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Na temelju članka 117. Zakona o 

socijalnoj skrbi ('Narodne novine' broj 157/13., 
152/14., 99/15. i 52/16) i članka 22. Statuta 
Grada Pazina („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko 
vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 28. 
srpnja 2016. godine, donijelo je  
 

 

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Odluke o 

socijalnoj skrbi Grada Pazina 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o socijalnoj skrbi Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
7/15. i 37/15.) u članku 17. stavak 1. mijenja se 
i glasi: 

 „(1) Neovisno o kvadraturi stana koju 

korisnik iz članka 14. alineje 3. ove Odluke 

koristi i visini mjesečne najamnine koju isti 

plaća, Grad Pazin će mu isplaćivati naknadu za 

najamninu, prema broju članova kućanstva na 

sljedeći način:  

- za samca u visini od 300,00 kuna 

mjesečno, 

- za dvočlano kućanstvo u visini od 

350,00 kuna mjesečno, 

- za tročlano kućanstvo od 400,00 kuna 

mjesečno, 

- za četveročlanu kućanstvo u visini od 

450,00 kuna mjesečno, 

- za peteročlano i svako daljnje 

kućanstvo u visini od 500,00 kuna mjesečno.“ 
 

Članak 2. 
Članak 34. mijenja se i glasi:  
“(1) Pravo  na  naknadu  za  troškove  

prijevoza osobe s invaliditetom i djeteta s 
teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi 
stjecanja srednjoškolskog obrazovanja u 
mjestu prebivališta, ako nema osiguran 
prijevoz po nekoj drugoj osnovi, ima korisnik 
neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članaka 3. te 
9. do 11. ove Odluke.  

(2) Visina naknade iz stavka 1. ovoga 
članka utvrđuje se na temelju potvrde o 
pohađanju srednje škole u Pazinu i izdataka 
prema cijeni pojedinačne autobusne karte od 
mjesta prebivališta korisnika do mjesta gdje se  

 
 
srednja škola nalazi, sve dok za takva plaćanja 
postoje opravdani razlozi. 

(3) Pravo na naknadu za troškove 
prijevoza osobe s invaliditetom i djeteta s 
teškoćama u razvoju iz stavka 1. ovoga članka 
ostvaruje:  

- hrvatski državljanin koji ima 
prebivalište na području Grada, 

- stranac i osobe bez državljanstva sa 
stalnim boravkom na području Grada.  

(4) Pravo na troškove prijevoza iz 
stavka 1. ovog članka i način isplate utvrđuje 
Odjel svojim rješenjem.“ 

 

Članak 3. 

Iza članka 34. dodaje se novi članak 

34.a koji glasi:  

„ (1) Pravo na naknadu za troškove 

prijevoza osobe s invaliditetom i djeteta  s 

teškoćama  u  razvoju  na rehabilitaciju u 

ustanove kategorizirane za njihove potrebe, 

ima korisnik neovisno o ispunjavanju uvjeta iz 

članaka 3. te 9. do 11. ove Odluke, kad način 

podmirivanja takvih troškova nije uređen 

drugim propisima i kad je potreba za takvom 

rehabilitacijom utvrđena rješenjem Centra, 

potvrdom ili drugom ispravom nadležnog tijela 

o utvrđivanju primjerenog oblika rehabilitacije.  

(2) Visina prava iz stavka 1. ovoga 

članka utvrđuje se na temelju potvrde o 

provođenju  rehabilitacije u kategoriziranoj 

ustanovi i izdataka prema cijeni pojedinačne 

autobusne karte od mjesta prebivališta 

korisnika do mjesta gdje se ustanova 

teritorijalno nalazi, sve dok za takva plaćanja 

postoje opravdani razlozi. 

(3) Pravo na naknadu za troškove 

prijevoza iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje:  

- osoba s invaliditetom i dijete s 

teškoćama u razvoju ukoliko ima prebivalište 

na području Grada, te  

- njihov pratitelj (ukoliko je potreba za 

njime utvrđena nadležnim rješenjem Centra, 

potvrdom ili drugom ispravom nadležnog tijela 

iz stavka 1. ovog članka). 

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava iz 

stavka 1. ovog članka može podnijeti: 
- odrasla punoljetna osoba s 

invaliditetom, 
- roditelj djeteta s teškoćama u razvoju 

s kojim dijete stanuje, udomitelj, druga fizička 
osoba koja zajedno s roditeljima ili umjesto 
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roditelja na temelju odluke suda ostvaruje 
roditeljsku skrb i druga osoba kojoj su roditelji 
privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske 
skrbi nad djetetom u skladu s odredbama 
Obiteljskog zakona,  

- uz uvjet da osobe iz prethodnih 
alineja ovog stavka imaju prebivalište na 
području Grada prije podnošenja zahtjeva za 
ostvarivanje navedenog prava.  

(5) Pravo na troškove prijevoza iz 
stavka 1. ovog članka i način isplate utvrđuje 
Odjel svojim  rješenjem.“ 

         

Članak 4. 

