržišna politika, sloboda tržišnog natjecanja, strateške robne zalihe, opskrba i ci jene, normizacija, 
akreditacije, ocjene sukladnosti i mjeriteljstva, stanja i pojave na tržištu, zaštita potrošača, homologacija novih 
vozila 

 307-02 Ostalo 

308 ŽIVOTNI STANDARD 

 308-01 Standard i potrošnja, troškovi života 

 308-02 Ostalo 

 

31 INDUSTRIJA, RUDARSTVO I PODUZETNIŠTVO 

310 INDUSTRIJA I RUDARSTVO 

 310-01 Industrija, rudarstvo 

 310-02 Proizvodnja i prerada prehrambenih i neprehrambenih proizvoda 

 310-03 Ostalo 

311 PODUZETNIŠTVO, OBRT I ZADRUGARSTVO 

 311-01 Malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, zanatstvo, osnivanje zadruga, kućna ra- dinosti 

 311-02 Ostalo 

 

32 
POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, VETERINARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO I 
ZAŠTITA MORA TE STOČARSTVO 

320 POLJOPRIVREDA 

 320-01 Poljoprivredno zemljište 

 320-02 
Poljoprivredna politika, tržišna i strukturna potpora u poljoprivredi, biljna proizvodnja i agroekologija, zaštita biljnih 
sorti, promet i primjena gnojiva i poboljšivač tla 

 320-03 Poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija, biljno zdravstvo 

 320-04 Vinogradarstvo i vinarstvo 

 320-05 Ostalo 

321 ŠUMARSTVO 

 321-01 Šume i šumsko zemljište 

 321-02 Ostalo 

322 VETERINARSTVO I ZAŠTITA ŽIVOTINJA 

 322-01 Zdravlje životinja, zaštita životinja 

 322-02 Veterinarske usluge 

 322-03 Ostalo 

323 LOVSTVO 

 323-01 Lovišta i lovna područja, uzgoj, zaštita i korištenje divljači, lovna inspekcija 

 323-02 Ostalo 

324 RIBARSTVO 

 324-01 Slatkovodno ribarstvo, morsko ribarstvo, sportski ribolov, uzgoj riba i morskih plo-dova, ribarska inspekcija 

 324-02 Ostalo 

325 VODO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORA 

 325-01 Upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje 

 325-02 Zaštita vode od onečišćenja, korištenje voda 

 325-03 Poslovi vodopravne inspekcije 

 325-04 Javna vodoopskrba i javna odvodnja, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja  vodama 

 325-05 Suglasnosti u vodnom gospodarstvu, doprinosi i naknade u vodnom gospodar stvu 

 325-06 Ostalo 

326 STOČARSTVO 

 326-01 Programi razvoja stočarstva 

 326-02 Ostalo 

 

33 TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM 

330 UNUTARNJA TRGOVINA 
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 330-01 Trgovina 

331 VANJSKA TRGOVINA 

 331-01 Izvoz, uvoz, vanjsko-trgovinska predstavništva 

332 OTKUPI 

 332-01 Poslovi vezani uz otkup sirovina, prehrambenih proizvoda 

 332-02 Ostalo 

333 OPSKRBA 

 333-01 Opskrba proizvodima 

 333-02 Tržne i robne zalihe 

 333-03 Ostalo 

334 TURIZAM 

 334-01 Hrvatski turizam, razvoj i investicije 

 334-02 Poslovanje u području turizma, turistička djelatnost 

 334-03 Turistička inspekcija 

 334-04 Ostalo 

335 UGOSTITELJSTVO 

 335-01 Ugostiteljska djelatnost, usluge u domaćinstvu, usluge na plovnim objektima 

 335-02 Ostalo 

336 TRŽIŠNA INSPEKCIJA 

 336-01 Poslovi tržišne inspekcije 

337 ZAŠTITA POTROŠAČA 

 337-01 Poslovi vezani uz zaštitu potrošača 

 

34 PROMET I KOMUNIKACIJE 

340 CESTOVNI PROMET 

 340-01 Izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture 

 340-02 Autobusni i kamionski kolodvori 

 340-03 Prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu 

 340-04 Inspekcija cestovnog prometa 

 340-05 Sigurnost u cestovnom prometu 

 340-06 Ostalo 

341 ŽELJEZNIČKI PROMET 

 341-01 Željeznička infrastruktura 

 341-02 Ostalo 

342 POMORSKI PROMET 

 342-01 Općenito 

343 ZRAČNI PROMET 

 343-01 Općenito 

344 ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE 

 344-01 Poštanske usluge, elektroničke komunikacije 

 344-02 Ostalo 

345 RIJEČNI PROMET 

 345-01 Općenito 

 

35 PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 

350 PROSTORNO UREĐENJE 

 350-01 
Strateški dokumenti prostornog uređenja, prostorni planovi, praćenje stanja u prostoru, provedba prostornih 
planova 

 350-02 Uređenje građevinskog zemljišta i imovinski instituti uređenja građevinskog zem- ljišta 

 350-03 Ostalo 

351 ZAŠTITA OKOLIŠA 

 351-01 Mjere zaštite okoliša i održivi razvitak, studije utjecaja na okoliš 

 351-02 Mjere ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama 

 351-03 Gospodarenje otpadom 

 351-04 Ostalo 

352 ZAŠTITA PRIRODE 

 352-01 Zaštita i očuvanje prirode 

 352-02 Ostalo 
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36 
GRADITELJSTVO, KOMUNALNI POSLOVI, PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I  ENERGETSKA 
UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU 

360 POSLOVI U GRADITELJSTVU 

 360-01 Poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva 

 360-02 Ostalo 

361 GRADNJA GRAĐEVINA I OBNOVA 

 361-01 Gradnja građevina, građevinska dozvola, rješenje o tipskom projektu 

 361-02 Uporabna dozvola i tehnički pregledi 

 361-03 Legaliziranje bespravno sagrađenih objekata 

 361-04 Ostalo 

362 GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA 

 362-01 Poslovi građevinske inspekcije 

363 KOMUNALNI POSLOVI 

 363-01 Komunalne djelatnosti 

 363-02 Komunalna naknada 

 363-03 Komunalno redarstvo 

 363-04 Ostalo 

364 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 

 364-01 Procjena tržišne vrijednosti nekretnina, vođenje baze podataka tržišta nekretnina 

 364-02 Ostalo 

365 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU 

 365-01 
Poslovi vezani uz energetsku učinkovitosti u zgradarstvu, smanjenje emisije štetnih plinova, energetska obnova 
zgrada 

 365-02 Ostalo 

 

37 STAMBENO GOSPODARSTVO, STAMBENO ZBRINJAVANJE I STAMBENI ODNOSI 

370 STAMBENA POLITIKA 

 370-01 Stanovi za službene potrebe, stanovi na korištenju 

 370-02 Prodaja stanova, otkup stanova, najam stanova 

 370-03 Ostalo 

371 STAMBENI ODNOSI 

 371-01 
Stambeno zbrinjavanje, korištenje stanova u vlasništvu Općine Motovun, uknjižba  prava vlasništva na stanovima i 
povrati 

 371-02 Brisovna očitovanja i brisanje založnog prava 

 371-03 Stambeni krediti, natječaji 

 371-04 Ostalo 

372 POSLOVNI PROSTOR 

 372-01 
Poslovni prostori koje koriste javnopravna tijela, zakup poslovnog prostora, otkup poslovnog prostora, uknjižba 
prava vlasništva na poslovnim prostorima, pravo pr- vokupa 

 372-02 Brisovna očitovanja i brisanje založnog prava 

 372-03 Natječaji 

 372-04 Ostalo 

373 REPREZENTATIVNI OBJEKTI I OBJEKTI POD POSEBNOM ZAŠTITOM 

 373-01 Općenito 

 

38 
GOSPODARSKA DOGAĐANJA, PROMIDŽBA I MARKETING, TEHNOLOŠKI RAZVOJ,  INTELEKTUALNO 
VLASNIŠTVO, STANDARDI I TEHNIČKI NORMATIVI 

380 GOSPODARSKA DOGAĐANJA 

 380-01 Gospodarska događanja 

 380-02 Ostalo 

381 TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

 381-01 Strategije tehnološkog razvoja, izumi i inovacije 

 381-02 Ostalo 

382 PROMIDŽBA I MARKETING 

 382-01 Općenito 

383 AKREDITACIJA 

 383-01 Općenito 

384 INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO 

 384-01 Zaštita i zastupanje u području intelektualnog vlasništva 
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 384-02 Autorsko pravo i srodna prava 

