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G R A D   P A Z I N 
 

 
139 
 
Gradonačelnik Grada Pazina, na temelju 

članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju 
(«Narodne novine» broj 174/04) i članka 9. 
stavka 1. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i 
aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
(«Narodne novine» broj 25/06),  donosi 
  
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju Zapovjedništva zaštite  i 

spašavanja Grada Pazina 
 

 
Članak 1. 

Zapovjedništvo zaštite i spašavanja 
Grada Pazina (dalje: Zapovjedništvo) ima 
zapovjednika, zamjenika zapovjednika i pet (5) 
članova. 
 

Članak 2. 
U Zapovjedništvo zaštite i spašavanja 

Grada Pazina  imenuje se: 
 
1. Neven Rimanić, gradonačelnik Grada 

Pazina, za zapovjednika, 
2. Cvetko Benazić, zapovjednik 

Područne vatrogasne zajednice Pazin, za 
zamjenika zapovjednika, 

 3. Josip Rafaelić, član Poglavarstva 
Grada Pazina, za člana, 

 4. Dragan Šipraka, član uprave Usluga 
d.o.o. Pazin, za člana, 

 5. Edi Ćus, pročelnik Upravnog odjela 
za gospodarstvo, financije i proračun Grada 
Pazina, za člana, 

 6. Ines Krajčak, djelatnica Službe za 
zaštitu i spašavanje Vatrogasne zajednice 
Istarske županije, za člana, 
 7. Goran Terković, načelnik Policijske 
postaje Pazin, za člana. 
 

Članak 3. 
Sredstva za djelovanje Zapovjedništva  

osiguravaju se u Proračunu Grada Pazina. 
 
 

 
 

Članak 4. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u «Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan».  
 
KLASA: 810-01/06-01/01 
URBROJ: 2163/01-01-06-2 
Pazin, 11. travnja 2006. godine 
 

Gradonačelnik 
Grada Pazina 

Neven Rimanić, dipl.ing.,v.r. 
 
 
140 
 
Na osnovi članka 39 Statuta Grada 

Pazina («Službene novine Grada Pazina», broj 
21/01, 4/05 i 1/06), a na prijedlog Upravnog 
odjela za samoupravu, upravu i društvene 
djelatnosti, Gradsko poglavarstvo Grada Pazina 
na sjednici 26. travnja 2006. godine donijelo je 

 
 

ZAKLJUČAK 
o osnivanju Stručnog tima za izradu 

Programa revitalizacije 
povijesne cjeline Pazina 

 
 

I. 
 Osniva se Stručni tim za izradu 

Programa revitalizacije povijesne cjeline Pazina. 
Stručni tim ima stalne članove i povremene 
vanjske suradnike. 

 
II. 

 Za stalne članove Stručnog tima imenuju 
se: 

 1. Radovan Vlaketić, prof. za područje 
zaštite kulturnih dobara, za predsjednika, 

 2. Nevenka Šuran Marinčić, dipl.ing.arh. 
za područje prostornog planiranja, za zamjenika 
predsjednika, 
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 3. Marta Daus, dipl. oec, za područje 
gospodarstva, za člana, 

 4. Kazimir Zović, ing. el., za 
infrastrukturu, za člana, 

 5. Irene Jelovčić, dipl. iur, za pravna 
pitanja, za člana, 

 6. Predstavnik Konzervatorskog odjela u 
Puli, za člana. 
  

III. 
 Kao vanjski suradnici mogu se 

angažirati stručnjaci raznih profila, ovisno o 
pitanjima i problemima koji se pojave u radu na 
izradi pojedinih dijelova Programa. 
  

IV. 
 Troškovi koji nastanu na realizaciju 

ovog Programa podmirivat će se iz namjenskih 
sredstava prikupljenih od spomeničke rente. 
 

V. 
 Nalaže se Stručnom timu da izradi i do 

kraja 2006. godine Poglavarstvu Grada Pazina 
dostavi Program iz točke I ovog Zaključka. 
 

VI. 
 Stručne i administrativne poslove za rad 

Stručnog tima povjerava se Upravnom odjelu za 
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. 

 
VII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i 
Tinjan. 

 
KLASA: 612-01/06-01/04 
URBROJ: 2163/01-02-01-06-4 
Pazin, 26. travnja 2006. 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
PAZINA 

 
Predsjednik Poglavarstva 

Neven Rimanić, dipl. ing.,v.r. 
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O P Ć I N A   M O T O V U N 
 

 
141 
 
Na osnovi članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 37. 
Statuta Općine Motovun (“Službene novine 
Grada Pazina” broj 7/06), Općinsko vijeće 
Općine Motovun na sjednici održanoj 21.  
travnja 2006. godine, donosi 

 
 

ODLUKU 
o gospodarenju nekretninama u vlasništvu 

Općine Motovun 
 
 

I. UVODNE ODREDBE 
 

 
Članak 1. 

 
Ovom se Odlukom propisuju pravila 

postupanja tijela Općine Motovun (u nastavku: 
Općine) u vezi sa stjecanjem nekretnina te 
raspolaganjem i upravljanjem nekretninama u 
vlasništvu Općine, izuzev postupka davanja u 
najam stanova i postupka davanja u zakup 
poslovnih prostora, neizgrađenog građevinskog 
zemljišta i javnih površina, koji se postupci 
reguliraju posebnim općim aktima. 
 
 

Članak 2. 
 Pod nekretninama u smislu ove Odluke 
smatra se: 
 - građevinsko i ostalo zemljište, 
 - stambene, poslovne i druge zgrade 
 - posebni dijelovi zgrada, 
 - suvlasnički dijelovi građevinskog i 
ostalog zemljišta, stambenih i poslovnih zgrada 
ili posebni dijelovi tih zgrada. 