U članku 48. u stavku 5. iza riječi 

„samca“ dodaju se riječi: „ili nositelja 

kućanstva“.  

 

Članak 5. 

U Odluci o izmjenama i dopunama 

Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 37/15.) 

u članku 34. riječi: „1. lipnja 2016.“ 

zamjenjuju se riječima: „1. ožujka 2017.“. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u Službenim novinama 

Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u 

Šumi. 

 
 

KLASA: 550-01/16-01/33 
URBROJ: 2163/01-03-02-16-8 
Pazin, 28. srpnja 2016.  

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 86. Zakona o 

prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 

153/13.) i članka 22. Statuta Grada Pazina 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 

4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina, 

na sjednici održanoj 28. srpnja 2016. godine, 

donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o izradi Urbanističkog plana uređenja 

ugostiteljsko turističke zone Vrh Drazeja 

 

 

I. Pravna osnova za izradu i  

donošenje Plana 

 

Članak 1. 

 Pravna osnova za izradu i donošenje 

Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko 

turističke zone Vrh Drazeja (u daljnjem tekstu: 

Plana) nalazi se u članku 86. Zakona o 

prostornom uređenju. 

 Plan se izrađuje u skladu s odredbama 

Zakona o prostornom uređenju, Pravilnikom o 

sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, 

obveznim prostornim pokazateljima i 

standardu elaborata prostornih planova 

(„Narodne novine“ broj 106/98., 39/04., 

45/04., 163/04. i 9/11.) i ostalim važećim 

propisima iz područja prostornog uređenja kao 

i posebnim propisima. 

 

Članak 2. 

 Nositelj izrade Plana je Grad Pazin, 

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno 

uređenje i graditeljstvo. Odgovorna osoba je 

pročelnik Upravnog odjela.  

 Stručni izrađivač Plana biti će odabran 

od strane investitora odnosno podnositelja 

zahtjeva za izradu Plana, uz suglasnost 

nositelja izrade Grada Pazina.   

 

II. Razlog za izradu Plana 

 

Članak 3. 
 Područje obuhvata Plana predstavlja 

građevinsko područje izvan naselja, ugostiteljsko 

turističke namjene, za koje je temeljem Prostornog 

plana uređenja Grada Pazina („Službene novine 

Grada Pazina“ broj 19/02., 25/02., 26/09., 2/10. – 

pročišćeni tekst, 21/14., 24/15. i 33/15. – pročišćeni 



 

Petak, 29. srpnja 2016.                    SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                    Strana 951 – Broj 30 

 

 

tekst) određena obveza izrade plana užeg područja 

odnosno Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko 

turističke zone Vrh Drazeja. 

 Izradi Plana pristupit će se uslijed potrebe 

daljnjeg sagledavanja područja obuhvata, podjele 

područja na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja 

osnovne mreže prometne i komunalne 

infrastrukture, propisivanja mjera zaštite okoliša i 

očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti. 

 

III. Obuhvat Plana 

 

Članak 4. 

 Granica obuhvata Plana definirana je 

Prostornim planom uređenja Grada Pazina i 

prikazana na kartografskim prikazima 3A. 

Područja posebnih uvjeta korištenja u mjerilu 

1:25000 i 4.10. Građevinska područja naselja 

u mjerilu 1:5000. Površina obuhvata Plana 

iznosi 2 (dva) ha.  

 Grafički prikaz obuhvata Plana 

sastavni je dio ove Odluke i neće se objaviti u 

„Službenim novinama Grada Pazina“. 

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Plana 

 

Članak 5. 
 Plansko područje na koje se odnosi 

predviđena izrada Plana nalazi se na neizgrađenom 

području naselja Lindar – područje Vrh Drazeja. 

Zemljište se sastoji od pašnjaka i livade, a na njemu 

se nalaze i nekoliko suhozida koji mogu atraktivno 

djelovati na organizaciju korištenja zemljišta i 

oblikovanje objekata. 

 

V. Ciljevi i programska polazišta Plana 

 

Članak 6. 

 Temeljem obveze iz članka 61b. 

Prostornog plana uređenja Grada Pazina, a na 

temelju zahtjeva vlasnika zemljišta, proizašla 

je potreba za izradom Plana. Izradom Plana 

analitički se obrađuju prostorni i sadržajni 

parametri obuhvata Plana i upućuje na način 

njegova razvoja. 

 Zbog potrebe očuvanja krajobraznih 

vrijednosti područja, plansko rješenje mora biti 

takvo da se u najmanjoj mogućoj mjeri 

negativno utječe na sastav tla, hidrološke i 

hidrogeološke prilike te osnovne krajobrazne 

elemente. Sva buduća izgradnja treba se 

svojim smještajem, gabaritima, izborom 

materijala i oblikovanjem kvalitetno uklopiti u 

ovaj predio. 

 

VI. Popis sektorskih strategija, planova, 

studija i drugih dokumenata propisanih 

posebnim zakonima kojima, odnosno u 

skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi  

za izradu Plana 

 

Članak 7. 