 384-03 Ostalo 

39 ENERGETIKA 

390 ISTRAŽIVANJE U PODRUČJU ENERGETIKE 

 390-01 Općenito 

391 STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVITKA 

 391-01 Općenito 

392 
ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJA U PODRUČJU NAFTNOG RUDARSTVA I GEOTERMALNE  VODE ZA 
ENERGETSKE SVRHE 

 392-01 Općenito 

 

4 FINANCIJE 

40 FINANCIJE (OPĆENITO) 

400 FINANCIJSKO-PLANSKI DOKUMENTI 

 400-01 Proračun, financijski planovi, periodični obračuni, financijski izvještaji 

 400-02 Planovi nabave 

 400-03 Ostalo 

401 KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE 

 401-01 Računi, računski plan, predračuni, ugovori o cesiji 

 401-02 Ostalo 

402 FINANCIRANJE 

 402-01 
Financiranje gospodarskih djelatnosti, javnih potreba, refundacije, povrat, sufi- nanciranje, financiranje iz 
proračuna, fondovi 

 402-02 Ostalo 

403 KREDITIRANJE 

 403-01 Krediti, jamstva, potraživanja 

 403-02 Ostalo 

404 INVESTICIJE 

 404-01 Gospodarske investicije, investicijsko održavanje 

 404-02 Ostalo 

405 DEPOZITNO POSLOVANJE 

 405-01 Depoziti gospodarstva, ekonomsko poslovanje 

 405-02 Ostalo 

406 UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE 

 406-01 Sitni inventar, osnovna sredstva 

 406-02 Javna nabava 

 406-03 Inventure 

 406-04 Upravljanje nekretninama i pokretninama 

 406-05 Ostalo 

 

41 JAVNE FINANCIJE 

410 POREZI 

 410-01 Porezi 

 410-02 Spomenička renta 

 410-03 Porez kuću na odmor 

 410-04 Ostalo 

411 DOPRINOSI 

 411-01 Općenito 

412 PRISTOJBE 

 412-01 Upravne, sudske, boravišne i druge pristojbe 

413 CARINA 

 413-01 Općenito 

414 IZDACI 

 414-01 Raspisivanje, vraćanje 

 414-02 Ostalo 

415 NAPLAĆIVANJE OBVEZA 

 415-01 Pristojbe 

 415-02 Ovrhe 
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 415-03 Ostalo 

416 POREZNO KNJIGOVODSTVO 

 416-01 Evidencija računa 

 416-02 Povrat poreza, posebni postupci oporezivanja 

 416-03 Ostalo 

417 OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ 

 417-01 Općenito 

418 MEĐUINSTITUCIONALNA RAZMJENA PODATAKA BITNIH ZA OPOREZIVANJE 

 481-01 Općenito 

419 FISKALIZACIJA 

 419-01 Općenito 

 

42 JAVNI RASHODI 

420 REGRESI, PREMIJE I KOMPENZACIJE 

 420-01 Regresi, premije, kompenzacije 

 420-02 Ostalo 

421 DONACIJE, SUBVENCIJE I HUMANITARNA POMOĆ 

 421-01 Donacije, subvencije, humanitarna pomoć 

 421-02 Ostalo 

422 UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM 

 422-01 Registar obveze po javnom dugu, kreditna zaduženja 

 422-02 Ostalo 

423 GUBICI, SANACIJE, STEČAJI I LIKVIDACIJE 

 423-01 Gubici, sanacije, stečajevi 

 423-02 Ostalo 

 

43 DOHOCI KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA 

430 RASPOLAGANJE PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA 

 430-01 Ugovorne obveze, zakonske obveze, ukupni prihod 

 430-02 Ostalo 

431 DOHODAK 

 431-01 Materijalni troškovi, amortizacija, dohodak, čisti dohodak 

 431-02 Ostalo 

432 POSLOVANJE KORISNIKA PRORAČUNA 

 432-01 Procedure o blagajničkom poslovanju, vođenje propisane evidencije, kontrola i nadzor 

 432-02 Ostalo 

 

44 FINANCIJSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM 

440 DEVIZNO POSLOVANJE 

 440-01 Općenito 

441 KREDITNI ODNOSI S INOZEMSTVOM 

 441-01 Međunarodni krediti, jamstva i garancije 

 441-02 Ostalo 

442 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE 

 442-01 Upravljanje i kontrola korištenja sredstava 

 442-02 Savjetovanja, edukacije 

 442-03 Ostalo 

 

45 NOVČANI I KREDITNI SUSTAV 

450 BANKARSTVO 

 445-01 Općenito 

451 PLASMANI I NOVČANA KRETANJA 

 451-01 Plasmani banaka, tržište novca, inflacija 

 451-02 Ostalo 

452 ŠTEDIONIČKI POSLOVI 

 452-01 Štednja, štedni ulozi 

 452-02 Ostalo 

453 POSLOVI OSIGURANJA 
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 453-01 Osiguranje, reosiguranje 

 453-02 Ostalo 

 

46 IGRE NA SREĆU I ZABAVNE IGRE 

460 NAGRADNE IGRE 

 460-01 Općenito 

461 LUTRIJA I IGRE NA SREĆU 

 461-01 Općenito 

 

47 KONTROLA FINANCIJSKOG POSLOVANJA 

470 FINANCIJSKI NADZOR 

 470-01 Financijska revizija i proračunski nadzor 

 470-02 Fiskalna odgovornost 

 470-03 Financijska inspekcija 

 470-04 Ostalo 

471 POREZNI I TROŠARINSKI NADZOR 

 471-01 Utvrđivanje, naplata i nadzor poreznih davanja i trošarina 

 471-02 Ostalo 

472 CARINSKI NADZOR 

 472-01 Utvrđivanje, naplata i nadzor carinskih davanja 

 472-02 Ostalo 

 

5 ZDRAVSTVO, SOCIJALNA ZAŠTITA, BRANITELJI, DEMOGRAFIJA I OBITELJ 

50 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 

500 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (OPĆENITO) 

 500-01 Općenito 

501 MJERE I VRSTE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 

 501-01 Općenito 

502 PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA 

 502-01 Općenito 

503 OSIGURANE OSOBE 

 503-01 Općenito 

504 INCIDENTNA I KRIZNA ZDRAVSTVENA STANJA 

 504-01 Poslovi vezani uz incidentna i krizna stanja 

 504-02 Mjere i preporuke za suzbijanje epidemija, pandemija 

 504-03 Ostalo 

 

51 ZDRAVSTVENE USTANOVE 

510 ZDRAVSTVENE USTANOVE 

 510-01 Općenito 

 

52 STRUČNI NADZOR U ZDRAVSTVU 

520 STRUČNI NADZOR NAD RADOM ZDRAVSTVENIH RADNIKA 

 520-01 Općenito 

 

53 LIJEKOVI I MEDICINSKA OPREMA 

530 LIJEKOVI I MEDICINSKA OPREMA 

 530-01 Općenito 

 

54 SANITARNI I ZDRAVSTVENI NADZOR 

540 SANITARNA INSPEKCIJA 

 540-01 Općenito 

541 ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA 

 541-01 Općenito 

542 ZAŠTITA OD ZRAČENJA 

 542-01 Općenito 

543 OSTALO IZ ZDRAVSTVA 
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 543-01 Općenito 

 

55 SOCIJALNA SKRB 

550 SOCIJALNA SKRB 

 550-01 Općenito 

 550-02 Hrvatski crveni križ 

 550-03 Gradsko društvo Crvenog križa Grada Pazina 

551 SUSTAV SOCIJALNE SKRBI I DEMOGRAFIJA 

 551-01 Općenito 

552 OBLICI I MJERE OBITELJSKOPRAVNE ZAŠTITE 

 552-01 Općenito 

553 IZVRŠAVANJE ODGOJNIH MJERA 

 553-01 Općenito 

554 KORISNICI SOCIJALNE SKRBI (OPĆENITO) 

 554-01 Općenito 

 554-02 Pojedinačni predmeti 

 554-03 Ostalo 

 

56 ZAŠTITA HRVATSKIH BRANITELJA, VOJNIH INVALIDA I ŽRTAVA RATA 

561 ZAŠTITA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA 

 561-01 Općenito 

563 OSTALA PRAVA SUDIONIKA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI 

 563-01 Općenito 

564 SPOMEN - OBILJEŽJA 

 564-01 Općenito 

 