 
 

II. NAČIN RASPOLAGANJA 
NEKRETNINAMA 

 
Članak 3. 

Nekretninama u vlasništvu Općine 
raspolaže, koristi se i upravlja Općinsko 
poglavarstvo. 

 
Članak 4. 

Nekretnine Općina otuđuje ili na drugi 
način njima raspolaže na temelju javnog 
natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, 
odstupaj ući od tih pravila samo u slučaju kada je 
to zakonom ili ovom Odlukom propisano. 

Tržnom cijenom smatra se cijena 
utvrđena od strane ovlaštenog sudskog vještaka 
odnosno najviša cijena ponuđena u postupku 
natječaja. 
 

Članak 5. 
U slučaju prodaje nekretnina cijena se 

plaća u roku od osam dana od zaključenja 
ugovora, a novi vlasnik stječe pravo vlasništva i 
odgovarajuće uknjižbe prava vlasništva u 
zemljišnim knjigama nakon što u cijelosti isplati 
kupoprodajnu cijenu. 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, 
polazeći od socijalnih i drugih razloga, Općinsko 
poglavarstvo može utvrditi obročnu otplatu 
kupoprodajne cijene. 
 
 

III. UVJETI NATJEČAJA 
 
 

Članak 6. 
Pod uvjetima natječaja smatraju se uvjeti 

pod kojima neka osoba može, odnosno bez kojih 
ne može biti ponuditelj za kupnju nekretnine. 

 
Članak 7. 

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). 
 

Članak 8. 
Ponude koje ne ispunjavaju uvjete u 

smislu članaka 6. i 7. ove Odluke odbacit će se 
kao nevaljane, a u nastavku postupka razmatrat 
će se samo ponude za koje je utvrđeno da 
ispunjavaju uvjete iz natječaja. 
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Članak 9. 
U slučaju prodaje nekretnina u 

općinskom vlasništvu neće se uzeti u 
razmatranje ponude ponuđača koji imaju 
dugovanja spram Općine po bilo kojoj osnovi. 
 

Članak 10. 
Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se 

ona ponuda kojom se ispunjavaju opći i posebni 
uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši 
iznos kupoprodajne cijene. 

Iznimno, kada u natječaju sudjeluje 
osoba s prvenstvenim pravom najpovoljnija 
ponuda je ponuda osobe s prvenstvenim pravom 
ukoliko prihvaća cijenu utvrđenu od strane 
sudskog vještaka istaknutu u natječaju, te 
ispunjava opće i posebne uvjete natječaja. 
 

Članak 11. 
Pravo kupnje nekretnine temeljem 

najpovoljnije ponude utvrđene u smislu članka 
10. ove Odluke ograničava se prvenstvenim 
pravom: 

- vlasnika zgrada, kada je nekretnina 
izložena natječaju određena kao okućnica 
njihove zgrade, 

- suvlasnika najvećeg dijela, odnosno 
suvlasnika dijela nove neizgrađene građevinske 
parcele, radi oblikovanja sukladno prostornim 
planovima,  

- suvlasnika najvećeg dijela odnosno 
suvlasnika dijela zgrade, stana, poslovnog 
prostora ili zemljišta, 

- korisnika zgrada, stanova i zemljišta, 
koji te nekretnine drže u zadnjem, mirnom i 
nesmetanom posjedu neprekidno najmanje od 
01. siječnja 1985. godine. 
 
 

IV. POSTUPAK NATJEČAJA 
 
 

Članak 12. 
Natječaj se provodi prikupljanjem 

pisanih ponuda. 
Prikupljanje pisanih ponuda je postupak 

u kojem podnositelji svoje ponude dostavljaju u 
pismenom obliku u zatvorenim omotnicama. 
 

Članak 13. 
Odluku o raspisivanju natječaja donosi 

Općinsko poglavarstvo. 
Općinsko poglavarstvo može, nakon 

raspisanog i provedenog natječaja poništiti 
natječaj ili dio natječaja, te o tome obavijestiti 
ponuđače, bez posebnog obrazloženja. 
 

Članak 14. 
Natječaj provodi komisija koju imenuje 

Općinsko poglavarstvo na vrijeme od dvije 
godine. 

Natječajna komisija ima predsjednika i 
dva člana. 
 

Članak 15. 
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči 

Općine, a obavijest o natječaju se objavljuje u 
dnevnom tisku. Po odluci Općinskog 
poglavarstva cjeloviti tekst natječaja može se 
objaviti u tisku.  
 

Članak 16. 
 Natječaj za prodaju nekretnina sadrži: 
 1. oznaku nekretnine (katastarska 
čestica, katastarska općina, površina, mjesto gdje 
se nekretnina nalazi, te ostale podatke bitne za 
pobližu oznaku nekretnine), 

2. postojanje prvenstvenog prava, 
3. početni iznos kupoprodajne cijene,  
4. iznos jamčevine, rok i način plaćanja, 

 5. rok za sklapanje ugovora, 
 6. rok i način plaćanja kupoprodajne 
cijene, 
 7. rok, način i mjesto dostave pisanih 
ponuda, 
 8. mjesto i vrijeme otvaranja pisanih 
ponuda, 
 9. gospodarski program (dodatno 
zapošljavanje, osnivanje firme...). 
 

Članak 17. 
Elemente natječaja u smislu prethodnog 

članka ove Odluke utvrđuje Općinsko 
poglavarstvo prilikom donošenja Odluke za 
raspisivanje natječaja, a na prijedlog Natječajne 
komisije. 

