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OPĆINSKO VIJEĆE
I.28.
Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18.,
115/18. i 98/19.), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
za Općinu Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 3/20.) na koji je Ministarstvo
poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 945-01/18-01/687, URBROJ:525-07/0156-20-5 od 29. travnja
2020. godine), članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj
10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.), Općinsko vijeće Općine MotovunMontona je na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. godine donijelo

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona
Članak 1.
(1) Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Motovun-Montona u katastarskim općinama: k.o. Brkač, k.o. Kaldir, k.o. Motovun i k.o.
Zumesk, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Motovun-Montona predviđeno za zakup ili je predviđeno za povrat ili ostale
namjene.
(2) Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je
navedeno u Prilogu 1. Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Motovun-Montona, koji se nalazi u prilogu ove Odluke, te čini njen sastavni
dio.
Članak 2.
(1) Poljoprivredno zemljište koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općine Motovun-Montona predviđeno za povrat ili ostale namjene, daje se u
zakup na rok do 5 godina, s mogućnošću produljenja odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu
sukladno posebnom propisu ili do privođenja tog zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.
(2) Na rok do 5 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je
navedeno u Prilogu 1. Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Motovun-Montona, koji se nalazi u prilogu ove Odluke te čini njen sastavni
dio.
Članak 3.
Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih
ponuda.
Članak 4.
Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja
djelatnosti akvakulture („Narodne novine“, broj 89/18.).
Članak 5.
Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 40 ha, a uključuje površine državnog
poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na
snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18., 115/18. i 98/19.).
Članak 6.
(1) Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Motovun-Montona,
dana 24. lipnja 2021. godine, u trajanju od 30 dana.
(2) Pisane ponude se dostavljaju Općini Motovun-Montona u roku od 30 dana od objave natječaja na
oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Motovun-Montona.
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Članak 7.
Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Motovun-Montona s popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Članak 8.
(1) Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona na prijedlog
Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu MotovunMontona.
(2) Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Istarskoj županiji i na
suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.
Članak 9.
Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni upravni
odjel.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 022-01/21-01/4
URBROJ: 2163/05-02-21-2
Motovun-Montona, 23. lipnja 2021.

I.29.
Na temelju članaka 87. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17.,
114/18., 39/19. i 98/19.) te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada
Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.), Općinsko vijeće Općine
Motovun-Montona je na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. godine donijelo

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Divjaki
Članak 1.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Divjaki (u daljnjem
tekstu: Odluka) donesena na sjednici Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održanoj 15. veljače
2018. godine, a objavljena u „Službenom glasniku Općine Motovun“, broj 1/18.
Članak 2.
Svi postupci vezani za provođenje Odluke iz prethodnog članka obustavljaju se, a novi postupak izrade
Urbanističkog plana uređenja Divjaki nastavit će se donošenjem nove Odluke o izradi Urbanističkog
plana uređenja Divjaki.
Članak 3
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 022-01/21-01/4
URBROJ: 2163/05-02-21-3
Motovun-Montona, 23. lipnja 2021.

I.30.
Na temelju članaka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17.,
114/18., 39/19. i 98/19.) te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada
Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.), Općinsko vijeće Općine
Motovun je na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. godine donijelo