6 OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, SPORT I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 

60 OBRAZOVANJE 

600 OBRAZOVNE USTANOVE I INSTITUCIJE 

 600-01 Općenito 

601 PREDŠKOLSKI ODGOJ 

 601-01 Općenito 

602 OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO 

 602-01 Osnovno školstvo 

 602-02 Srednje školstvo 

 602-03 Visoko školstvo 

 602-04 Ostalo 

604 STIPENDIRANJE 

 604-01 Dodjela stipendija i kredita 

 604-02 Ostalo 

605 SURADNJA S INOZEMSTVOM U PODRUČJU OBRAZOVANJA 

 605-01 Općenito 

 

61 KULTURA 

610 MANIFESTACIJE, KOMEMORACIJE 

 610-01 Kulturne manifestacija 

 610-02 Komemoracija, žalosti, obilježja obljetnica i prigodnih datuma 

 610-03 Ostalo 

611 KULTURNO I UMJETNIČKO STVARLAŠTVO 

 611-01 Općenito 

612 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE 

 612-01 Općenito 

614 MEDIJI 

 614-01 Općenito 

615 KULTURNA SURADNJA 

 615-01 Općenito 

 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MOTOVUN - broj 9/21. - 31. prosinca 2021. 

331 

 

62 SPORT 

620 SPORT 

 620-01 Općenito 

 620-02 Pojedinačni predmeti 

 

63 TEHNIČKA KULTURA 

630 TEHNIČKA KULTURA (OPĆENITO) 

 630-01 Općenito 

 

64 ZNANOST 

641 ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA 

 641-01 Općenito 

 

65 INFORMATIKA I DIGITALNO DRUŠTVO 

650 INFORMATIKA 

 650-01 Informatička oprema, informacijski sustavi 

 650-02 Informacijske tehnologije 

 650-03 Ostalo 

651 RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 

 651-01 Općenito 

 

7 PRAVOSUĐE 

70 POSLOVI PRAVOSUDNE UPRAVE 

700 PRAVOSUDNA UPRAVA 

 700-01 Općenito 

701 ODVJETNIŠTVO I PRAVNA POMOĆ 

 701-01 Odvjetništvo 

 701-02 Besplatna pravna pomoć, međunarodna pravna pomoć, prekogranično ostvarivanje pravne pomoći 

 701-03 Ostalo 

702 NAKNADA ŠTETE 

 702-01 Općenito 

703 POMILOVANJE 

 703-01 Općenito 

 

71 USTROJSTVO, ORGANIZACIJA I RAD PRAVOSUDNIH TIJELA 

710 PRAVOSUDNA TIJELA 

 710-01 Općenito 

 

72 MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ 

720 MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ 

 720-01 Općenito 

 

73 IZVRŠENJE KAZNENIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA 

730 IZVRŠENJE SANKCIJA 

 730-01 Općenito 

 

74 OSTALO IZ PRAVOSUDNOG SUSTAVA 

740 PRAVOSUDNI SUSTAV 

 740-01 Općenito 

 

8 OBRANA 

80 VOJNA OBVEZA 

800 STRATEŠKI DOKUMENTI OBRANE 

 800-01 Općenito 

801 NADLEŽNOSTI JAVNOPRAVNIH TIJELA U PODRUČJU OBRANE 

 801-01 Općenito 

802 DUŽNOSTI I PRAVA GRAĐANA U OBRANI 
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 802-01 Općenito 

803 USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE 

 803-01 Općenito 

 

81 OBRAMBENE PRIPREME CIVILNIH STRUKTURA 

810 SLUŽBA U ORUŽANIM SNAGAMA 

 810-01 Općenito 

 

82 POSLOVI MINISTARSTVA OBRANE 

820 OBRANA 

 820-01 Općenito 

 

9 
VANJSKI I EUROPSKI POSLOVI, REGIONALNI RAZVOJ, GEODETSKI I KATASTARSKI 
POSLOVI, FONDOVI EUROPSKE UNIJE I OSTALI POSLOVI 

90 EUROPSKI POSLOVI 

901 KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE 

 901-01 Strateški i operativni dokumenti i programi za korištenje sredstava EU 

 902-02 Ostalo 

 

91 VANJSKI POSLOVI 

912 POLITIČKI ODNOSI S INOZEMSTVOM 

 912-01 Odnosi s drugim državama i s političkim strankama 

 912-02 Odnosi s društvenim pokretima i organizacijama 

 912-03 Ostalo 

 

92 GEOFIZIKA 

920 HIDROMETEOROLOŠKA DJELATNOST 

 920-01 Općenito 

921 SEIZMOLOŠKA DJELATNOST 

 921-01 Općenito 

922 GEOLOŠKA DJELATNOST 

 922-01 Općenito 

 

93 GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI 

930 OPĆI POSLOVI 

 930-01 Planiranje i programiranje 

 930-02 Privatna geodetska djelatnost 

 930-03 Ostalo 

931 GEODETSKA IZMJERA 

 931-01 Općenito 

932 KATASTAR ZEMLJIŠTA I KATASTAR NEKRETNINA 

 932-01 Katastarske teritorijalne jedinice, praćenje i utvrđivanje promjena 

 932-02 Obnova katastarskog operata u postupku 

 932-03 Izrada geodetskih elaborata 

 932-04 Ostalo 

933 KATASTAR INFRASTRUKTURE 

 933-01 Izrada i vođenje katastra infrastrukture 

 933-02 Ostalo 

935 REGISTAR ZGRADA 

 935-01 Uspostava registra zgrada 

 935-02 Vođenje i održavanje registra zgrada 

 935-03 Ostalo 

936 REGISTAR PROSTORNIH JEDNICA 

 936-01 Poslovi vezani za središnji registar poslovnih jedinica 

 936-02 Poslovi vezani uz područni registar poslovnih jedinica 

 936-03 Poslovi vezani uz popis stanovništva 

 936-04 Praćenje i izvještavanje o promjenama na prostornim jedinicama 
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 936-05 Ostalo 

937 REGISTAR GEOGRAFSKIH IMENA 

 937-01 Općenito 

938 ČUVANJE I KORIŠTENJE PODATAKA 

 938-01 Općenito 

939 NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA 

 939-01 Općenito 

 

94 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI 

940 IMOVINA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU I VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE (PODRUČNE) SAMOUPRAVE 

 940-01 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa stambenih zgrada, poljoprivrednog zemljišta, šumskog zemljišta 

 940-02 Uknjižba prava vlasništva 

 940-03 Prava i obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zbog podru čnih promjena 

 940-04 Ostalo 

941 POLJOPRIVREDNO-PRAVNE MJERE 

 941-01 Poljoprivredna strategija 

 941-02 Komasacija 

 941-03 Ostalo 

942 PRIJENOSI U DRŽAVNO VLASNIŠTVO I NAKNAĐIVANJE ODUZETE IMOVINE 

 942-01 Općenito 

943 IZVLAŠTENJA 

 943-01 Općenito 

944 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 

 944-01 Prijenos državno vlasništvo 

 944-02 Naknada za oduzeto građevinsko zemljište 

 944-03 Pravo prvokupa 

 944-04 Utvrđivanje površine za redovnu upotrebu zgrade 

 944-05 Prodaja, zakup i pravo građenja 

 944-06 Dobrovoljna predaja u posjed jedinicama lokalne i područne (regionalne) samou- prave 

 944-07 Zakup građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu 

 944-08 Ostalo 

945 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI U VEZI S POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 

 945-01 Prijenos u državno vlasništvo 

 945-02 Prenamjena poljoprivrednog zemljišta 

 945-03 Ostalo 

946 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI U VEZI SA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM 

 946-01 Uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države 

 946-02 Ostalo 

 

95 STATISTIKA 

951 OPĆI STATISTIČKI PREDMETI 

 951-01 Općenito 

 

96 MJERITELJSTVO I PLEMENITE KOVINE TE RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST 

960 MJERITELJSTVO I PLEMENITE KOVINE 

 960-01 Državni praznici, kalendar i mjerenje vremena 

 960-02 Plemenite kovine 

 960-03 Mjeriteljstvo 

 960-04 Ostalo 

961 RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST 

 961-01 Općenito 

962 STANJE OKOLIŠTA 

 962-01 Općenito 

963 RADIOAKTIVNI OTPAD, ISKORIŠTENI IZVORI I ISTROŠENO NUKLEARNO GORIVO 

 963-01 Općenito 

964 IZVANREDNI DOGAĐAJI U NUKLEARNOJ SIGURNOSTI 

 964-01 Općenito 
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965 NUKLEARNO OSIGURANJE 