 
Članak 18. 

Prikupljanje pisanih ponuda provodi se 
dostavom takvih ponuda putem pošte ili 
predajom u pisarnici Općine, u zatvorenoj 
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omotnici uz naznaku "NE OTVARAJ PONUDA 
ZA NATJEČAJ". 

Pismena ponuda obvezno sadrži: 
 1. ime i prezime, odnosno naziv po-
nuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta, 
odnosno sjedišta, 

2. oznaku nekretnine, 
3. ponuđenu cijenu. 

Uz ponudu se prilaže: 
1. dokaz o državljanstvu, odnosno 
registraciji, 

 2. dokaz o uplaćenoj jamčevini, 
 3. ovlaštenje, odnosno punomoć (za 
ovlaštene predstavnike, odnosno 
opunomoćenike), 
 4. dokaz o prvenstvenom pravu iz članka 
11. ove Odluke (za osobe koje žele takvo pravo 
ostvariti), 
 5. gospodarski program (ukoliko ga 
ponuditelj ima), 
 6. izjava o nepostojanju duga prema 
Općini. 
 

Članak 19. 
Otvaranje i razmatranje ponuda provodi 

Natječajna komisija, na mjestu i u vremenu 
utvrđenom u natječaju, na način da utvrdi koje su 
ponude zaprimljene i koji su ponuditelji nazočni. 

O tijeku sjednice Komisije vodi se 
zapisnik. 

Po otvaranju svake omotnice Komisija 
upoznaje nazočne sa sadržajem ponude. 

Zakašnjele ili nepotpune ponude 
Komisija neće uzeti u raspravljanje već će se 
odmah zapisnički utvrditi njihovu nevaljanost i 
donijeti Odluku o njihovu odbacivanju. 

Valjane ponude Komisija razmatra i 
utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti, te usporedbom 
ponuđenih cijena zapisnički utvrđuje koju 
ponudu smatra najpovoljnijom. 

Ako je za iste nekretnine prispjelo više 
valjanih najpovoljnijih ponuda koje su istovjetne 
po ponuđenoj visini cijene Komisija će usmenim 
nadmetanjem između takvih ponuditelja utvrditi 
koja je ponuda najpovoljnija. 

 
 
 
 
 

Usmeno nadmetanje provest će Komisija 
u vrijeme i na mjestu koje će naknadno odrediti, 
te o tome obavijestiti sve ponuditelje s valjanom 
istovjetnom ponudom. 

 
Članak 20. 

Zapisnik o provedenom natječaju s 
prijedlogom najpovoljnije ponude za koju smatra 
da je potrebno prihvatiti, Komisija dostavlja 
Općinskom poglavarstvu radi donošenja odluke 
o prihvatu ponude i sklapanja ugovora o 
kupoprodaji. 

 
Članak 21. 

Ponuditelj koji ostvari pravo na 
sklapanje kupoprodajnog ugovora dužan je u 
roku od osam dana od dana primitka obavijesti 
pristupiti u Općinsku upravu i zaključiti ugovor. 

Ponuditelj koji nakon donošenja odluke 
iz stavka 1. ovoga članka odustane od sklapanja 
ugovora ili ne pristupi u roku određenom za 
sklapanje ugovora, gubi pravo na povrat 
uplaćene jamčevine, a nekretnina će se ponovno 
izložiti natječaju ili ponuditi slijedećem 
ponuditelju s najpovoljnijom ponudom. 
 

Članak 22. 
Ponuditeljima kojima su ponude 

utvrđene kao nevaljane ili nepovoljne, uplaćena 
jamčevina vratit će se u roku od osam dana od 
zaprimanja izjave o odustanku od ponude. 
 

Članak 23. 
Po okončanju postupka natječaja 

zaključuje se kupoprodajni ugovor koji potpisuje 
Općinski načelnik. 

 
 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 24. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o gospodarenju nekretninama u 
vlasništvu Općine Motovun (“Službene novine 
Grada Pazina” broj 11/01). 
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Članak 25. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave, a objavljuje se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina CerovIje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 

 
 

KLASA: 011-01/06-01/12  
URBROJ: 2163/05-02-06-2 
Motovun, 21. travnja 2006. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik Općinskog vijeća  

Efrem Močibob,v.r. 
 
 
142 
 
Na temelju odredaba članka 3. i članka 

6. stavka 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog 
prostora (“Narodne novine” broj 91/96, 124/ /97 
i 174/04) i članka 37. Statuta Općine Motovun 
(“Službene novine Grada Pazina” broj 7/06), 
Općinsko vijeće Općine Motovun na sjednici 
održanoj 21. travnja 2006. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
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. 
 

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 Općinsko poglavarstvo 
Općine Motovun (u daljnjem tekstu: 
Poglavarstvo): 
 1. donosi plan održavanja i 
rekonstrukcije poslovnih prostora, 
 2. imenuje Natječajnu komisiju za 
provođenje 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 pros-
torima će se obavljati pojedine djelatnosti. 
 

Članak 4. 
Ostale poslove upravljanja poslovnim 

prostorom kao i stručno-administrativne poslove 
za Poglavarstvo i Komisiju obavlja Jedinstveni 
upravni odjel. 
 

Članak 5. 
 Određuju se poslovni prostori koji se 
mogu koristiti za obavljanje određenih 
djelatnosti od interesa za Općinu Motovun 
odnosno za rad udruga građana sa sjedištem na 
području Općine Motovun: 
 1. prostori sa sjedištem na Trgu 
A.Antico, Motovun, 
 2. prostori sa sjedištem na Trgu J. 
Ressela, Motovun i 
 3. drugi prostori na području Općine 
Motovun koje odredi Poglavarstvo. 
 

