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OPĆINSKO VIJEĆE  
 

 
I.42. 

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 
32/20) i članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 - 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj 27. listopada 2022. 
godine donijelo 
 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 
Članak 1. 

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 2/19, 2/20 i 3/20), članak 11. 
mijenja se i sada glasi: 
 

„Članak 11. 
Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja, iznosi za: 

1. stambeni prostor - 1,00, 
2. stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana - 1,00, 
3. garažni prostor - 1,00, 
4. neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05.“ 

 
Članak 2. 

Iza članka 11. dodaje se novi članak 11.a koji glasi: 
„Članak 11.a 

(1) Koeficijent namjene za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne 
djelatnosti, ovisno o djelatnostima po područjima (u skladu s metodologijom iz Odluke o nacionalnoj 
klasifikaciji djelatnosti „Narodne novine“ broj 58/07.) kako slijedi: 

A. za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo - 2,00 
B. za rudarstvo i vađenje - 5,00 
C. za prerađivačku industriju - 3,00 
D. za opskrbu električnom energijom, vodom, plinom, parom i klimatizaciju - 5,00 
E. za opskrbu vodom: uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te za djelatnosti sanacije 

okoliša - 3,00 
F. za građevinarstvo - 4,00 
G. za trgovinu na veliko i na malo te popravak motornih vozila i motocikala - 6,00 
H. za prijevoz i skladištenje - 6,00 
I. za djelatnosti pružanja smještaja te za pripremanje i usluživanje hrane - 10,00  
J. za informacije i komunikacije - 10,00 

J.1.računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima - 3,00 
K. za financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja - 10,00 
L. za poslovanje nekretninama - 10,00 
M. za stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti - 10,00 
N. za administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti - 8,00 
O. za javnu upravu i obranu te za obvezno socijalno osiguranje - 3,00 
P. za obrazovanje - 3,00 
Q. za djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi - 1,00 
R. za umjetnost, zabavu i rekreaciju - 3,00 

R.1. za djelatnosti kockanja i klađenja - 10,00 
S. za ostale uslužne djelatnosti - 6,00 
T. za djelatnosti kućanstava kao poslodavaca te za djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu 

robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - 3,00 
U. te za djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - 10,00 
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(2) Građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti iz stavka 1. ovog članka - 10% od 
koeficijenta namijenjenog za poslovni prostor. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“, a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 
 
KLASA: 024-03/22-01/5 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/28-01-22-3 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 27. listopada 2022. Elvis Linardon, v. r. 

 

  
I.43. 

Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 
32/20) i članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 - 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na svojoj sjednici održanoj 27. listopada 
2022. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o vrijednosti boda komunalne naknade 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) kao jedan od elemenata za 
utvrđivanje visine komunalne naknade na području Općine Motovun-Montona.  
 

Članak 2. 
Vrijednost boda jednaka je godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornom metru (m²) korisne 
površine stambenog prostora na području Općine Motovun-Montona. 
 

Članak 3. 
Vrijednost boda iz članka 2. ove Odluke određuje se u visini od 0,50 eura (odnosno prema fiksnom 
tečaju konverzije u protuvrijednosti od 3,76725 kuna) po četvornom metru (m²). 
 

Članak 4. 
Danom stupanja na snagu prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade („Službeni 
glasnik Općine Motovun“, broj 2/19). 
 

Članak 5.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“, a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 
 
KLASA: 024-03/22-01/5 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/28-01-22-4 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 27. listopada 2022. Elvis Linardon, v. r. 

 

  
I.44. 

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 
32/20) i članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 - 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj 27. listopada 2022. 
godine donijelo 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

 
Članak 1. 

U članku 7. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 2/19), mijenja 
se stavak 1. i sada glasi: 
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„(1) Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u visini od 15,00 eura (odnosno prema 
fiksnom tečaju konverzije u protuvrijednosti od 113,02 kune) po kubnom metru (m3) građevine za cijelo 
područje iz članka 6. ove Odluke. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“, a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 
 
KLASA: 024-03/22-01/5 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/28-01-22-5 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 27. listopada 2022. Elvis Linardon, v. r. 

 

 
I.45. 