 965-01 Općenito 

966 PRIJEVOZ RADIOAKTIVNIH IZVORA I NUKLEARNIH MATERIJALA 

 966-01 Općenito 

 

97 EUROPSKA UNIJA 

970 EUROPSKA UNIJA 

 970-01 Članstvo u EU 

 970-02 Projekti, projektno financiranje 

 970-03 Ostalo 

971 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA 

 971-01 Projekti i programi 

 971-02 Makroregionalne strategije 

 971-03 Europska grupacija za teritorijalnu suradnju 

 971-04 Ostalo 

972 STRATEŠKO PLANIRANJE REGIONALNOG RAZVOJA 

 972-01 Strategija regionalnog razvoja 

 972-02 Županijske razvojne strategije 

 972-03 Strategije razvoja urbanih područja 

 972-04 Lokalne razvojne strategije 

 972-05 Ostalo 

973 POLITIKA REGIONALNOG RAZVOJA 

 973-01 Partnerstva 

 973-02 Središnja elektronička baza razvojnih projekata 

 973-03 Akreditacija regionalnih koordinatora 

 973-04 Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija 

 973-05 Ostalo 

974 MJERENJE STUPNJA RAZVIJENOSTI TERITORIJALNIH JEDNICA 

 974-01 Pribavljanja podataka i analitika 

 974-02 Informacijski sustavi podataka i pokazatelja 

 974-03 Indeks razvijenosti 

 974-04 Ostali pokazatelji razvijenosti 

 974-05 Ostalo 

975 
POTPOMOGNUTA PODRUČJA I DRUGA PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA, REGIONALNI RAZVOJNI 
PROGRAMI I INICIJATIVE 

 975-01 Općenito 

976 PRAĆENJE, IZVJEŠTAVANJE I VRJEDNOVANJE POLITIKE REGIONALNOG RAZVOJA 

 976-01 Praćenje, vrjednovanje i izvještavanje 

 976-02 Ostalo 

977 SURADNJA S JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 

 977-01 Smjernice i upute 

 977-02 Upiti JlP(R)S 

 977-03 Ostalo 

978 POSLOVI STRATEŠKOG PLANIRANJA, KOORDINACIJE FONDOVA I MEĐUNARODNIH   PROGRAMA 

 978-01 Norveški financijski mehanizam 

 978-02 Financijski mehanizam Europskog gospodarskog porostora 

 978-03 Sporazumi i ugovori 

 978-04 Švicarski program suradnje 

 978-05 Bilateralna suradnja i strateško planiranje razvoja 

 978-06 Instrumenti i programi EU 

 978-07 Suradnja s međunarodnim financijskim instrumentima 

 978-08 Koordinacija fondova 

 978-09 Europska kohezijska politika 

 978-10 Ostalo 

 

98 FONDOVI EUROPSKE UNIJE 

980 USPOSTAVA SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE 

 980-01 Općenito 
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981 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJIMA I KONTROLE 

 981-01 Općenito 

982 PROGNOZIRANJE, PRAĆENJE I VREDNOVANJE 

 982-01 Općenito 

983 DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA 

 983-01 Općenito 

984 IZVRŠAVANJE I UPRAVLJANJE UGOVORIMA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA 

 984-01 Općenito 

985 REVIZIJE, KONTROLA DELEGIRANIH FUNKCIJA I DRUGA KONTROLNA IZVJEŠĆA 

 985-01 Općenito 

986 OVJERAVANJE 

 986-01 Općenito 

987 FINANCIJSKI INSTRUMENTI 

 987-01 Općenito 

988 NEPRAVILNOSTI 

 988-01 Općenito 

989 POSEBNA PITANJA 

 989-01 Općenito 

 

99 OSTALO 

990 OSTALO 

 990-01 Djelatnosti koja se prema sadržaju ne mogu uvrstiti u podgrupe 000-989 

 
Članak 4. 

Ovaj Plan stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Motovun“. 
 
KLASA: 011-01/21-01/5 OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2163/05-02-21-1  
Motovun-Montona, 30. prosinca 2021. Tomislav Pahović, v. r. 

 

  
II.67. 

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), a u svezi sa Zakonom o upravljanju državnom 
imovinom („Narodne novine“, broj 52/18), općinski načelnik donosi   
 

PLAN 
upravljanja i raspolaganja imovinom 

u vlasništvu Općine Motovun-Montona za 2022. godinu 
 

1. UVOD 
 
Općina Motovun-Montona izrađuje Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Motovun-Montona 
(dalje u tekstu: „Plan upravljanja“). Obveza donošenja godišnjeg plana upravljanja utvrđena je člancima 
15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj 52/18), gdje je propisana 
obveza donošenja Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Kako se sukladno 
članku 35. stavku 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) na pravo 
vlasništva jedinica lokalne samouprave na odgovarajući način primjenjuju pravila o vlasništvu Republike 
Hrvatske, to se načelo upravljanja imovinom u vlasništvu države treba dosljedno i u cijelosti primjenjivati 
i na imovinu jedinica lokalne samouprave. 
Poglavljima godišnjih planova definiraju se kratkoročni ciljevi, pružaju izvedbene mjere, odnosno 
specificiraju se aktivnosti za ostvarenje ciljeva te određuju smjernice upravljanja, a sve u svrhu 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja imovinom Općine. 
Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno upravljanje i raspolaganje poslovnim prostorima u 
vlasništvu Općine:  
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 Statut Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13 i „Službeni 
glasnik Općine Motovun“, broj 1/18 i 1/21) 

 Odluke o gospodarenju nekretninama („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 5/20) 
 Odluka o davanju stanova u najam („Službene novine Grada Pazina“, broj 38/09) 
 Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora („Službene novine Grada Pazina“, broj 15/06, 

5/07, 13/09 i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 3/20) 
 Odluka o načinu korištenja prostora i društvenih domova u vlasništvu Općine  („Službene novine 

Grada Pazina“, broj 4/15) 
 Odluka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta („Službene 

novine Grada Pazina“, broj 5/07 i 19/12) 
 Pravilnik o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta na području 

Općine („Službene novine Grada Pazina“, broj 5/07.) 
 Odluka o korištenju javnih površina („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 2/19, 2/20, 3/20 i 

7/21) 
 Planovi upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine  

 
2. SREDSTVA ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM 

 
Sredstva za upravljanje imovinom Općine Motovun-Montona u 2022. godini osigurana su u Proračunu 
Općine Motovun-Montona za 2022. godinu te najvažniji pregled ulaganja u imovinu/projekte, koji će se 
započinjati u 2022. godini donosimo u pregledu tablice:  
 

Tablica 1. Ulaganja u imovinu/projekte 

R. br. OPIS ULAGANJA IZNOS U KUNAMA 

1. Izgradnja dječjeg vrtića Motovun 6.000.000,00 

2. Rekonstrukcija sportskog igrališta Kanal   700.000,00 

3. Izgradnja javne rasvjete 200.000,00 

4. Rekonstrukcija ceste Rotonda - Kanal 2.500.000,00 

5. Kupnja zemljišta za izgradnju javne infrastrukture 500.000,00 

6. Izgradnja društvenog doma Kranceti 3.200.000,00 

7. Izgradnja javnog sanitarnog čvora 208.000,00 

8. Sanacija oborinske odvodnje 25.000,00 

9. Rekonstrukcija i popločenje ulice Veli Jože i dio Barbacana 200.000,00 

 
3. TRGOVAČKA DRUŠTVA 

 
Trgovačka društva u kojima Općina ima poslovne udjele odnosno dionice su:  

Trgovačko društvo Udio Općine 

MOTOVUN PARK d.o.o. Motovun 100,00 % 

USLUGA d.o.o. Pazin 3,18 % 

CIK Dr. BOŽO MILANOVIĆ d.o.o Pazin 2,47 % 

ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet 1,39 % 

IVS - ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. Buzet 0,30 % 

VSI - VODOVOD BUTONIGA d.o.o. Buzet 0,41 % 

ISTARSKA AUTOCESTA d.o.o. Pula 0,21 % 

RAZVOJNA AGENCIJA „Srce Istre“ d.o.o. Pazin 6,00 % 

 
4. POSLOVNI PROSTORI 
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Općina je vlasnik sljedećih nekretnina:  

 Kanal 5 

 Trg Andrea Antico 1  

 Trg Andrea Antico 1  

 Trg Andrea Antico 1  

 Trg Andrea Antico 1  

 Trg Josefa Ressela 1  

 Stepenište 1 

 Kanal 3  

 Kanal 5  

 Stepenište 1  

 Kanal 16  

 Gradiziol bb  

 Kanal 3  

 Gradiziol 37  

 Angelo Garbizza 10  

 Kanal - sajmište  

 Gradiziol 37  

 Veli Jože 2  

 Kanal 20  

 Kanal 44  

 Trg Andrea Antico 1  
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Za sve poslovne prostore potrebno je kontinuirano praćenje postojećeg stanja te kontinuirano voditi 
brigu o njihovom tekućem održavanju.  
Rok izvršenja: kontinuirano. 
 