Članak 6. 
Poglavarstvo može odobriti stupanje u 

prava i obveze dosadašnjeg zakupnika i to: 
- nasljednicima u slučaju smrti za-

kupnika ukoliko ispunjavaju uvjete za nastavak 
ugovorene djelatnosti i podmire dospjela 
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dugovanja po osnovi zakupa poslovnog prostora, 

- pravnoj osobi kao pravnom sljedniku u 
slučaju promjene pravnog položaja zakupnika, a 
pod uvjetom da po osnovi zakupa nema 
dospjelih dugovanja. Pravno sljedništvo 
dokazuje se rješenjem nadležnog trgovačkog 
suda. Međutim, neće se prihvatiti prijenos ugo-
vora o zakupu sa fizičke osobe na pravnu ili 
obratno. 
 

Članak 7. 
Poglavarstvo može odobriti davanje 

dijela ili cijelog poslovnog prostora u podzakup 
supružniku ili potomcima zakupnika, ako sa za-
kupnikom obavljaju zajednički obrt i to pod 
uvjetima iz osnovnog ugovora o zakupu. 

 
Članak 8. 

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. 

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. 

U slučaju da drugi zakupnici ne preuzmu 
cijeli prostor, ugovor se raskida sa svim 
zajedničkim zakupnicima. 

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 Poglavarstvo. 
 

Članak 11. 
Visina zakupnine obračunava se 

mjesečno umnoškom površine poslovnog 

prostora i cijene zakupnine. 
Početna visina mjesečne zakupnine 

iznosi najmanje: 
 - 5,00 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.  
             U slučaju kada je u poslovni prostor 
neophodno izvršiti velika ulaganja, Poglavarstvo 
može umanjiti visinu zakupnine iz stavka 2., 
ovisno o visini uloženih sredstava. 
             U slučaju kada je na natječaju postignuta 
zakupnina viša od iznosa iz stavka 2. ovog 
članka, ista 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. 
 Poslovni prostori daju se u zakup putem 
javnog natječaja. 
 Odluku o raspisivanju natječaja donosi 
Poglavarstvo. 

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči 
Općine Motovun, a obavijest o natječaju u 
dnevnom tisku. 
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Članak 15. 
Natječaj provodi Natječajna komisija 

koju imenuje Poglavarstvo na vrijeme od dvije 
godine. 

Komisija ima predsjednika i dva člana. 
 

Članak 16. 
 Iznimno od postupka iz članka 14. ove 
Odluke, zakupodavac će sadašnjem zakupniku 
poslovnoga 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. 
           Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu 
iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana, 
zakupodavac će raspisati javni natječaj za 
davanje u zakup poslovnoga prostora u kojem će 
početni iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen 
zakupniku iz stavka 1. ovoga članka. 
            U slučaju iz stavka 2. ovoga članka 
prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o 
zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz 
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji. 
 
 

IV. UVJETI NATJEČAJA 
 
 

Članak 17. 
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). 

Ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz 
stavka 1. ovog članka odbacit će se kao neva-
ljane. 
 

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. 
 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 nestaloga 
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. 

Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju 
prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o 
zakupu poslovnog prostora ako nisu korisnici 
mirovine ostvarene po Zakonu navedenom u 
stavku 1. ovoga članka. 

Poslovni prostor na kojem je zasnovan 
zakup na temelju uvjeta iz ovog članka ne može 
se dati u podzakup. 

Prednost pri zakupu poslovnog prostora 
navedena u ovom članku može se ostvariti samo 
jednokratno.    
 
 

V. POSTUPAK NATJEČAJA 
 
 
Članak 20. 

 Natječaj se provodi prikupljanjem 
pismenih ponuda. 

Prikupljanje pismenih ponuda je 
postupak u kojem podnositelji svoje ponude dos-
tavljaju u pismenom 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,  
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8. vrijeme na koje se ugovor o zakupu 
sklapa, 

 9. rok, način i mjesto dostave ponude, 
 10. mjesto i vrijeme otvaranja pismenih 
ponuda, 
 11. ovlaštenje da Poglavarstvo može 
poništiti natječaj ili dio natječaja, bez 
obrazloženja, 
 12. ostalo od značaja za natječaj. 
 

Članak 22. 
Elemente natječaja u smislu prethodnog 

članka ove Odluke utvrđuje Poglavarstvo 
prilikom donošenja Odluke za raspisivanje 
natječaja, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog 
odjela. 
 Pismena ponuda obvezno sadrži: 
 1. ime i prezime, odnosno naziv 
ponuditelja s naznakom prebivališta ili boraviša, 
odnosno sjedišta, 
 2. oznaku poslovnog prostora, 
 3. ponuđenu natječajnu zakupninu. 

 Uz ponudu se prilaže: 
 1. dokaz o državljanstvu, odnosno 
registraciji, 
 2. dokaz o uplaćenoj jamčevini,  
 3. ovlaštenje, odnosno punomoć (za 
predstavnike, odnosno ovlaštene 
opunomoćenike), 

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 firme na području Općine i slično, 

6. potvrdu da ponuđač nema dugovanja 
spram Općine po bilo kojoj osnovi. 
 

Članak 23. 
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. 

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. 
Otvaranje i razmatranje ponuda provodi 

Natječajna komisija, na mjestu i u vremenu 
utvrđenom u natječaju, na način da utvrdi koje su 
ponude zaprimljene i koji su ponuditelji nazočni. 