 Za izradu Plana nije potrebno 

pribavljati posebne strategije, planove, studije i 

druge dokumente propisane posebnim 

zakonima s obzirom na to da se postupak 

izrade može provesti temeljem podataka, 

planskih smjernica i propisanih dokumenata 

koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe 

s javnim ovlastima iz svog djelokruga. 

 

VII. Način pribavljanja stručnih  

rješenja Plana 

 

Članak 8. 

 Stručno rješenje Plana izrađuje stručni 

izrađivač Plana na temelju zahtjeva koje će 

javnopravna tijela, u skladu s odredbama 

članka 90. Zakona o prostornom uređenju, 

dostaviti  nositelju izrade Plana u roku od 30 

(trideset) dana od dana zaprimanja ove Odluke. 

 

VIII. Stručna podloga za izradu Plana 

 

Članak 9. 

 Za potrebe izrade Plana koristit će se 

geodetski situacijski nacrt, Prostorni plan 

uređenja Grada Pazina te digitalni katastarski 

plan i digitalne ortofoto karte (DOF) za k.o. 

Lindar koji su preuzeti od Upravnog odjela za 

održivi razvoj Istarske županije, kao i sva 

raspoloživa dokumentacija prostora koju iz 

područja svog djelokruga osiguravaju 

javnopravna tijela. 

 

IX. Popis javnopravnih tijela određenih 

posebnim propisima koja daju zahtjeve za 

izradu Plana te drugih sudionika korisnika 

prostora koji trebaju sudjelovati  

u izradi Plana 

 

Članak 10. 

U postupku izrade Plana tražit će se 

sudjelovanje i podaci, planske smjernice i 

drugi propisani dokumenti od sljedećih 

javnopravnih tijela: 

- Ministarstvo graditeljstva i 

prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 

20, Zagreb, 
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- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica 

Grada Vukovara 78, Zagreb, 

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 

Republike Austrije 20, Zagreb, 

- MUP, PU Istarska, Sektor upravnih i 

inspekcijskih poslova, Trg Republike 1, Pula, 

- Državna uprava za zaštitu i 

spašavanje, Područni ured Pazin, M.B. Rašana 

7, Pazin, 

- Državni zavod za zaštitu prirode, 

Radnička cesta 80/7, Zagreb, 

- Hrvatska agencija za poštu i 

elektroničke komunikacije, Jurišićeva 7, 

Zagreb, 

- Hrvatske šume d.o.o., UŠP Buzet, 

Naselje Goričica 2, Buzet, 

- Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure 

Šporera 3, Rijeka, 

- Zavod za prostorno uređenje Istarske 

županije, riva 8, Pula, 

- HEP ODS d.o.o., Elektroistra Pula, 

Vergerijeva 6, Pula, 

- Istarski vodovod d.o.o., PJ Pazin, 

Poljoprivredne škole 6, Pazin, 

- IVS d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet, 

- USLUGA d.o.o., Šime Kurelića 22, 

Pazin, 

- USLUGA ODVODNJA d.o.o., Šime 

Kurelića 22, Pazin. 

 Ako se tijekom izrade Plana ukaže 

potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i 

drugi sudionici. 

 

X. Planirani rok za izradu Plana 

 

Članak 11. 

 Planirani rok za izradu Plana je 6 (šest) 

mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke. 

 

XI. Izvori financiranja izrade Plana 

 

Članak 12. 

 Sredstva za izradu Plana osigurat će 

podnositelj zahtjeva za izradu Plana. 

 

XII. Zabrana i vrijeme trajanja zabrane 

izdavanja akata kojima se odobravaju 

zahvati u prostoru, odnosno građenje, 

tijekom izrade i donošenja Plana 

 

Članak 13. 

 Do stupanja na snagu Plana, nije 

moguće izdavanja akata kojima se odobravaju 

zahvati u prostoru odnosno građenje u 

obuhvatu Plana. 
 

XIII. Završna odredba 
 

Članak 14. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga 

dana od dana objave u Službenim novinama 

Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u 

Šumi. 

 

KLASA: 350-02 /16-01/04 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-10 

Pazin, 28. srpnja 2016. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 86. Zakona o 

prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 

153/13.) i članka 22. Statuta Grada Pazina 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 

4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina, 

na sjednici održanoj 28. srpnja 2016. godine, 

donijelo je 
 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“  

 

Članak 1. 

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 10/16.) 

članak 13. mijenja se i glasi: 

„Do stupanja na snagu Izmjena i 

dopuna Plana, izdavanje akata na temelju kojih 

se može graditi moguće je na temelju važećeg 

Generalnog urbanističkog plana grada Pazina 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 19/02., 

25/02., 18/07., 10/08., 15/08. - pročišćeni tekst, 

27/09., 27/11., 17/15. i 34/15. - pročišćeni 

tekst).“  

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga 

dana od dana objave u Službenim novinama 

Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u 

Šumi. 
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KLASA: 350-02 /16-01/01 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-33 

Pazin, 28. srpnja 2016. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 

 

______________________________________ 
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Na temelju članka 103. stavka 2. 

Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 

84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 

4. stavak 1. Zakona o uređivanju 

imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje 

infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ 

broj 80/11.) i članka 22. Statuta Grada Pazina 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 

4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 

sjednici održanoj dana 28. srpnja 2016. donosi  

 

O D L U K U 

o promjeni namjene javnog dobra i 

ustupanju prava vlasništva na zemljištu  

za potrebe gradnje Spojne cesta  

Istarski ipsilon (čvor Rogovići)  

– Lindarski križ (D64) 

 

1. Utvrđuje se da je Lokacijskom 

dozvolom za gradnju objekta: Spojna cesta 

Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski 

križ (D64) KLASA: UP/I-350-05/10-01/82, 

URBROJ: 531-06-2-1-10-13 KM od 17. 

veljače 2011. godine zemljište označeno kao k. 

č. broj
 

 - k. č. broj 6641/9 K. O. Lindar, u 

površini od 1.450 m
2 

 - k. č. broj 6684/2 K. O. Lindar, u 

površini  od 324 m
2
 

 - k. č. broj 6690/2 K. O. Lindar, u 

površini  od 113 m
2
 

 - k. č. broj 6691/2 K. O. Lindar, u 

površini od 142 m
2 

 - k. č. broj 6691/4 K. O. Lindar, u 

površini od 46 m
2
 

 - k. č. broj 6692/4 K. O. Lindar, u 

površini od 42 m
2
 

 - k. č. broj 6692/6 K. O. Lindar, u 

površini od  96 m
2
 

 - k. č. broj 6693/4 K. O. Lindar, u 

površini  od 116 m
2
 

 - k. č. broj 6694/3 K. O. Lindar, u 

površini  od 172 m
2
  

 - k. č. broj 6695/8 K. O. Lindar, u 

površini  od 16 m
2
 
 

 - k. č. broj 6695/9 K. O. Lindar, u 

površini od 59 m
2
 

 - k. č. broj 6695/11 K. O. Lindar, u 

površini  od 126 m
2
. 

sve upisano u zk. uložak broj J.D. za K. O. 

Lindar, kao javno dobro, 

 - k. č. broj 11066/11 K. O.  Pazin 

(Zabrežani) u površini od 1.811 m
2 

 
- k. č. broj 11066/12 K. O.  Pazin 

(Zabrežani) površine  181 m
2 

upisano u zk. uložak broj 4603 za K. O. Pazin 

kao vlasništvo Republike Hrvatske  

 - k. č. broj 4004/8 K. O.  Pazin 

(Zabrežani) površine  669 m
2 

upisano u zk. 

uložak broj 3366 kao vlasništvo Grada Pazina 

 - k. č. broj 2685/125 K. O. Lindar u 

površini od 125 m
2
, upisanoj u zk. uložak broj 

1630 za     K. O. Lindar, kao vlasništvo Grada 

Pazina 

 - k. č. broj 2685/124 K. O. Lindar, u 

površini od 115 m
2
, upisanoj u zk. uložak broj 

1629 za   K. O. Lindar, kao vlasništvo Grada 

Pazina i  

 - k. č. broj 6641/11  K. O. Lindar 

površine 10 m
2
, u zemljišne knjige neupisana  

 planirano za gradnju predmetne 

prometnice, izgubilo status javnog dobra i 

predstavlja građevinsko zemljište. 

2. Zemljišno – knjižna služba 

Općinskog suda u Puli – Poli, Stalna služba u 

Pazinu izvršit će temeljem ove Odluke 

promjenu u zemljišnim knjigama na način da 

će na zemljištu iz točke 1. alineja 1. - 12. ove 

Odluke brisati upis vlasništva: Javno dobro za 

K. O. Lindar (početak I. knjige) i kao vlasnika 

istog upisati Grad Pazin. 
 

3. Zemljište iz točke 1. ove Odluke 

ukupne procijenjene vrijednosti u visini od 

215.339,24  kuna prenosi se bez naknade u 

vlasništvo Republike Hrvatske. 

4. Zadužuje se  Upravni  odjel  za  

komunalni  sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo Grada  

Pazina da poduzme sve potrebne mjere i radnje 

radi provedbe ove Odluke. 

 5. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada 

Pazina da sklopi Ugovor o prijenosu prava 

vlasništva nekretnina iz točke 1. ove Odluke na 

ime Republike Hrvatske.  
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 6. Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u Službenim novinama 

Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u 

Šumi.    

 

KLASA: 940-01 /16-01/26 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-10 

Pazin, 28. srpnja 2016. 
 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 79. stavka 8., a u 

vezi s člankom 81. stavka 2. Zakona o 

lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 

144/12.) i članka 22. Statuta Grada Pazina 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 

4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 

sjednici održanoj 28. srpnja 2016. godine, 

onosi  

 

O D L U K U 

o mirovanju vijećničkog mandata vijećniku 

Ivici Gržiniću i početku obnašanja 

vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika 

Deana Velenderića 

 

 

I. 