5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 
 
U portfelju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun-Montona važan udio čini građevinsko zemljište koje 
predstavlja potencijal za investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta te daljnje ostvarivanje projekata 
razvoja gospodarskog i društvenog razvoja Općine. 
Raspolaganje navedenim nekretninama će se obavljati prema potrebi i odredbama Odluke o 
gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 5/20) i to: 
Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine podrazumijeva sklapanje pravnih poslova čija je 
posljedica otuđenje, opterećenje, odricanje od prava ili ograničenje prava vlasništva Općine u korist 
druge pravne ili fizičke osobe, kao što su: 

1. prodaja, 
2. darovanje, 
3. osnivanje prava građenja, 
4. razvrgnuće suvlasničke zajednice, 
5. zamjena, 
6. osnivanje prava zaloga nekretninama, 
7. osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine, 
8. dodjela nekretnina na uporabu, 
9. davanje nekretnina na korištenje i upravljanje, 
10. davanje nekretnina u najam, 
11. davanje nekretnina u zakup. 

Po raspolaganjem se podrazumijeva i sklapanje pravnih poslova čija je posljedica ograničenje prava 
vlasništva Općine u korist druge pravne ili fizičke osobe, a što nije obuhvaćeno odredbama o 
raspolaganju nekretninama 
U 2021. godini se nastavlja s aktivnostima upravljanja i raspolaganja zemljištem u vlasništvu Općine koji 
podrazumijevaju stavljanje tog zemljišta u funkciju: prodajom, osnivanjem prava građenja ili prava 
služnosti, davanjem u zakup i drugim oblicima raspolaganja.  
Zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave se sukladno Odluci o gospodarenju nekretninama 
otuđuju se ako podliježu istom sukladno Odluci, putem javnog nadmetanja koje se provodi kao javni 
poziv upućen neodređenom krugu osoba koje će putem usmene javne dražbe ili putem elektroničke 
dražbe ostvariti interes za raspolaganje ponuđenim nekretninama 
Ili javnog prikupljanja ponuda koje se provodi kao javni poziv upućen neodređenom krugu osoba za 
dostavu pisanih ponuda ili za dostavu ponuda putem elektroničkih sredstava komunikacije za 
raspolaganje ponuđenim nekretninama. 
Sukladno Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun-Montona 
nekretnine se iznimno mogu prodati bez javnog natječaja i to po tržišnoj cijeni u slučajevima predviđenim 
posebnim zakonima, a osobito za potrebe formiranja građevinske čestice u skladu s lokacijskom 
dozvolom, detaljnim planom uređenja odnosno urbanističkim planom uređenja ili rješenjem o izvedenom 
stanju, prekoračenja međe građenjem dijela građevine u privatnom vlasništvu na zemljište u vlasništvu 
Općine, i kada se vlasnik susjednog zemljišta nalazi u posjedu dijela zemljišta u vlasništvu Općine. 
 
 
 
6. PLAN PROVOĐENJA POSTUPKA PROCJENE IMOVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE MOTOVUN-

MONTONA 
 
Procjena potencijala imovine Općine mora se zasnivati na snimanju, popisu i ocjeni realnog stanja. 
Jedan od glavnih zadataka u procesu upravljanja imovinom u vlasništvu Općine je uspostava 
jedinstvenog sustava i kriterija u procjeni vrijednosti pojedinog oblika imovine u vlasništvu Općine, 
posebno nekretnina kako bi se što transparentnije odredila njezina vrijednost. U 2021. godini planira se 
kontinuirano raditi na detektiranju jedinica imovine u vlasništvu Općine te ju procjenjivati i upisivati u 
poslovne knjige. 
 

7. PLAN RJEŠAVANJA IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA 
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Uvidom u podatke iz katastra i zemljišnih knjiga uočeno je kako su na dijelu nekretnina podaci 
neusklađeni te je potrebno kontinuirano raditi na usklađenju tih podataka. Planira se kontinuirano voditi 
postupke usklađivanja izvanknjižnih stanja sa stanjem upisa u zemljišne knjige. 
 
8. PLAN UPRAVLJANJA ODNOSNO TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA U 

VLASNIŠTVU OPĆINE MOTOVUN-MONTONA 
 
U Proračunu Općine Motovun-Montona za 2022. godinu osigurana su sredstva za građenje ali i tekuće 
i investicijsko održavanje prostora u vlasništvu Općine, prema programima koji su sastavni dio 
proračuna. 
 

9. PLAN POSTUPAKA VEZANIH UZ SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM  JAVNOŠĆU I 
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJE SE TIČU UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA 

IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE MOTOVUN-MONTONA 
 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) na svojoj 
službenoj Internet stranici Općina Motovun-Montona objavljuje: 

 opće akte koje donosi, a koji se objavljuju u „Službenom glasniku Općine Motovun“ 

 nacrte općih akata koje donosi u svrhu provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću - 
sukladno Planu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, 

 godišnje planove, programe, strategije, upute, proračun, izvještaje o radu. 
Kontinuiranom i redovitom objavom navedenih informacija na mrežnim stranicama javnosti omogućava 
se uvid u rad Općine te se povećava transparentnost i učinkovitost cjelokupnog sustava upravljanja 
imovinom. 
Javnosti je na raspolaganju i službenica za informiranje koja u zakonskom roku informira o svim 
aktivnostima i podacima vezanima uz imovinu na temelju upućenog zahtjeva za pristup informacijama 
prema Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15).  
Na mrežnoj stranici Općina provodi praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pri donošenju 
općih akata ili drugih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, kao i pri 
usvajanju strateških i planskih dokumenata putem internetske stranice, objavom nacrta općeg akta 
odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići te pozivom javnosti 
da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, 
stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja 
novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog.  
 

10. ZAKLJUČAK 
 
Upravljanje imovinom jedinice lokalne samouprave podrazumijeva donošenje gospodarskih i socijalno 
opravdanih odluka o preraspodjeli, prenamjeni i prodaji imovine, a ne samo održavanje i popravak 
nekretnina. 
Prikaz smjernica za upravljanje imovinom: 

1. uskladiti podatke katastra i zemljišnih knjiga za jedinice nekretnina za koje isto nije usklađeno 
a u vlasništvu su Općine za sve nekretnine 

2. uskladiti  podatke katastra i zemljišnih knjiga za nerazvrstane ceste sukladno Zakonu o cestama 
3. rješavati imovinsko-pravne odnose na nekretninama, kao osnovni preduvjet realizacije 

investicijskih projekata, 
4. odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Općine temeljiti na najvećem mogućem 

ekonomskom učinku i održivom razvoju, 
5. nekretnine na kojima postoji suvlasništvo gdje god je to moguće, zamijeniti suvlasničke omjere 

na pojedinim nekretninama ili provesti razvrgnuće suvlasničke zajednice,  
6. procjenu potencijala imovine Općine zasnivati na snimanju, popisu i ocjeni realnog stanja,  
7. na racionalan i učinkovit način upravljati poslovnim prostorima na način da oni poslovni prostori 

koji su potrebni Općini budu stavljeni u funkciju koja će služiti racionalnijem i učinkovitijem 
funkcioniranju, dok svi drugi poslovni prostori moraju biti ponuđeni na tržištu, bilo u obliku najma 
odnosno zakupa, bilo u obliku njihove prodaje javnim natječajem. 