O tijeku sjednice Komisije vodi se 
zapisnik kojeg po okončanju sjednice potpisuju 
predsjednik Komisije i zapisničar. 

Po otvaranju svake omotnice Komisija 
upoznaje nazočne sa sadržajem ponude. 

Nepravovremene i nepotpune ponude 
Komisija neće uzeti u raspravljanje već će se 
zapisnički utvrditi njihova nevaljanost i donijeti 
odluku o njihovom odbacivanju. 

Valjane ponude Komisija razmatra i 
utvrđuje da li su ispunjeni propisani uvjeti, te 
usporedbom ponuđenih visina zakupnine 
zapisnički utvrđuje koju ponudu smatra 
najpovoljnijom. 

Ako je za iste poslovne prostore 
prispjelo više valjanih najpovoljnijih ponuda 
koje su istovjetne po visini zakupnine Komisija 
će usmenim nadmetanjem između takvih 
ponuditelja utvrditi koja je ponuda najpovoljnija. 
 

Članak 25. 
Po utvrđenju najpovoljnije ponude, 

Komisija utvrđuje koje su osobe s prvenstvenim 
pravom dostavile pismeni dokaz o ispunjavanju 
uvjeta natječaja. 

Komisija će ponuditelja, koji ispunjava 
uvjete iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 174/04 i 
92/05), za kojeg se utvrdi da prema prispjeloj 
ponudi ima osnova za ostvarivanje prvenstvenog 
prava, pismenim putem pozvati da u roku od 
osam dana pismenom izjavom prihvati najvišu 
postignutu zakupninu. 
 

Članak 26. 
Zapisnik o provedenom natječaju s 

prijedlogom ponude za koju smatra da je treba 
prihvatiti, Komisija dostavlja Poglavarstvu radi 
donošenja Odluke o prihvatu ponude i sklapanja 
ugovora o zakupu. 
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Članak 27. 
Ponuditelj koji ostvari pravo na 

sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora 
dužan je u roku od osam dana od dana primitka 
obavijesti pristupiti u Jedinstveni upravni odjel i 
zaključiti ugovor o zakupu. 

Ponuditelj koji nakon donošenja odluke 
iz stavka 1. ovoga 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. 
Ponuditeljima kojima su ponude 

utvrđene kao nevaljane ili nepovoljne, uplaćena 
jamčevina vratit će se u roku od osam dana od 
dana donošenja odluke Poglavarstva o 
najpovoljnijoj ponudi. 

Ponuditelju koji odustane od ponude 
prije nego se izvrši otvaranje ponuda, uplaćena 
jamčevina vratit će se u roku od osam 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 
Poglavarstva, 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: 

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

- o obvezi zakupnika da za preinake 

poslovnog prostora mora od zakupodavca 
ishodovati prethodnu pismenu suglasnost, 

- o stanju prostora, 
- o obvezi zakupnika da je dužan o svom 

trošku održavati poslovni prostor u stanju koje 
mu omogućava obavljanje djelatnosti određene 
ugovorom o zakupu, 

- o namjeni poslovnog prostora, 
- o ostalome od značaja za ugovor. 

 
Članak 32. 

Ugovor o zakupu potpisuje Općinski 
načelnik. 

 
 

VII. PRESTANAK ZAKUPA 
 
 

Članak 33. 
Zakup poslovnog prostora prestaje na 

način propisan Zakonom, ovom Odlukom i 
Ugovorom o zakupu. 
 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 tri mjeseca godišnje, osim ako za to ima 
pismenu 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, bez obzira na ugovorne ili 
zakonske odredbe o trajanju zakupa, 
zakupodavac iz nekog razloga ne može koristiti 
poslovni prostor koji on koristi.  
 U slučaju otkaza ugovora zbog razloga 
navedenog u stavku 2. alineja 8. ovog članka 
otkazni rok je šest (6) mjeseci. 
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VIlI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

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. 
 
 
KLASA: 011-01/06-01/13 
URBROJ: 2163/05-02-06-2 
Motovun, 21. travnja 2006. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik Općinskog vijeća  

Efrem Močibob,v.r. 
 
 
 143 
 
 Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine” broj  33/01, 60/01iI 129/05) i članka 37.  
Statuta Općine Motovun (“Službene novine 
Grada Pazina” broj 7/06), Općinsko vijeće 
Općine Motovun na sjednici održanoj 21. travnja 
2006. godine, donosi  
 

O D L U K U 
o naknadi troškova članovima Općinskog 

vijeća, Poglavarstva i radnih tijela 
Općine Motovun 

 
 

Članak 1. 
Vijećnici, članovi Poglavarstva i članovi 

radnih tijela Općine Motovun imaju, prema 
odredbama ove Odluke pravo na naknadu 
troškova, naknadu izgubljene zarade i naknadu 
kao nadomjestak za uloženi trud u ostvarivanju  

zadaća Općine Motovun kao jedinice lokalne 
samouprave. 
 

Članak 2. 
Visina mjesečne naknade za 

predsjednika i potpredsjednike Vijeća, općinskog 
načelnika i zamjenike općinskog načelnika, te 
članove Poglavarstva Općine Motovun određuje 
se u odnosu na prosječnu netto plaću isplaćenu u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun 
u prethodnom mjesecu, kako slijedi:   

- predsjednik Općinskog vijeća - 0,30 
prosječne plaće mjesečno, 

- potpredsjednik Općinskog vijeća - 0,15 
prosječne plaće mjesečno, 

- Općinski načelnik/ predsjednik 
Općinskog poglavarstva – 1,00 prosječne plaće 
mjesečno, 

- zamjenik Općinskog načelnika/ 
zamjenik predsjednika Općinskog poglavarstva – 
0,30 prosječne plaće mjesečno, 

- član Poglavarstva - 0,15 prosječne 
plaće mjesečno. 
       Netto naknada iz prethodnog stavka 
uvećava se za iznos pripadajućeg poreza. 
 