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini („Narodne novine“, broj 87/08,116/08, 76/09 - Odluka USRH, 
114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20) te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni 
glasnik Općine Motovun“, broj 1/19 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na 
sjednici održanoj dana 27. listopada 2022. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se mjesta (lokacije) na kojima se može obavljati prodaja robe izvan 
prodavaonica, pokretna prodaja, uvjeti prodaje, vanjski izgled prodajnog objekta te se određuju mjesta 
prigodne prodaje. 
 

Članak 2. 
(1) Pod prodajom robe izvan prodavaonica u smislu ove Odluke smatra se prodaja robe u kioscima, na 
štandovima i klupama izvan tržnice na malo, pokretna prodaja te prigodna prodaja (dalje u tekstu: 
prodaja izvan prodavaonice). 
(2) Prodaja izvan prodavaonica mora se obavljati u skladu s odredbama Zakona o trgovini, Pravilnika o 
minimalnim tehničkim i drugim objektima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u 
prodajnim objektima i uvjetima za prodaju izvan prodavaonica i u skladu s drugim podzakonskim aktima 
kojima je predmetna prodaja propisana, a na način da ne ugrožava sigurnost kretanja pješaka, odvijanje 
prometa te ne uzrokuje oštećivanje javnih i prometnih površina. 
 

Članak 3. 
Prodaju izvan prodavaonica mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje 
djelatnosti trgovine, obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava u skladu s posebnim propisima te pravne ili fizičke osobe koje posjeduju povlasticu za 
gospodarski ribolov na moru, povlasticu za gospodarski ribolov na slatkim vodama, povlasticu za uzgoj 
riba i drugih morskih organizama i povlasticu za akvakulturu (dalje u tekstu: trgovac). 
 

Članak 4. 
Ova Odluka se ne odnosi na pokretne objekte postavljene u skladu s odlukom koja propisuje korištenje 
javnih površina. 
 

Članak 5. 
(1) Prodaja izvan prodavaonica se obavlja na temelju odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela (dalje u 
tekstu: Odjel). Odobrenje se izdaje za kalendarsku godinu na razdoblje koje može biti najduže 4 godine. 
(2) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka se izdaje na temelju pisanog zahtjeva trgovca koji treba 
sadržavati: 

1. naziv, sjedište i OIB trgovca za pravnu osobu odnosno ime, prezime, adresu i OIB za fizičku 
osobu, 

2. vrstu robe odnosno usluge koja se prodaje i način prodaje, 
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3. registarsku oznaku vozila ili više njih iz kojih će se obavljati prodaja, 
4. vrstu robe koju će prodavati, 
5. razdoblje na koje se odobrenje traži, 
6. rješenje kojim se dokazuje da podnositelj zahtjeva ima pravo obavljanja trgovine na malo. 

(3) Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka trgovcu se za obavljanje prodaje izvan prodavaonica određuje 
plaćanje naknade za korištenje javnih površina u paušalnom iznosu od 1.000,00 kuna godišnje. 
(3) Trgovcima koji imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Općini i tvrtkama u vlasništvu Općine 
neće biti izdano odobrenje dok se dugovanja ne podmire. 
(4) Odobrenje za obavljanje prodaje izvan prodavaonica Odjel može ukinuti ako se utvrdi da trgovac koji 
obavlja prodaju krši odredbe zakonskih i podzakonskih propisa kojima je regulirana sigurnost prometa 
na cestama i gospodarska ili trgovačka djelatnost odnosno odredbe ove Odluke ili odluke kojom se 
regulira komunalni red. 
 

II. UVJETI 
 

Članak 5. 
(1) Prodaja izvan prodavaonica može se obavljati na površinama javne namjene na kojima se građani 
okupljaju, zadržavaju ili prolaze odnosno na površinama koje se vode kao javne površine, a koje su 
ovom Odlukom određene za predmetnu namjenu.  
(2) Prodaja robe izvan prodavaonice može se obavljati i na površinama u privatnom vlasništvu pod 
uvjetima propisanima člankom 8. ove Odluke. 
(2) Prilikom obavljanja prodaje izvan prodavaonica ne smiju se koristiti javne zelene površine i dječja 
igrališta niti je dozvoljeno ikakvo onečišćenje ili oštećenje javne površine, što podliježe nadzoru i 
mjerama komunalnog reda. 
(3) Zabranjuje se obavljanje prodaje izvan prodavaonica na površinama na udaljenosti manjoj od 100 
metara od ugostiteljskih objekata, trgovina, kioska i drugih stacionarnih objekata u kojima se obavlja 
prodaja iste ili slične robe odnosno usluge. 
 