 
KLASA: 940-01/21-01/2 OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2163/05-02-21-1  
Motovun-Montona, 30. prosinca 2021. Tomislav Pahović, v. r. 
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I.68. 

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 48. Statuta 
Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 13/09 i "Službeni glasnik Općine 
Motovun", broj 1/18 i 1/21), općinski načelnik dana 30. prosinca 2021. godine donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu 

 
I. 

Na temelju Proračuna Općine Motovun-Montona za 2021. godinu i pripadajućih programa javnih potreba 
Općine Motovun-Montona utvrđuje se Plan nabave, radova i usluga za 2021. godinu (dalje: Plan). 
 

Poz. Rn. 
Predmet 
nabave 

Planirana 
Vrijednost 

U 2021. 
(s PDV-om) 

Procijenjena 
Vrijednost 

u 2021. 
(bez PDV-a) 

Izmjene i 
Dopune 

Plana u 2021. 
(s PDV-om) 

Evidencijski 
broj nabave 

Postupak 
nabave 

Ugovor o 
javnoj 

nabavi / 
okvirni 

sporazum 

Planirani 
Početak 

postupka 

Planirano 
trajanje 
ugovora  
o javnoj 
nabavi ili  
okvirnog  

sporazuma 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 

PROGRAM: A01 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 
 

  
Rashodi za usluge 

 

R0002 3239 
Usluge 
promidžbe i 
informiranja 

40.000,00 32.000,00 36.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0003 3239 
Rashodi za 
održavanje web 
stranice 

5.000,00 9.600,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0005 3239 
Tiskarske 
usluge 

15.000,00 12.000,00 22.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0007 3293 
Rashodi za 
reprezentaciju 

35.000,00 28.000,00 20.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0010 3293 
Rashodi za 
kulturno ljeto u 
Motovunu 

0,00 0,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0011 3293 
Rashodi za dan 
općine i 
blagdane 

50.000,00 40.000,00 12.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

PROGRAM: A02 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 
 

  
Materijalni rashodi 

 

R0026 3223 
Uredski 
materijal 

20.000,00 16.000,00 56.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0027 3223 

Literatura 
(knjige, 
časopisi, 
službene 
novine) 

8.000,00 6.400,00 10.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0028 3223 

Materijal i 
sredstva za 
čišćenje i 
održavanje 

7.000,00 5.600,00 7.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0029 3223 
Troškovi 
električne 
energije 

130.000,00 104.000,00 143.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0031 3232 
Usluge 
telefona, pošte, 
interneta 

60.000,00 48.000,00 60.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0032 3232 

Usluge tekućeg 
i investicijskog 
održavanja 
zgrada u 
općinskom 
vlasništvu 

80.000,00 64.000,00 80.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0033 3232 

Usluge tekućeg 
održavanja 
namještaja i 
opreme 

50.000,00 40.000,00 50.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0034 3232 

Usluge tekućeg 
održavanja 
prijevoznih 
sredstava 

0,00 0,00 10.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 
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R0035 3232 

Usluge 
informiranja 
(objave 
natječaja) 

35.000,00 28.000,00 35.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0038 3232 Najam vozila 0,00 0,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0039 3237 

Intelektualne i 
osobne usluge - 
odvjetničke i 
javnobilježničke 
usluge 

180.000,00 144.000,00 180.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

  3237 

Intelektualne i 
osobne usluge - 
odvjetničke 
usluge - ošasna 
imovina 

50.000,00 40.000,00 50.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

  3237 

Intelektualne i 
osobne usluge - 
usluge geodeta 
i procjenitelja 

50.000,00 40.000,00 50.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

  3237 

Intelektualne i 
osobne usluge - 
usluga 
sređivanja 
arhivske građe 

50.000,00 40.000,00 50.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

  3237 

Intelektualne i 
osobne usluge - 
ostale 
intelektualne i 
osobne usluge 

50.000,00 40.000,00 50.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0041 3238 
Računalne 
usluge 

115.000,00 92.000,00 115.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0043 3239 Ostale usluge 20.000,00 16.000,00 15.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0045 3293 
Premije 
osiguranja 

130.000,00 104.000,00 45.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0046 3293 
Ostali 
nespomenuti 
rashodi 

10.000,00 8.000,00 10.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0207 3293 

Ostali 
nespomenuti 
rashodi - 
upravljanje 
zidinama 

0,00 0,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0052 3433 

Ostali 
nespomenuti 
financijski 
rashodi 

30.000,00 24.000,00 45.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

  
Nabava opreme i namještaja 

 

R0053 4221 
Računalna 
oprema 

20.000,00 16.000,00 30.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0054 4221 
Uredski 
namještaj 

5.000,00 4.000,00 8.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0055 4223 

Oprema za 
grijanje, 
ventilaciju i 
hlađenje 

5.000,00 4.000,00 5.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

  
Nabava nematerijalne imovine 

 

R0056 4263 
Ulaganja u 
računalne 
programe 

0,00 0,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

PROGRAM: A4 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA 
 

  Područni vrtić Motovun - Redovna djelatnost 
 

R0299 4211 
Izgradnja 
dječjeg vrtića u 
Motovunu 

6.000.000,00 4.800.000,00 0,00   
Otvoreni 
postupak 

Ugovor 
o 

javnoj 
nabavi 

  2021. 

 

PROGRAM: A05 1001 JAVNE POTREBE U KULTURI 
 

  
Obnova motovunskih zidina - investicijsko održavanje 

 

R0068 3232 

Usluge 
investicijskog 
održavanja 
motovunskih 
zidina 

48.880,00 39.104,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0175 3233 

Izrada 
projektne 
dokumentacije 
za povijesnu 
cjelinu 

60.000,00 48.000,00 4.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

  
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 

 

R0069 4511 

Dodatna 
ulaganja na 
komunalnoj 
palači 

100.000,00 80.000,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MOTOVUN - broj 9/21. - 31. prosinca 2021. 

342 

 

R0177 4541 

Dodatna 
ulaganja za 
ostalu 
nefinancijsku 
imovinu - 
Rekonstrukcija 
popločenja i 
sanacija 
Anticovog trga 

235.000,00 188.000,00 0,00   
Otvoreni 
postupak 

Ugovor 
o 

javnoj 
nabavi 

  2021. 

 

R0190 4541 

Dodatna 
ulaganja za 
ostalu 
nefinancijsku 
imovinu - 
unutarnji dio 
zidina - šetnica 

0,00 0,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

PROGRAM: A06 1001 SPORT I REKREACIJA 
 

  
Uređenje sportsko-rekreativne zone na Kanalu 

 

R0193 3232 

Izrada 
projektne 
dokumentacije 
za sportsko-
rekreativnu 
zonu na Kanalu 

30.000,00 24.000,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

  Izgradnja dječjeg igrališta Kaldir 
 

R224 4221 
Izgradnja 
dječjeg igrališta 
Kaldir 

250.000,00 200.000,00 150.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

PROGRAM: A07 1001 POTPORE PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU 
 

  
Uređenje prilaza domu zdravlja - ambulante na Kanalu 

 

R0092 3222 

Materijal za 
uređenje prilaza 
ambulante 
(tlakovac) 

15.000,00 12.000,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0093 3232 
Usluga 
uređenja prilaza 
ambulante 

15.000,00 12.000,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

PROGRAM: A09 1001 PROGRAM KOMUNALNIH POTREBA 
 

  
Čistoća i održavanje javnih površina 

 

R0109 3222 

Materijal i 
dijelovi za 
održavanje 
zelenih 
površina 

10.000,00 8.000,00 10.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0110 3222 
Horizontalna i 
vertikalna 
signalizacija 

20.000,00 16.000,00 25.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0116 3232 
Dezinsekcija i 
deratizacija 

20.000,00 16.000,00 15.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

  
Nabava opreme 

 

R0121 4227 Urbana oprema 100.000,00 80.000,00 60.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

  
Održavanje javne rasvjete 

 

R0123 3223 
Električna 
energija 

50.000,00 40.000,00 40.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0124 3232 

Usluge tekućeg 
i investicijskog 
održavanja 
javne rasvjete 

120.000,00 96.000,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

  
Izgradnja javne rasvjete 

 

R0126 4211 
Izgradnja javne 
rasvjete mjesni 
odbori 

100.000,00 80.000,00 100.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

  
Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica 

 

R0132 3222 

Materijal i 
dijelovi za 
tekuće i 
investicijsko 
održavanje 
nerazvrstanih 
cesta 

20.000,00 16.000,00 1.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0133 3222 

Usluge tekućeg 
i investicijskog 
održavanja 
nerazvrstanih 
cesta 

250.000,00 200.000,00 690.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

  
Odvodnja atmosferskih voda 

 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MOTOVUN - broj 9/21. - 31. prosinca 2021. 