Utvrđuje se da je vijećnik IVICA 

GRŽINIĆ dana 16. svibnja 2016. godine 

dostavio pisanu  obavijest o mirovanju 

mandata iz osobnih razloga i da od dana 

dostave pisanog zahtjeva sukladno članku 79. 

stavku 7. Zakona o lokalnim izborima 

započinje mirovanje vijećničkog mandata.  

 

II. 

Vijećničku dužnost, primjenom članka 

81. stavka 2., a u vezi s člankom 79. stavka 8. 

Zakona o lokalnim izborima započet će 

obnašati zamjenik vijećnika DEAN 

VELENDERIĆ iz Pazina, Jurja Dobrile 7.   

 

 

 

III. 

Ova Odluka  objavit će se u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 

Petar u Šumi. 

 

KLASA: 013-01/16-01/05 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-5  

Pazin, 28. srpnja 2016. 

   

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

Predsjednik  

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
 

______________________________________ 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada 

Pazina na sjednici održanoj 28. srpnja 2016. 

godine donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

o ne prihvaćanju prijedloga Odluke o 

organiziranju obavljanja poslova  

civilne zaštite na području Grada Pazina 

 

 1. Ne prihvaća se prijedlog Odluke o 

organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite 

na području Grada Pazina u tekstu kako je to 

Gradskom vijeću predložio Gradonačelnik 

Grada Pazina dopisom KLASA: 810-01/16-

01/04, URBROJ: 2163/01-01-01-16-3 od 13. 

srpnja 2016. godine. 

 

 2. Ovaj Zaključak objavit će se u 

Službenim novinama Grada Pazina i Općina 

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 

Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 

KLASA: 810-01/16-01/04 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-6 

Pazin, 28. srpnja 2016. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 35. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 

150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst i 

137/15.) i članka 22. Statuta Grada Pazina 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09.,  

4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 

sjednici održanoj 28. srpnja 2016. godine 

donijelo je 
 

R J E Š E NJ E 

o razrješenju i imenovanju zamjenika 

predsjednika Komisije za izbor i 

imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina 

 

Članak 1. 

IVICA GRŽINIĆ, iz Pazina, 

Stancija Pataj 68/A, razrješava se dužnosti 

zamjenika predsjednika Komisije za izbor i 

imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina. 

 

Članak 2. 

DEAN VELENDERIĆ, iz Pazina, 

Jurja Dobrile 7, imenuje se za zamjenika 

predsjednika Komisije za izbor i imenovanja 

Gradskog vijeća Grada Pazina. 

   

Članak 3. 

Mandat novoizabranom zamjeniku 

predsjednika traje do isteka mandata sadašnjeg 

saziva Komisije za izbor i imenovanja 

Gradskog vijeća Grada Pazina u skladu s 

Rješenjem o izboru članova Komisije za izbor 

i imenovanja („Službene novine Grada Pazina“ 

broj 14/13.).  

 

Članak 4. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga 

dana od dana objave u Službenim novinama 

Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u 

Šumi. 
 

KLASA: 013-01/16-01/07 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-4 

Pazin, 28. srpnja 2016. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
      

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 

______________________________________ 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09.,  4/13. i 23/14.) i članka 24. Odluke o 

osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 

sjednici održanoj 28. srpnja 2016. godine 

donijelo je 

 

R J E Š E NJ E 

o razrješenju i imenovanju članice Odbora 

za kulturu Gradskog vijeća Grada Pazina 

 

Članak 1. 

MAJA ZIDARIĆ PILAT, iz Vižinade, 

Lašići 12a, razrješava se dužnosti članice 

Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada 

Pazina na osobni zahtjev. 

 

Članak 2. 

STEFANIJA NAČINOVIĆ, iz 

Pazina, Katun Lindarski 57, imenuje se za 

članicu Odbora za kulturu Gradskog vijeća 

Grada Pazina. 

 

Članak 3. 

Mandat novoizabranoj članici traje do 

isteka mandata sadašnjeg saziva Odbora za 

kulturu Gradskog vijeća Grada Pazina u skladu 

s Rješenjem o izboru članova Odbora za 

kulturu („Službene novine Grada Pazina“ broj 

18/13.).  

Članak 4. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga 

dana od dana objave u Službenim novinama 

Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u 

Šumi. 

 

KLASA: 013-01/16-01/06 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-4 

Pazin, 28. srpnja 2016. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

    

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju  članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09., 4/13. i 23/14.) i članka 16. Odluke o 

osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova Grada Pazina („Službene novine 

Grada Pazina“ 23/15.), Gradsko vijeće Grada 

Pazina na sjednici održanoj 28. srpnja 2016. 

godine, donijelo je 
 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Program rada 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Grada Pazina za 2016. godinu 
 

 

1. Daje se suglasnost na Program rada 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada 

Pazina za 2016. godinu u tekstu u kojem ga je 

donijelo Povjerenstvo za ravnopravnost 

spolova Grada Pazina  na sjednici održanoj 30. 

lipnja 2016., KLASA: 023-01/15-01/48, 

URBROJ: 2163/01-05-05-16-31.  
 