Članak 6. 
(1) Prodaja robe izvan prodavaonica unutar područja povijesne urbanističke cjeline Motovun te ulice 
Rižanske skupštine može se dozvoliti isključivo na javnoj površini ili drugoj površini u vlasništvu Općine, 
u kiosku, štandu ili drugoj građevini gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m². Odobrenje se daje 
u skladu s odlukom kojom se propisuje gospodarenje javnim površinama. 
(2) Iznimno, prodaja pečenih kestena, kokica, pečenog ili kuhanog kukuruza s naprave može se dozvoliti 
kao sezonska prodaja na javnoj površini gdje postoje prostorni, prometni i ostali uvjeti. Odobrenje se 
daje u skladu s odlukom kojom se propisuje gospodarenje javnim površinama. 
(3) Prodaja sladoleda i bezalkoholnih napitaka iz rashladnih vitrina ne dozvoljava se na površinama 
unutar područja povijesne urbanističke cjeline Motovun. 
 

Članak 7. 
(1) Pokretna prodaja može se dozvoliti pravnim ili fizičkim osobama registriranima za obavljanje takve 
vrste prodaje na rok do godinu dana uz mogućnost produljenja roka. 
(2) Pokretna prodaja južnog voća može se dozvoliti na jednom od javnih parkirališta u skladu s uvjetima 
iz članka 4. ove Odluke. 
(3) Pokretna prodaja svježe ribe može se dozvoliti u skladu s uvjetima iz članka 4. ove Odluke na jednom 
od javnih parkirališta ili uz uvjet da se vozilo pridržava propisa koji reguliraju razinu buke i na način da 
se na mjestu ne zadržava dulje od 5 minuta. Svako zadržavanje vozila kojim se obavlja prodaja dulje 
od 5 minuta na jednom mjestu ne predstavlja pokretnu prodaju i podliježe mjerama propisanima 
odlukom kojom se regulira komunalni red. 
(4) Za obavljanje pokretne prodaje na javnim cestama trgovac mora ishoditi odobrenje nadležne pravne 
osobe koja upravlja javnom cestom. 
(5) Kretanje i zaustavljanje vozila pokretne prodaje mora se odvijati tako da ne ometa promet na 
javnoprometnim površinama, ne ugrožava sigurnost kupaca i slučajnih prolaznika odnosno ostalih 
sudionika u prometu. 
(6) Obavljanje pokretne prodaje podliježe propisima o javnom redu i miru te komunalnom redu. 
 

Članak 8. 
Na zemljištu u privatnom vlasništvu koje ima pristup s javne prometne površine prodaju izvan 
prodavaonica mogu obavljati isključivo osobe koje u Općini Motovun-Montona imaju registrirano 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MOTOVUN - broj 5/22. - 28. listopada 2022. 

152 
 
 
 

obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, za koje su kao proizvođači upisani u Upisnik - registar uz uvjet 
da je radi sigurnosti prometa na cestama za vozilo kupca osigurano parkirno mjesto na zemljištu na 
kojem se obavlja prodaja ili kolni ulaz ispred zemljišta u privatnom vlasništvu iz kojeg se obavlja prodaja.   
 

Članak 9. 
Vanjski izgled prodajnih objekata (kioska, štandova, kućica) mora biti u skladu s lokalnim i ambijentalnim 
obilježjima i u skladu s važećom prostorno planskom dokumentacijom, o čemu Odjel daje odobrenje.  
 

III. NADZOR 
 

Članak 10. 
(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke provode nadležne inspekcije i tijela određena 
Zakonom o trgovini i posebnim propisima. 
(2) Nadzor nad provedbom zakona koji uređuje područje sigurnosti prometa na cestama provodi 
nadležna policijska postaja. 
(3) Nadzor nad provedbom ove Odluke u dijelu koji se odnosi na komunalni red obavlja komunalni redar. 
 

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE 
 

Članak 11. 
Za obavljanje prodaje izvan prodavaonica protivno uvjetima propisanima ovom Odlukom, primjenjuju se 
novčane kazne propisane Zakonom o trgovini. 
 