343 

 

R0135 3232 
Sanacija 
oborinske 
odvodnje 

25.000,00 20.000,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

  
Izgradnja vodoopskrbne mreže 

 

R0141 3237 

Izrada 
projektne 
dokumentacije - 
oborinska 
kanalizacija za 
ulicu Gradiziol 

0,00 0,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

  
Uređenje općinskih zgrada 

 

R0144 3222 

Materijal i 
dijelovi za 
tekuće i 
investicijsko 
održavanje 
općinskih 
zgrada 

146.000,00 116.800,00 50.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

  
Usluge 

 

R0155 3232 
Oprema za 
civilnu zaštitu 

20.000,00 16.000,00 3.500,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

  
Ostali rashodi komunalnog sustava 

 

R0211 3232 
Izgradnja 
potpornog zida 
u Kaldiru 

0,00 56.000,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0159 3232 

Usluge za 
ostala tekuća i 
investicijska 
održavanja 

20.000,00 20.000,00 20.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0184 3232 

Izrada 
projektne 
dokumentacije 
za javnu 
infrastrukturu 

0,00 0,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

  
Rekonstrukcija ceste Rotonda - Kanal 

 

R0212 3232 
Rekonstrukcija 
ceste Rotonda - 
Kanal 

1.500.000,00 1.200.000,00 0,00   
Otvoreni 
postupak 

Ugovor 
o  

javnoj 
nabavi 

  2021. 

 

PROGRAM A10 1001 PROSTORNO UREĐENJE 
 

  
Prostorno-planska dokumentacija 

 

R0164 4264 

Projekt 
prometnice 
Rotonda - 
Kanal 

0,00 0,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0165 4264 

Nagradni fond 
za izradu 
idejnog rješenja 
- uspinjača 

200.000,00 160.000,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0167 4264 

Geodetski 
elaborat za 
nerazvrstane 
ceste 

20.000,00 16.000,00 20.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R0168 4264 
Izvješće o 
stanju u 
prostoru 

20.000,00 16.000,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

R206 4264 
Izmjene i 
dopune UPU 
Motovun 

40.000,00 32.000,00 20.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2021. 

 

 
           

KLASA: 406-01/21-01/1 OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2163/05-02-21-2  
Motovun-Montona, 30. prosinca 2021. Tomislav Pahović, v. r. 

 

  
 

II.17. 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 48. Statuta 
Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 13/09 i „Službeni glasnik Općine 
Motovun“, broj 1/18 i 1/21), općinski načelnik je dana 30. prosinca 2021. godine donio 
 

PLAN 
nabave za 2022. godinu 
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I. 
Na temelju Proračuna Općine Motovun-Montona za 2022. godinu i pripadajućih programa javnih potreba 
Općine Motovun-Montona utvrđuje se Plan nabave, radova i usluga za 2022. godinu (dalje: Plan). 

Poz. Rn. Predmet nabave 

Planirana 
vrijednost 

u 2022. 
(s PDV-om) 

Procijenjena 
vrijednost 

u 2022. 
(bez PDV-a) 

Evidencijski 
broj nabave 

Postupak 
nabave 

Ugovor o 
javnoj 

nabavi / 
okvirni 

sporazum 

Planirani 
početak 

postupka 

Planirano 
trajanje  

ugovora o 
javnoj nabavi 
ili okvirnog 
sporazuma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

PROGRAM: A01 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 

  
Rashodi za usluge 

R0002 3233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000,00 40.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0003 3237 
Rashodi za izradu i održavanje 
mrežne stranice 

15.000,00 12.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0005 3239 Tiskarske usluge 31.000,00 24.800,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0007 3293 Rashodi za reprezentaciju 35.000,00 28.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0010 3293 
Rashodi za kulturno ljeto u 
Motovunu 

0,00 0,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0011 3293 
Rashodi za dan općine i 
blagdane 

50.000,00 40.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

PROGRAM: A02 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 

  
Materijalni rashodi 

R0026 3223 
Uredski materijal i ostali 
materijalni rashodi (stručna 
literatura, knjige, časopisi 

35.000,00 28.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0027 3223 
Literatura (knjige, časopisi, 
službene novine) 

10.000,00 8.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0028 3223 
Materijal i sredstva za čišćenje i 
održavanje 

12.700,00 10.160,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0029 3223 Troškovi električne energije 150.000,00 120.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0030 3221 Sitni inventar 20.000,00 16.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0031 3232 
Usluge telefona, pošte, 
interneta 

60.000,00 48.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0032 3232 
Usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja zgrada 

160.000,00 128.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0033 3232 
Usluge tekućeg održavanja 
namještaja i opreme 

65.000,00 52.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0034 3232 
Usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja 

10.000,00 8.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0035 3232 
Usluge promidžbe i informiranja 
(objave natječaja) 

45.000,00 36.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0038 3237 
Izrada strateške dokumentacije 
i konzultantske usluge 

75.000,00 60.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0039 3237 
Intelektualne i osobne usluge - 
odvjetničke i javnobilježničke 
usluge 

150.000,00 120.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0041 3238 Računalne usluge 150.000,00 120.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0043 3239 Ostale usluge 65.000,00 52.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0045 3293 Premije osiguranja 50.000,00 40.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0046 3293 Ostali nespomenuti rashodi 10.000,00 8.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0052 3433 
Ostali nespomenuti financijski 
rashodi 

50.000,00 40.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

  
Nabava opreme i namještaja 

R0053 4221 Uredska oprema i namještaj 30.000,00 24.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0054 4221 Uredski namještaj 8.000,00 6.400,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0055 4223 
Oprema za grijanje, ventilaciju i 
hlađenje 

5.000,00 4.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0290 4261 Komunikacijska oprema 10.000,00 8.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0305 4231 
Nabava vozila za potrebe 
općinske uprave 

100.000,00 80.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

PROGRAM: A4 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ 

  Područni vrtić Motovun - Redovna djelatnost 
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R0299 4211 
Izgradnja dječjeg vrtića u 
Motovunu 

6.000.000,00 4.800.000,00   
Otvoreni 
postupak 

Ugovor o 
javnoj 
nabavi 

  2022.-2024. 

PROGRAM: A05 1001 JAVNE POTREBE U KULTURI 

  
Obnova motovunskih zidina - investicijsko održavanje 

R0068 3232 
Usluge investicijskog 
održavanja motovunskih zidina 

40.000,00 32.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0175 3233 
Izrada projektne dokumentacije 
za povijesnu cjelinu 

100.000,00 80.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

  
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 

R0177 4541 
Rekonstrukcija popločenja 
Anticovog trga 

2.000.000,00 1.600.000,00   
Otvoreni 
postupak 

Ugovor o 
javnoj 
nabavi 

  2022. 

R0190 4541 
Dodatna ulaganja za ostalu 
nefinancijsku imovinu - 
unutarnji dio zidina - šetnica 

120.000,00 96.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

PROGRAM: A06 1001 SPORT I REKREACIJA 

  
Uređenje sportsko-rekreativne zone na Kanalu 

R291 4226 
Rekonstrukcija igrališta na 
Kanalu 

700.000,00 560.000,00   
Otvoreni 
postupak 

Ugovor o 
javnoj 
nabavi 

  2022. 