2. Ovaj zaključak stupa na snagu 

osmoga dana od dana objave u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 

Petar u Šumi. 

 
 

KLASA: 023-01/15-01/48 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-36 

Pazin, 28. srpnja 2016. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 

 
_________________________________________ 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada 

Pazina na sjednici održanoj 28. srpnja 2016. 

godine donijelo je 

 

Z A K L  U Č A K 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o 

poslovanju trgovačkog društva 

Usluga d.o.o. za 2015. godinu  

 

 

Prihvaća se Godišnje izvješće o 

poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. 

za 2015. godinu, u tekstu kako ga je izradio 

predsjednik Uprave Društva Broj: 321-3/2016. 

od 13. lipnja 2016. godine, a Vijeću predložio 

Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 13. 

srpnja 2016. godine. 

 

KLASA: 023-01/16-01/31 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-6 

Pazin, 28. srpnja 2016. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
     

Predsjednik 

    Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
 

______________________________________ 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada 

Pazina na sjednici održanoj 28. srpnja 2016. 

godine donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o upravljanju, 

organizaciji i naplati prodaje robe izvan 

prodavaonica za 2015. godinu 

 

 Prihvaća se Izvješće o upravljanju, 

organizaciji i naplati prodaje robe izvan 

prodavaonica za 2015. godinu u tekstu kako ga 

je izradila Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 321-5/16 

od 10. lipnja 2016. godine, a Vijeću predložio 

Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 14. 

srpnja 2016. godine. 

 

KLASA: 023-01/16-01/32 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-6 

Pazin, 28. srpnja 2016. 

  

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

     

Predsjednik 

    Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada 

Pazina na sjednici održanoj 28. srpnja 2016. 

godine donijelo je 
 

 

Z A K L J U Č A K 

prihvaćanju Izvješća o upravljanju i 

održavanju parkirališta u Gradu Pazinu  

za 2015. godinu 
 

 

Prihvaća se Izvješće o upravljanju i 

održavanju parkirališta u Gradu Pazinu za 

2015. godinu u tekstu kako ga je izradila 

Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 321-4/16 od 10. 

lipnja 2016. godine, a Vijeću predložio 

Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 14. 

srpnja 2016. godine. 

 

KLASA: 023-01/16-01/33 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-6 

Pazin, 28. srpnja 2016. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
 

______________________________________ 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada 

Pazina na sjednici održanoj 28. srpnja 2016. 

godine donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o 

poslovanju trgovačkog društva 

Usluga odvodnja d.o.o. za 2015. godinu  
 

 

 Prihvaća se Godišnje izvješće o 

poslovanju trgovačkog društva Usluga 

odvodnja d.o.o. za 2015. godinu, u tekstu kako 

ga je izradio direktor Društva Broj: 106-1/16 

od 21. lipnja 2016. godine, a Vijeću predložio 

Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 13. 

srpnja 2016. godine. 

KLASA: 023-01/16-01/34 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-6 

Pazin, 28. srpnja 2016. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 

 

______________________________________ 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada 

Pazina na sjednici održanoj 28. srpnja 2016. 

godine donijelo je 
  
 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Projektnog zadatka za izradu 

Plana očuvanja i valorizacije 

područja sliva Pazinčice 
 

 

 Prihvaća se Projektni zadatak za izradu 

Plana očuvanja i valorizacije područja sliva 

Pazinčice u tekstu kako ga je izradilo 

trgovačko društvo Bieco d.o.o. Rijeka, Broj 

projekta 127/16 od 11. lipnja 2016. godine a 

Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 

dopisom od 13. srpnja 2016. godine. 

 

KLASA: 351-04/15-01/31 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-37 

Pazin, 28. srpnja 2016. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada 

Pazina na sjednici održanoj 28. srpnja 2016. 

godine donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju  

Društva „Pazin“ d.o.o.  za 2015. godinu 

 

 

 Prihvaća se Izvještaj o poslovanju 

Društva „Pazin“ d.o.o. za 2015. godinu u 

tekstu kako je to Vijeću predložio 

Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 13. 

srpnja 2016. godine. 

 

 

KLASA: 023-01/16-01/29 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-6 

Pazin, 28. srpnja 2016. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

     

     

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada 

Pazina na sjednici održanoj 28. srpnja 2016. 

godine donijelo je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvještaja o radu udruga  

za 2015. godinu 

 

 

 Prihvaća se Izvještaj o radu udruga za 

2015. godinu u tekstu kako ga je Vijeću 

predložio Gradonačelnik Grada Pazina 

dopisom od 29. lipnja 2016. godine. 