Članak 3. 
Općim aktom Općinsko vijeće može 

odrediti da Općinski načelnik i zamjenik 
Općinskog načelnika mogu svoje dužnosti 
obavljati profesionalno. 
   Za vrijeme profesionalnog obavljanja 
dužnosti osoba iz stavka 1. ovog članka 
ostvaruje pravo na plaću, odnosno naknadu 
plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme 
obavljanja dužnosti uračunava joj se u staž 
osiguranja. 
   U slučaju profesionalnog obavljanja 
dužnosti osoba iz stavka 1. ovog članka nema 
pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke.      
 

Članak 4. 
 Članovima Općinskog vijeća i 
Općinskog poglavarstva, pored naknade iz 
članka 2. ove Odluke, utvrđuje se naknada u 
visini 0,10 prosječne netto plaće isplaćene u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun 
u prethodnom mjesecu, po prisustvovanju 
sjednici tijela kojega su članovi. 
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 Članovima radnih tijela utvrđuje se 
naknada u visini 0,05 prosječne netto plaće 
isplaćene u Jedinstvenom upravnom odjelu u 
prethodnom mjesecu, po prisustvovanju sjednici 
radnoga tijela kojega su članovi, osim 
dužnosnika iz članka 2. ove Odluke.  
 Netto naknada iz prethodnih stavaka 
uvećava se za iznos pripadajućeg poreza. 
 

Članak 5. 
   Za vrijeme obavljanja dužnosti izvan 
područja Općine vijećnicima i članovima 
Poglavarstva pripadaju troškovi i dnevnica. 

 
Članak 6. 

   Visina dnevnice i troškova određuje se 
sukladno propisima o visini dnevnice za 
službeno putovanje u zemlji i inozemstvu, te 
visini naknada za korisnike koji se financiraju iz 
sredstava Državnog proračuna. 

 
Članak 7. 

   Danom početka primjene ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o naknadi troškova 
vijećnicima i članovima radnih tijela Vijeća 
Općine Motovun ("Službene novine Grada 
Pazina" broj 16/01 i 8/05).    
 

Članak 8. 
   Ova Odluka 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, a 
primjenjuje se od 01. travnja 2006. godine. 
 
 
KLASA: 011-01/06-01/14 
URBROJ: 2163/05-02-06-2 
Motovun,  21. travnja 2006. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik Općinskog vijeća  

Efrem Močibob,v.r. 
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Na temelju članka  35. točke 4. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» broj 33/01, 60/01 i 129/05), 
članka 48. Statuta Općine Motovun («Službene 
novine Grada Pazina» broj 7/06) i članka 4. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Motovun 
(«Službene  novine Grada Pazina» broj 7/06), 
Općinsko vijeće Općine Motovun na sjednici 
održanoj 03. travnja 2006. godine donosi 
 

 
R J E Š E N J E 

o izboru predsjednika  i dva člana 
Mandatno-verifikacione komisije 

 
 

Članak 1. 
            1. U Mandatno-verifikacionu komisiju 
Općinskog  vijeća Općine Motovun izabiru se: 
            1. Sandra  Kaligari, za predsjednicu, 
            2. Mario Štefanić, za člana i  
            3. Alen Fakin, za člana. 
 

Članak 2. 
           2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi i 
Tinjan. 
 
 
KLASA: 011-01/06-01/05 
URBROJ: 2163/05-02-06-2 
Motovun, 03. travnja 2006. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik Općinskog vijeća  

Slobodan Vugrinec, v.r. 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine», broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 37. 
Statuta Općine Motovun («Službene novine 
Grada Pazina" broj 7/06), Općinsko vijeće 
Općine Motovun na sjednici održanoj 03. travnja 
2006. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o razrješenju predsjednika i potpredsjednika  

Općinskog vijeća Općine Motovun 
 
 

Članak 1. 
S dužnosti predsjednika Općinskog 

vijeća Općine Motovun razrješuje se Slobodan 
Vugrinec. 
 S dužnosti potpredsjednika Općinskog 
vijeća Općine Motovun razrješuje se Efrem 
Močibob. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi i 
Tinjan. 
 
 
KLASA 011-05/06-01/05 
URBROJ: 2163/05-02-06-3 
Motovun, 03. travnja 2006. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Podpredsjednik Općinskog vijeća  

Emil Soldatić, v.r. 
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Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 45. 
Statuta Općine Motovun («Službene novine 
Grada Pazina» broj 7/06), Općinsko vijeće 
Općine Motovun na sjednici održanoj 03. travnja 
2006. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Motovun 
 
 

Članak 1. 
Za predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Motovun izabire se Efrem Močibob. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi i 
Tinjan. 
 
 
KLASA: 011-05/06-01/06 
URBROJ: 2163/05-02-06-2 
Motovun, 03. travnja 2006. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Podpredsjednik Općinskog vijeća  

Emil Soldatić, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Strana  473- Broj 15                     SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                     Utorak, 27. travnja 2006. 
 
 

 
 

147 
 
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 45. 
Statuta Općine Motovun («Službene novine 
Grada Pazina» broj 7/06), Općinsko vijeće 
Općine Motovun na sjednici održanoj 03. travnja 
2006. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća 

Općine Motovun 
 
 

Članak 1. 
Za potpredsjednicu Općinskog vijeća 

Općine Motovun izabire se Sandra Kaligari. 
 