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja Divjaki
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I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se temeljni razlozi, smjerovi i načini izrade Urbanističkog plana uređenja Divjaki
(dalje: UPU).
Članak 2.
(1) Kako bi se izrada i donošenje UPU-a provela u skladu s uvodno citiranim Zakonom o prostornom
uređenju (dalje: Zakon) ovom Odlukom utvrđuje se sljedeće:
1. pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a,
2. razlozi donošenja UPU-a,
3. obuhvat UPU-a,
4. sažeta ocjena stanja u obuhvatu UPU-a,
5. ciljevi i programska polazišta UPU-a,
6. popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima
kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu UPU-a,
7. način pribavljanja stručnih rješenja UPU-a,
8. popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu UPU-a te
drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi UPU-a,
9. planirani rok za izradu UPU-a odnosno njihovih pojedinih faza,
10. izvore financiranja izrade UPU-a,
11. završne odredbe.
(2) Naručitelj izrade UPU-a je Općina Motovun (dalje: Nositelj).
II. O IZRADI UPU-a
Pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a
Članak 3.
(1) Pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a proizlazi iz odredaba Prostornog plana uređenja Općine
Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 19/03., 13/07., 50/15. i 30/16. - dalje: Prostorni plan).
(2) Cijeli postupak izrade i donošenja UPU-a mora biti u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o sadržaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova („Narodne novine“, broj 106/98., 39/04., 45/04. i 163/04.), ostalim važećim propisima iz područja
prostornog uređenja te posebnim propisima.
Razlozi za izradu UPU-a
Članak 4.
(1) Kao polazni podatak i razlog za utvrđivanje mogućeg rješenja za izradu i donošenje UPU-a
predstavlja Studija mogućeg urbanističkog uređenja građevnog područja Divjaki od prosinca 2014.
godine kojom je ponuđeno nekoliko mogućih rješenja. U nastavku izrade UPU-a koristit će se odabrano
rješenje iz točke 7. Studije.
(2) U skladu s rješenjem iz prethodnog stavka izradit će se Urbanistički plan uređenja Divjaki.
Obuhvat UPU-a
Članak 5.
Obuhvat UPU-a usklađen je s Prostornim planom odnosno s granicom utvrđenom u kartografskom
prilogu 4. Građevna područja (k.o. Motovun).
Ocjena stanja u obuhvatu UPU-a
Članak 6.
Područje unutar obuhvata UPU-a većim dijelom je neizgrađeno i naslanja se na izgrađeni dio građevnog
područja Divjaki, tako da će se posebna pažnja trebati posvetiti spajanju novog i starog dijela zaseoka.
Ciljevi i programska polazišta UPU-a
Članak 6.
Cilj ovog UPU-a je utvrđivanje rješenja dijelova gradivih i negradivih dijelova građevnog područja Divjaki
te izrada prijedloga podjele građevnog zemljišta na građevne čestice namijenjene za gradnju obiteljskih
kuća čime bi se potpomogao ostanak stanovnika u Motovunu.
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Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim
zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu UPU-a
Članak 7.
(1) Za izradu UPU-a neće se izrađivati nikakve posebne sektorske strategije, planovi, studije ili drugi
dokumenti, ali će se zato koristiti idejno rješenje Studije iz članka 3 ove Odluke.
(2) UPU će se izraditi na postojećoj geodetsko-katastarskoj podlozi (u digitalnom obliku) koja je služila
kao osnova za izradu Studije, a koju će Nositelj ustupiti odabranom stručnom izrađivaču.
Način pribavljanja stručnih rješenja UPU-a
Članak 8.
Na temelju procjene opsega posla za izradu UPU-a provest će se propisani postupak javne nabave za
izradu UPU.
Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve te drugih sudionika
korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi UPU
Članak 9.
Tekst ove Odluke dostavit će se javnopravnim tijelima koja će u zakonskom roku dostaviti posebne
zahtjeve i uvjete iz područja svojeg djelovanja. To su:
1. vodoopskrba - Istarski vodovod d.o.o. Buzet,
2. javna odvodnja - Usluga odvodnja d.o.o. Pazin,
3. elektroopskrba - HEP, Elektroistra Pazin
4. telekomunikacije - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb
5. županijske ceste - Županijska uprava za ceste Pazin.
Planirani rok za izradu UPU-a odnosno njegovih pojedinih faza
Članak 10.
(1) Utvrđuje se osnovni tijek aktivnosti u izradi i donošenju UPU-a, a nakon objave i stupanja na snagu
ove Odluke:
1. Nacrt prijedloga UPU-a za javnu raspravu u roku od 30 kalendarskih dana od dana sklapanja
ugovora s odabranim Izrađivačem ili dostave narudžbe.
2. Javna rasprava u trajanju od 30 kalendarskih dana s početkom 8 dana po objavi javne
rasprave o prijedlogu UPU-a u dnevnom tisku, mrežnim stranicama Ministarstva i Općine te
na lokalno uobičajen način.
3. Izrada Izvješća o provedenoj javnoj raspravi u roku od 8 kalendarskih dana od završetka
javnog uvida.
4. Izrada nacrta Konačnog prijedloga UPU-a u roku 15 kalendarska dana od dostave Izvješća o
provedenoj javnoj raspravi Izrađivaču od strane Naručitelja.
5. Izrada i dostava primjerka konačnog prijedloga UPU-a s pisanim i kartografskim dijelovima
Naručitelju.
6. Potreban broj izvornika UPU-a u obliku uvezanih i ovjerenih elaborata sukladno propisima u
roku 8 kalendarskih dana od dana donošenja Odluke o usvajanju UPU-a odnosno njene
objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
(2) Unutar planiranih okvirnih rokova moguća su odstupanja u slučaju nepredviđenih razrada i poslova
tijekom izrade UPU-a.
Izvori financiranja izrade UPU-a
Članak 11.
Izrada UPU-a financirat će se iz proračuna Općine Motovun-Montona.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Sukladno članku 86. stavku 5. Zakona ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 022-01/21-01/4
URBROJ: 2163/05-02-21-4
Motovun-Montona, 11. lipnja 2021.
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I.31.
Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
19/13. - pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 36. Statuta Općine MotovunMontona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.
i 1/21.), općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 23. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU
o utvrđivanju naknade za rad i naknade troškova članovima općinskog vijeća i
članovima radnih tijela
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom utvrđuje se naknada za rad članovima Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona
(u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) i njegovih radnih tijela, kao i naknada materijalnih troškova za
vrijeme službenih putovanja članova Općinskog vijeća i njegovih stalnih radnih tijela.
(2) Sredstva za naknade iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u općinskom proračunu.
Članak 2
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na
muški i ženski spol.
II. NAKNADA ZA RAD ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 3.
Član općinskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u općinskom vijeću i radnim tijelima općinskog
vijeća, a određuje se u neto iznosu po članu općinskog vijeća tako da ukupna godišnja neto naknada
predsjedniku Općinskog vijeća ne smije iznositi više od 9.000,00 kuna, po potpredsjedniku Općinskog
vijeća ne smije iznositi više od 7.800,00 kuna, a po članu općinskog vijeća ne smije iznositi više od
6.000,00 kuna.
Članak 4.
(1) Članu općinskog vijeća pripada naknada za rad u općinskom vijeću u neto iznosu od 400,00 kuna,
s pripadajućim porezima i doprinosima, po svakoj sjednici općinskog vijeća na kojoj budu nazočni.
(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka pripada članu općinskog vijeća koji bude nazočan na sjednici
općinskog vijeća, neovisno je li bio nazočan samo dio sjednice ili cijelu sjednicu.
(3) Naknadu iz stavka 1. ovog članka obračunava Jedinstveni upravni odjel i isplaćuje na žiro-račun
člana općinskog vijeća prvog narednog mjeseca od mjeseca u kojem je održana sjednica općinskog
vijeća kojoj je nazočio član općinskog vijeća, a na temelju izvatka iz zapisnika sa sjednice općinskog
vijeća.
(4) Izvadak iz zapisnika iz stavka 3. ovog članka ovjerava svojim potpisom predsjedavajući s
odgovarajuće sjednice općinskog vijeća i zapisničar.
III. NAKNADA ZA RAD PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
VIJEĆA
Članak 5.
(1) Predsjedniku i potpredsjednicima općinskog vijeća pripada naknada za obavljanje dužnosti u