Članak 12. 
Trgovci su dužni uskladiti poslovanje svoje pokretne prodaje s odredbama ove Odluke u roku od jednog 
mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke. 
 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 13. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 
KLASA: 024-03/22-01/5 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/28-01-22-6 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 27. listopada 2022. Elvis Linardon, v. r. 

 

  
I.46. 

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 28/10) te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik 
Općine Motovun“, broj 9/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici 
održanoj dana 27. listopada 2022. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Motovun-Montona 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Motovun-Montona. 
 

Članak 2. 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na muški i ženski 
rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 
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Članak 3. 
Koeficijenti za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona 
određuju se unutar kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijskog ranga radnih mjesta 
kako slijedi: 

R. br. Radno mjesto Klasifikacijski 
rang 

Koeficijent 

1. Glavni rukovoditelj 1. 2,00 

2. Savjetnik 
Savjetnik za opće i komunalne poslove 
Savjetnik za financije i upravljanje projektima 

5. 1,60 

3. Viši stručni suradnik 
Viši stručni suradnik za opće i administrativne poslove 
Viši stručni suradnik za komunalno i prometno redarstvo 
Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo 
Viši stručni suradnik za upravljanje projektima i društvene 
djelatnosti 

6. 1,45 

4. Stručni suradnik 
Stručni suradnik za opće poslove 
Stručni suradnik za komunalno i prometno redarstvo 
Stručni suradnik za financije i računovodstvo 
Stručni suradnik za upravljanje projektima 

8. 1,30 

5. Referenti 
Referent za opće poslove 
Referent za računovodstvene poslove 
Referent za društvene djelatnosti 
Referent - komunalni i prometni redar 

11. 1,15 

 
Članak 4. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donijet će pojedinačna rješenja o plaći službenika najkasnije 
do 1. studenog 2022. godine. 
 

Članak 5. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće 
službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 
2/19 i 8/19). 
 

Članak 6. 
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Motovun“, a stupa na snagu 1. studenog 2022. 
godine. 
 
KLASA: 024-03/22-01/5 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/28-01-22-7 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 27. listopada 2022. Elvis Linardon, v. r. 

 

  
I.47. 

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik 
Općine Motovun“, broj 9/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici 
dana 27. listopada 2022. godine donijelo 
 

REZOLUCIJU 
o štetnosti zatvaranja prometa javnim cestama zbog održavanja korporativnih 

rekreativnih utrka 
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Povodom organizacije rekreativnog biciklističkog događaja Istria 300 uslijed kojeg je zatvoren promet 
za sva vozila na dionici županijske ceste Ž5007 na području Općine Motovun-Montona u razdoblju od 
8.30 sati do 17.00 sati, dana 9. listopada 2021. godine (subota) i 8. listopada 2022. godine (subota): 
 

I. 
Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona upozorava da je 9. listopada 2021. godine (subota) 

i 8. listopada 2022. godine (subota) ugostiteljima, poljoprivrednicima, obrtnicima i građanima Općine 
Motovun-Montona, kao i Turističkoj zajednici Općine Motovun, komunalnom društvu Motovun Park 
odnosno cijelom turističkom sektoru u Općini Motovun-Montona onemogućavanjem prometa 
županijskom cestom prouzročena velika materijalna šteta i izmakla dobit zbog onemogućavanja 
slobodnog kretanja građana i dolaska gostiju, posjetitelja i prijatelja Motovuna u središnjem dijelu 
subotnjeg dana u turističkoj posezoni. 
 

II. 
Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona izražava stav da ne postoji nijedan valjani razlog da 

se zbog potrebe korporativnog partikularnog interesa i protivno načelima solidarnosti u Istarskoj županiji 
organiziraju manifestacije ove razine kojima se na račun koristi nekolicine čini šteta mnogima, a da se 
onima koji su pretrpjeli materijalnu štetu i izmaklu dobit ni na koji način ne omogućava pravična 
nadoknada štete. 
 

III. 
Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona zahtijeva od Istarske županije, nadležne policijske 

uprave i upravitelja županijskih cesta da se kod odobravanja zahtjeva kojima se organiziraju 
manifestacije predmetnog tipa prethodno traži suglasnost jedinice lokalne samouprave čija lokalna 
zajednica ne sudjeluje u manifestaciji, ali trpi teret i podnosi štetu. 
 

IV. 
Ova Rezolucija stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Motovun“. 
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