PROGRAM: A07 1001 POTPORE PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU 

  
Uređenje prilaza domu zdravlja - ambulante na Kanalu 

R0092 3222 
Materijal za uređenje prilaza 
ambulante (tlakovac) 

15.000,00 12.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0093 3232 
Usluga uređenja prilaza 
ambulante 

15.000,00 12.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

PROGRAM: A09 1001 PROGRAM KOMUNALNIH POTREBA 

  
Čistoća i održavanje javnih površina 

R0109 3222 
Materijal i dijelovi za održavanje 
zelenih površina 

10.000,00 8.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0110 3222 
Horizontalna i vertikalna 
signalizacija 

30.000,00 24.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0116 3232 Dezinsekcija i deratizacija 20.000,00 16.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

  
Nabava opreme 

R0121 4227 Urbana oprema 100.000,00 80.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

  
Održavanje javne rasvjete 

R0123 3223 Električna energija 50.000,00 40.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0124 3232 
Usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja javne rasvjete 

10.000,00 8.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0125 3233 
Usluge modernizacije javne 
rasvjete 

120.000,00 96.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

  
Izgradnja javne rasvjete 

R0126 4211 
Izgradnja javne rasvjete mjesni 
odbori 

100.000,00 80.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0209 4264 
Izrada idejnog rješenja i 
glavnog projekta javne i 
dekorativne rasvjete 

100.000,00 80.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

  
Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica 

R0132 3222 
Materijal i dijelovi za tekuće i 
investicijsko održavanje 
nerazvrstanih cesta 

200.000,00 160.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0133 3222 
Usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja nerazvrstanih cesta 

700.000,00 560.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0134 3223 
Rekonstrukcija i popločenje 
ulica Velog Jože i Barbacana 

200.000,00 160.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

  
Odvodnja atmosferskih voda 

R0135 3232 Sanacija oborinske odvodnje 25.000,00 20.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

  
Uređenje građevinskih objekata 

R0144 3222 
Materijal i dijelovi za tekuće i 
investicijsko održavanje 
građevinskih objekata 

55.000,00 44.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0145 3224 
Materija i dijelovi za tekuće i 
investicijsko održavanje škole u 
Kaldiru 

3.000.000,00 2.400.000,00   
Otvoreni 
postupak 

Ugovor o 
javnoj 
nabavi 

  2022. 

  
Usluge 
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R0154 3232 Oprema za civilnu zaštitu 5.000,00 4.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0184 3237 
Izrada projektne dokumentacije 
za javnu infrastrukturu 

650.000,00 520.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

  
Rekonstrukcija ceste Rotonda - Kanal 

R0212 3232 
Rekonstrukcija ceste Rotonda - 
Kanal 

2.500.000,00 2.000.000,00   
Otvoreni 
postupak 

Ugovor o 
javnoj 
nabavi 

  2022. 

    Izgradnja zgrada 

R0217 4214 
Izgradnja javnih sanitarnih 
čvorova 

208.000,00 166.400,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0303 4214 
Izgradnja društvenog doma 
Kranceti 

3.200.000,00 2.560.000,00   
Otvoreni 
postupak 

Ugovor o 
javnoj 
nabavi 

  2022. 

  Kupnja zemljišta za izgradnju javne infrastrukture 

R0304 4111 
Kupnja zemljišta za izgradnju 
javne infrastrukture 

500.000,00 400.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2002. 

PROGRAM A10 1001 PROSTORNO UREĐENJE 

  
Prostorno-planska dokumentacija 

R0167 4264 
Izrada geodetskih, prometnih i 
drugih elaborata 

200.000,00 160.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0168 4264 Izvješće o stanju u prostoru 30.000,00 24.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

R0213 3811 
Izrada idejnog rješenja 
eskalatora 

200.000,00 160.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2002. 

R0206 4264 Izmjene i dopune UPU Motovun 40.000,00 32.000,00   
Jednostavna 

nabava 
    2022. 

 

II. 
Ovaj Plan stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Motovun“. 
 

KLASA: 406-01/21-01/2 OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2163/05-02-21-2  
Motovun-Montona, 30. prosinca 2021. Tomislav Pahović, v. r. 

 

  
II.18. 

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) te članka 48. Statuta Općine Motovun-
Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13 i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18 i 
1/21), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik je dana 30. prosinca 
2021. godine donio  
 

PLAN 
prijma u službu za 2022. godinu 

 
I. 

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i planirani prijam u službu u 
Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun-Montona za 2022. godinu. 
 

II. 
Riječi i pojmovi u ovom Planu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, 
neovisno u kojem rodu su navedeni. 
 
 
 

III. 
Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun 
(„Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 4/19.), u Jedinstvenom upravnom odjelu predviđeno ukupno 
13 službeničkih radnih mjesta, od kojih je, na dan 1. siječnja 2022. godine, 6 službeničkih radnih mjesta 
popunjeno na neodređeno vrijeme.  
 

IV. 
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Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima u 2022. godini, u Jedinstvenom upravnom odjelu, u 
skladu s citiranim Pravilnikom o unutarnjem redu, ne planira se zaposliti nove službenike. 
 

V. 
Ako tijekom godine prestane služba nekom od službenika, neovisno o razlozima, provedbom natječaja 
u službu će se primiti službenik na srodne poslove na neodređeno vrijeme, ovisno o tome kakva je 
služba, na kakvom je radnom mjestu bio službenik kojem je služba prestala odnosno o potrebama 
Jedinstvenog upravnog odjela.  
  

VI. 
Ovaj Plan stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Motovun“.  
 
KLASA: 120-01/21-01/2 OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2163/05-02-21-2  
Motovun-Montona, 30. prosinca 2021. Tomislav Pahović, v. r. 

 

  
II.19. 

Na temelju članka 9. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 28/10) te članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, 
broj 10/13 te „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18 i 1/21), općinski načelnik je dana 31. prosinca 
2021. godine donio 
 

ODLUKU 
o visini osnovice za obračun plaće službenika  

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se visina osnovice za izračun plaće službenika u Općini Motovun-Montona. 
 

Članak 2. 
Osnovica za izračun plaće službenika u Općini Motovun-Montona utvrđuje se u iznosu od 3.166,00 kn 
bruto.  
 

Članak 3. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o visini osnovice za obračun plaće 
službenicima i namještenicima („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 5/20). 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Motovun“. 
 
KLASA: 120-01/21-01/6 OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2163/05-02-21-1  
Motovun-Montona, 31. prosinca 2021. Tomislav Pahović, v. r. 

 

  
II.20. 

Na temelju članka 109. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“, broj 66/19) te članka 36. 
Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni 
glasnik Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.), općinski načelnik je dana 15. prosinca 2021. godine donio 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti društvu Istarski vodovod d.o.o. Buzet na Odluku o 

cijeni vodnih usluga 
 

Članak 1. 
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Ovom Odlukom daje se suglasnost društvu Istarski vodovod d.o.o. Buzet na Odluku o cijeni vodnih 
usluga, u tekstu označenom kao 91-35/62-2021 od 3. prosinca 2021. godine. 
 

Članak 2. 
Prilog ove Odluke je tekst iz članka 1. ove Odluke koji čini njezin sastavni dio. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 
KLASA: 325-01/21-01/7 OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2163/05-02-21-2  
Motovun-Montona, 15. prosinca 2021. Tomislav Pahović, v. r. 

 

  
II.21. 

Na temelju članka 36. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske 
(„Narodne novine“, broj 123/17) i članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada 
Pazina“, broj 10/13 i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18 i 1/21), općinski načelnik Općine 
Motovun-Montona dana 8. studenog 2021. godine donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju lokalnog koordinatora 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom za lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za 
Općinu Motovun-Montona imenuje se Nenad Šćulac, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 
Nenad Šćulac, imenovani koordinator, kontakt: 052/681-642, e-mail: opcina @motovun.hr. 
 

Članak 2. 
Sukladno članku 36. stavak 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 
Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17) lokalni koordinator obavlja sljedeće poslove: 

1. koordinira i nadzire izradu akata strateškog planiranja od značaja za Općinu Motovun-Montona 
iz članaka 25. i 26. Zakona za koje ga ovlasti općinski načelnik, 

2. provjerava usklađenost akata strateškog planiranja od značaja za Općinu Motovun-Montona iz 
točke 1. s aktima strateškog planiranja više ili jednake hijerarhijske razine i o tome podnosi 
izvješće općinskom načelniku i Koordinacijskom tijelu, 

3. nadzire i prati provedbu akata strateškog planiranja iz točke 1. te izvješćuje općinskog 
načelnika, regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo o njihovoj provedbi, 

4. koordinira poslove na razini Općine Motovun-Montona vezane uz planiranje i provedbu 
razvojnih projekata, 

5. obavlja upis razvojnih projekata od značaja za Općinu Motovun-Montona u registar projekata iz 
članka 46. ovog Zakona, 

6. surađuje s Koordinacijskim tijelom, regionalnim koordinatorima i drugim lokalnim koordinatorima 
na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem i 

7. obavlja i druge poslove sukladno zakonu. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Motovun-
Montona i u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 
KLASA: 080-01/21-01/1 OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2163/05-02-21-2  
Motovun-Montona, 8. studenog 2021. Tomislav Pahović, v. r. 
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