općinskom vijeću i izvršavanje drugih obveza propisanih općim aktima.
(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se kako slijedi:
1. predsjedniku općinskog vijeća pripada naknada u neto iznosu od 750,00 kuna mjesečno, s
pripadajućim porezima i doprinosima.
2. potpredsjednicima općinskog vijeća pripada naknada u neto iznosu od 600,00 kuna mjesečno,
s pripadajućim porezima i doprinosima.
(3) Predsjednik i potpredsjednici općinskog vijeća nemaju pravo na naknadu iz članka 4. stavka 1. ove
Odluke.
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(4) Naknadu iz stavka 2. ovoga članka obračunava Jedinstveni upravni odjel i isplaćuje mjesečno na
žiro-račun predsjednika odnosno potpredsjednika općinskog vijeća.
IV. NAKNADA ZA RAD ČLANOVA RADNIH TIJELA OPĆINE MOTOVUN-MONTONA
Članak 6.
(1) Članovima radnih tijela, osim osoba iz točaka 3. do 5. ove Odluke te općinskog načelnika, pripada
pravo na naknadu za rad u radnim tijelima.
(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka određuje se u neto iznosu od 100,00 kuna, s pripadajućim
porezima i doprinosima, po svakoj sjednici stalnog radnog tijela na kojoj budu nazočni.
(3) Obračun i isplata naknade iz stavka 1. ovog članka izvršit će se na odgovarajući način utvrđen
člankom 4. ove Odluke za obračun i isplatu naknade za rad u općinskom vijeću.
V. NAKNADA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
Članak 7.
(1) Predsjednik, potpredsjednici i članovi općinskog vijeća te članovi radnih tijela, koji su upućeni od
strane predsjednika općinskog vijeća ili općinskog načelnika na službeno putovanje u zemlji ili
inozemstvu, a radi obavljanja poslova iz djelokruga Općine, imaju pravo na dnevnicu, naknadu troškova
prijevoza, kao i troškove noćenja i to u iznosu i na način utvrđen za službenike Općine MotovunMontona.
(2) Putni nalog za službeno putovanje u zemlji ili inozemstvu odobrava općinski načelnik.
(3) Obračun i isplatu naknade svih troškova iz stavka 1. ovog članka obavlja Jedinstveni upravni odjel
na temelju ispunjenog i od strane općinskog načelnika ovjerenog naloga za službeno putovanje.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Ako naknade iz članka 5. ove Odluke u 2021. godini prelaze utvrđeni iznos ukupne godišnje neto
naknade za osobe iz članka 3. ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel, u neće u toj godini isplatiti naknadu
osobi iz članka 3. ove Odluke u iznosu utvrđenom člankom 5. ove Odluke.
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi troškova članovima Općinskog
vijeća, službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela i radnim tijelima Općine Motovun
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 15/13.).
Članak 10.
Ova Odluka stupa 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, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 022-01/21-01/4
URBROJ: 2163/05-02-21-5
Motovun-Montona, 11. lipnja 2021.

I.32.
Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18.,
110/18. i 32/20.) te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj
10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.), Općinsko vijeće Općine MotovunMontona je na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. godine donijelo

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

KLASA: 022-01/21-01/4
URBROJ: 2163/05-02-21-6
Motovun-Montona, 11. lipnja 2021.

I.33.
Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i
127/19.) te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13.
i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.), općinsko vijeće je na sjednici održanoj dana 23.
lipnja 2021. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma o osnivanju
Javne vatrogasne postrojbe Pazin
1.
Prihvaća se Sporazum o izmjenama Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u tekstu
koji je sastavni dio Zaključka.
2.
Ovlašćuje se općinski načelnik Tomislav Pahović za potpisivanje Sporazuma iz članka 1. ovog
Zaključka.
3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Elvis Linardon, v. r.

KLASA: 022-01/21-01/4
URBROJ: 2163/05-02-21-7
Motovun-Montona, 11. lipnja 2021.
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