 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi i 
Tinjan. 
 
 
KLASA: 011-05/06-01/12 
URBROJ: 2163/05-02-06-2 
Motovun, 03. travnja 2006. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik Općinskog vijeća  

Efrem Močibob,v.r. 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članaka 51. 
Statuta Općine Motovun («Službene novine 
Grada Pazina" broj 7/06), Općinsko vijeće 
Općine Motovun na sjednici održanoj 3. travnja 
2006. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o izboru Općinskog načelnika Općine 
Motovun i predsjednika Općinskog 

poglavarstva Općine Motovun 
 
 

Članak 1. 
Za Općinskog načelnika Općine 

Motovun i predsjednika Općinskog poglavarstva 
Općine Motovun izabire se Slobodan Vugrinec. 
 Dužnost Općinskog načelnika i 
predsjednika Općinskog poglavarstva Općine 
Motovun obavljat će volonterski. 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i 
Tinjan. 
 
KLASA: 011-01/06-01/08 
URBROJ: 2163/05-02-06-2 
Motovun, 03. travnja 2006. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik Općinskog vijeća  

Efrem Močibob,v.r. 
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 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 52. 
Statuta Općine Motovun («Službene novine 
Grada Pazina» broj 7/06), Općinsko vijeće 
Općine Motovun na sjednici održanoj 3. travnja 
2006. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o izboru zamjenika Općinskog načelnika 

Općine Motovun i potpredsjednika 
Općinskog poglavarstva Općine Motovun 

 
 

Članak 1. 
Za zamjenika Općinskog načelnika 

Općine Motovun i potpredsjednika Općinskog 
poglavarstva Općine Motovun izabire se Emil 
Soldatić. 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i 
Tinjan. 

 
 
KLASA: 011-01/06-01/09 
URBROJ: 2163/05-02-06-2 
Motovun, 03.  travnja 2006. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik Općinskog vijeća  

Efrem Močibob,v.r. 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 52. 
Statuta Općine Motovun («Službene novine 
Grada Pazina» broj 7/06), Općinsko vijeće 
Općine Motovun na sjednici održanoj 3. travnja 
2006. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o izboru zamjenika Općinskog načelnika 

Općine Motovun i potpredsjednika 
Općinskog poglavarstva Općine Motovun 

 
 

Članak 1. 
Za zamjenika Općinskog načelnika 

Općine Motovun i potpredsjednika Općinskog 
poglavarstva Općine Motovun izabire se Davor 
Fero. 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i 
Tinjan. 
 
 
KLASA: 011-01/06-01/10 
URBROJ: 2163/05-02-06-02 
Motovun, 03.  travnja 2006. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik Općinskog vijeća  

Efrem Močibob,v.r. 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 60. 
Statuta Općine Motovun («Službene novine 
Grada Pazina broj 7/06), Općinsko vijeće Općine 
Motovun na sjednici održanoj 3. travnja 2006. 
godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o izboru članova Općinskog poglavarstva 

Općine Motovun 
 
 

Članak 1. 
Za članove Općinskog poglavarstva 

Općine Motovun izabiru se Valter Kotiga i 
Klaudio Tomaz. 
 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i 
Tinjan. 
 
 
KLASA: 011-01/06-01/11 
URBROJ: 2163/05-02-06-2 
Motovun, 03.  travnja 2006. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik Općinskog vijeća  

Efrem Močibob,v.r. 
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Na temelju članaka 5. i 6. Zakona o 

izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(«Narodne novine» broj 44/05), članka 41. 
Statuta Općine Motovun («Službene novine 
Grada Pazina» broj 7/06) i članka 11. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Motovun («Službene 
novine Grada Pazina» broj 7/06), Općinsko 
vijeće Općine Motovun na sjednici održanoj 03. 
travnja 2006. godine donosi 
 
 

R J E Š E N J E 
o stavljanju mandata u mirovanje 

  
 

Članak 1. 
 Vijećniku Općinskog vijeća Općine 
Motovun Slobodanu Vugrinecu, Pietra 
Kandlera 4, Motovun, stavlja se mandat u 
mirovanje zbog obnašanja nespojive dužnosti. 
 

Članak 2. 
           Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi i 
Tinjan. 
 
 
KLASA: 013-02/06-01/1 
URBROJ: 2163/05-02-06-2 
Motovun, 03. travnja 2006. 
 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Efrem Močibob,v.r. 
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Na temelju članaka 5. i 6. Zakona o 

izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(«Narodne novine» broj 44/05), članka 41. 
Statuta Općine Motovun («Službene novine 
Grada Pazina» broj 7/06) i članka 11. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Motovun («Službene 
novine Grada Pazina» broj 7/06), Općinsko 
vijeće Općine Motovun na sjednici održanoj 03. 
travnja 2006. godine donosi 

 
 

R J E Š E N J E 
o stavljanju mandata u mirovanje 

 
 

Članak 1. 
            Vijećniku Općinskog vijeća Općine 
Motovun Emilu Soldatiću, Borgo 48, Motovun, 
stavlja se mandat u mirovanje zbog obnašanja 
nespojive dužnosti. 
 

Članak 2. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi i 
Tinjan". 
 