 

 

KLASA: 007-01/16-01/08 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-5 

Pazin, 28. srpnja 2016. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 

 

______________________________________ 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada 

Pazina na sjednici održanoj 28. srpnja 2016. 

godine donijelo je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvještaja o radu Odbora za 

koordinaciju suradnje Grada Pazina  

i organizacija civilnog društva  

u 2015. godini 

 

 

Prihvaća se Izvještaj o radu Odbora za 

koordinaciju suradnje Grada Pazina i 

organizacija civilnog društva u 2015. godini u 

tekstu kako ga je Vijeću predložio 

Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 5. 

srpnja 2016. godine. 

 

 

KLASA: 007-01/16-01/10 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-7 

Pazin, 28. srpnja 2016. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 110. Zakona o 

prostornom uređenju (“Narodne novine broj 

153/13.) i članka 36. Statuta Općine Motovun 

– Comune di Montona (“Službene novine 

Grada Pazina” broj 10/13.), Općinsko vijeće 

Općine Motovun na svojoj sjednici, održanoj 

21. srpnja 2016. godine donijelo je: 

 

 

O D L U K U 

o ispravku grafičkog dijela II. Izmjena i 

dopuna PPUO Motovun  

(„Službene novine Grada Pazina“ 

 broj 50/15.) 

 

 

Članak 1 

Donosi se Ispravak II. Izmjena i 

dopuna prostornog plana uređenja općine 

Motovun (Službene novine grada Pazina i 

općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 

Motovun i Sveti Petar u Šumi br. 50/15.), u 

daljnjem tekstu IDPPUO Motovun. 

Elaborat tehničkog ispravka IDPPUO 

Motovun, koji je sastavni dio ove Odluke, 

sastoji se od grafičkog dijela i to lista 4.A. 

Građevna područja naselja Brkač (k.o. Brkač). 

 

Članak 2. 

Ispravak IDPPUO Motovun odnosi se 

na članak III, stavak 1 preambule Odluke o 

donošenju IDPPUO Motovun i to na 

kartografski prikaz 4.a. Građevna područja 

naselja Brkač, k.o. Brkač na način da se u 

građevno područje naselja vraća dio k.č. 250 

k.o. Brkač u površini od 2.891 m
2
 umjesto k.č. 

265/8, 265/14 i 265/23 na kojima je naknadno 

utvrđena kultura šume 

(https://oss.uredjenazemlja.hr) te k.č. 266/4 

(put), i k.č. 266/3 i 265/22 (u istoj ukupnoj 

površini od 2.891 m
2
.) koje prema I. ID PPUO 

Motovun nisu bile u GPN.  

Pisani dio IDPPUO Motovun ne mijenja se. 

 

Članak 3 

Ispravak IDPPUO Motovun izrađen je 

u šest (6) tiskanih izvornika ovjerenih žigom 

Zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i 

pejzažnu arhitekturu pri Arhitektonskom  

 

 

fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu i potpisom 

Predstojnika Zavoda za urbanizam, prostorno 

planiranje i pejzažnu arhitekturu Prof.dr.sc. 

Jesenka Horvata, dipl.ing.arh., žigom i 

potpisom odgovornog voditelja na izradi Plana 

Prof.dr.sc. Nenada Lipovca, dipl.ing.arh., 

potpisom načelnika Općine Tomislava 

Pahovića i žigom načelnika Općine Motovun 

te potpisom predsjednika Općinskog vijeća 

Elvisa Linardona i pečatom Općinskog vijeća 

općine Motovun. 

 

Članak 4 

Pojedini primjerci izvornika čuvaju se 

na slijedećim adresama:  

- Zavod za prostorno uređenje Istarske 

županije – jedan (1) primjerak,  

- Upravni odjel za prostorno uređenje, 

gradnju i zaštitu okoliša, ispostava Pazin – dva 

(2) primjerka  

- Općina Motovun – dva (2) primjerka  

- Ministarstvo graditeljstva i 

prostornog uređenja u Zagrebu, - jedan (1) 

primjerak,  

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga 

dana od dana objave u Službenim novinama 

grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u 

Šumi.  

 

 

KLASA: 350-01/16-01/05 

URBROJ:2163/05-02-16-02 

Motovun, 21. srpnja 2016 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE MOTOVUN 

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Elvis Linardon,v.r. 
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Na temelju članka 9., 14., 29. i 41.  

Zakona  o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne 

novine", broj 85/15.) i članka 36. Statuta 

Općine Motovun-Comune di 

Montona, („Službene novine Grada Pazina“ 

broj 10/13.), Općinsko vijeće Općine Motovun, 

na sjednici održanoj dana 21. srpnja 2016. 

godine, donosi  

 

O D L U K U  

o ugostiteljskoj djelatnosti 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1 

Ovom se Odlukom za područje Općine 

Motovun propisuju raspored, početak i 

završetak radnog vremena u ugostiteljstvu, 

kriteriji za drukčiji raspored, početak i 

završetak radnog vremena za pojedine 

ugostiteljske objekte, prostori na kojima se 

mogu pružati ugostiteljske usluge u kiosku, 

nepokretnom, priključnom vozilu ili sličnim 

napravama, te prostori na kojima je, za vrijeme 

održavanja raznih manifestacija, dozvoljeno 

organizirano kampiranje izvan kampova.  