 
KLASA: 013-02/06-01/2 
URBROJ: 2163/05-02-06-2 
Motovun, 03. travnja 2006. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Efrem Močibob,v.r. 
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Na temelju članaka  5. i 6. Zakona o 

izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(«Narodne novine» broj 44/05), članka 41. 
Statuta Općine Motovun («Službene novine 
Grada Pazina» broj 7/06) i članka 11. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Motovun («Službene 
novine Grada Pazina» broj 7/06), Općinsko 
vijeće Općine Motovun na sjednici održanoj 03. 
travnja 2006. godine donosi 

 
 

R J E Š E N J E 
o stavljanju mandata u mirovanje 

 
 

Članak 1. 
 Vijećniku Općinskog vijeća Općine 
Motovun Davoru Feru, Laze  91, Motovun, 
stavlja se mandat u mirovanje zbog obnašanja 
nespojive dužnosti. 
 

Članak 2. 
           Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi i 
Tinjan. 
 
 
KLASA:  013-02/06-01/3 
URBROJ: 2163/05-02-06-2 
Motovun, 03. travnja 2006. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Efrem Močibob,v.r. 
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Na temelju članaka  5. i 6. Zakona o 

izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(«Narodne novine» broj 44/05), članka 41. 
Statuta Općine Motovun («Službene novine 
Grada Pazina» broj 7/06) i članka 11. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Motovun («Službene 
novine Grada Pazina» broj 7/06), Općinsko 
vijeće Općine Motovun na sjednici održanoj 03. 
travnja 2006. godine donosi 
 
 

R J E Š E N J E 
o stavljanju mandata u mirovanje 

                                   
        

Članak 1. 
 Vijećniku Općinskog vijeća Općine 
Motovun Valteru Kotigi, Flegi  3, Motovun, 
stavlja se mandat u mirovanje zbog obnašanja 
nespojive dužnosti 
 

Članak 2. 
           Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi i 
Tinjan. 
 
 
KLASA:  013-02/06-01/4 
URBROJ : 2163/05-02-06-2 
Motovun, 03. travnja 2006. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Efrem Močibob,v.r. 
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Na temelju članaka 6. i 8.  Zakona o 

izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(«Narodne novine» broj 44/05), članka 41. 
Statuta Općine Motovun («Službene novine 
Grada Pazina» broj 7/06) i članka 6. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Motovun («Službene 
novine Grada Pazina» broj 7/06), Općinsko 
vijeće Općine Motovun na sjednici održanoj 03. 
travnja 2006. godine donosi 
 
 

R J E Š E N J E 
o verifikaciji mandata 

 
 

Članak 1. 
            Verificira se mandat članu - zamjeniku 
vijećnika Općinskog vijeća Općine Motovun 
Viktoru Kotigi, Gradiziol  28, Motovun. 
 

Članak 2. 
           Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi i 
Tinjan. 
 
 
KLASA:  013-02/06-01/1 
URBROJ:  2163/05-02-06-5 
Motovun, 03. travnja 2006. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Efrem Močibob,v.r. 
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Na temelju članaka 6. i 8. Zakona o 
izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(«Narodne novine» broj 44/05), članka 41. 
Statuta Općine Motovun («Službene novine 
Grada Pazina» broj 7/06) i članka 6. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Motovun («Službene 
novine Grada Pazina» broj 7/06), Općinsko 
vijeće Općine Motovun na sjednici održanoj 03. 
travnja 2006. godine donosi 

 
 

R J E Š E N J E 
o verifikaciji mandata 

 
 

Članak 1. 
            Verificira se mandat članu - zamjeniku 
vijećnika Općinskog vijeća Općine Motovun 
Dariu Fachinu, Rodeli 77, Motovun. 
 
 

Članak 2. 
           Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi i 
Tinjan. 
 
 
KLASA:  013-02/06-01/2 
URBROJ:  2163/05-02-06-5 
Motovun, 03. travnja 2006. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Efrem Močibob,v.r. 
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Na temelju članaka 6. i 8.  Zakona o 

izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(«Narodne novine» broj 44/05), članka 41. 
Statuta Općine Motovun («Službene novine 
Grada Pazina» broj 7/06) i članka 6. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Motovun («Službene 
novine Grada Pazina» broj 7/06), Općinsko 
vijeće Općine Motovun na sjednici održanoj 03. 
travnja 2006. godine donosi 
 
 

R J E Š E N J E 
o verifikaciji mandata 

 
 

Članak 1. 
 Verificira se mandat članu - zamjeniku 
vijećnika Općinskog vijeća Općine Motovun 
Marčelu Šegonu, Bertoši 41, Motovun. 
 

Članak 2. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja,a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi i 
Tinjan. 
 
 
KLASA: 013-02/06-01/3 
URBROJ: 2163/05-02-06-5 
Motovun, 03. travnja 2006. 
 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Efrem Močibob,v.r. 
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Na temelju članaka 6. i 8.  Zakona o 
izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(«Narodne novine» broj 44/05), članka 41. 
Statuta Općine Motovun («Službene novine 
Grada Pazina» broj 7/06) i članka 6. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Motovun («Službene 
novine Grada Pazina" broj 7/06), Općinsko 
vijeće Općine Motovun na sjednici održanoj 03. 
travnja 2006. godine donosi 
 

 
R J E Š E N J E 

o verifikaciji mandata 
                                          
 

Članak 1. 
 Verificira se mandat članu - zamjeniku 
vijećnika Općinskog vijeća Općine Motovun 
Marčelu Kaligariju, Vežnaveri 49, Motovun. 
 

Članak 2. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi i 
Tinjan". 
 
 
KLASA : 013-02/06-01/4 
URBROJ: 2163/05-02-06-5 
Motovun, 03. travnja 2006. 
 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Efrem Močibob,v.r. 