 

Članak 2. 

Ugostiteljska djelatnost obavlja se u 

objektima namijenjenim, uređenim i 

opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga 

(u daljnjem tekstu: ugostiteljski objekt) koji se, 

s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se 

u njima pružaju, razvrstavaju u propisane 

skupine: 

1. Hoteli 

2. Kampovi 

3. Ostali ugostiteljski objekti za 

smještaj 

4. Restorani 

5. Barovi 

6. Catering objekti 

7. Objekti jednostavnih usluga. 

 

II. RADNO VRIJEME 

 

Članak 3. 

Ugostiteljski objekti iz skupine 

„Hoteli“, te ugostiteljski objekti iz skupine 

„Kampovi“ i „Ostali ugostiteljski objekti za 

smještaj“ obavezno rade svakog dana 

neprekidno od 00,00 do 24,00 sata.  

Ugostiteljski objekti iz prethodnog 

stavka mogu utvrditi sezonsko radno vrijeme.  

 

Članak 4. 

Ugostiteljskim objektima iz skupine 

„Restorani“ i „Barovi“ radno vrijeme može se 

odrediti od 06,00 sati do 24,00 sata.  

Ugostiteljskim objektima iz skupine 

„Restorani“ i „Barovi“ u periodu od 01.04. do 

30.09. može se odrediti radno vrijeme od 06,00 

sati do 02,00 sata narednog dana. 

Ugostiteljskim objektima iz skupine 

„Objekti jednostavnih usluga“ i „Catering 

objekti“ radno vrijeme može se odrediti od 

08,00 sati do 24,00 sata.  

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata i 

skupine  „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze 

izvan naseljenih područja naselja od 0.00 do 

24.00 sata.  

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata i 

skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad 

noću sukladno posebnim propisima, samo u 

zatvorenim prostorima, može se odrediti od 

21,00 sat do 06,00 sati slijedećeg dana.  

 

Članak 5. 

Smatra se da se ugostiteljski objekt iz 

članka 4. stavka 2. ove Odluke nalazi izvan 

naseljenog područja naselja ako zračna 

udaljenost od ugostiteljskog objekta do 

najbliže građevine koja se koristi za stanovanje 

iznosi najmanje 100 metara.  

 

Članak 6. 

Načelnik Općine Motovun može na 

zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske 

objekte iz članka 4.  rješenjem odrediti 

drugačije radno vrijeme radi organiziranja 

prigodnih proslava ( dočeka Nove Godine, 

svadbi, godišnjica, manifestacija, festivala i 

sličnih događanja) pod uvjetom da za 

ugostitelja koji posluje u navedenom objektu 

nije donesena mjera ranijeg završetka radnog 

vremena iz članka 8. ove Odluke, odnosno da 

nije pokrenut postupak za skraćenje radnog 

vremena.  

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka 

podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Motovun najkasnije tri (3) dana prije 

održavanja prigodne proslave. 
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Članak 7. 

Ugostiteljski objekti iz članka 4. ove 

Odluke mogu biti zatvoreni jedan dan u tjednu. 

Unutar radnog vremena iz članka 4. ove 

Odluke, ugostitelji sami određuju raspored 

radnog vremena ugostiteljskih objekata.  

 

Članak 8. 

Iznimno, za ugostiteljske objekte iz 

članka 4. ove Odluke, Općinski načelnik može 

za pojedine ugostiteljske objekte odrediti i 

raniji završetak radnog vremena, najviše za 2 

sata, ako se na temelju prijava  nadležne 

inspekcije, ili Policijske postaje utvrdi da su 

tijekom tekuće godine počinili dva prekršaja 

prekoračenja dozvoljenog radnog vremena ili 

remećenja javnog reda i mira.  

 

III. OBAVLJANJE DJELATNOSTI 

IZVAN UGOSTITELJSKIH OBJEKATA 

 

Članak 9. 

Ugostitelj može povremeno ( za 

vrijeme trajanja manifestacije, sajmova, 

prigodnih priredbi i slično ) izvan svoga 

ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske 

usluge, sukladno već ishođenom rješenju 

nadležnog ureda, odnosno Ministarstva uz 

odobrenje Općine Motovun.  

Sudionici proslava i manifestacija koje 

u promidžbeno- turističku svrhu organizira 

turistička zajednica i/ili Općina Motovun ili 

drugi organizatori uz odobrenje Općine 

Motovun, mogu na tim događanjima pružati 

ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja 

jela, pića i napitaka.  

Sudionici proslava i manifestacija, 

pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih 

gospodarstava, mogu biti i pravne osobe, 

trgovci pojedinci i fizičke osobe – obrtnici, 

koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i 

pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja 

čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu. 

 

IV. ODREĐIVANJE PROSTORA I 

VANJSKOG IZGLEDA 

UGOSTITELJSKIH OBJEKATA 

 

Članak10. 

Ugostiteljski objekti u kiosku, 

montažnom objektu,  kontejneru, nepokretnom 

vozilu i priključnom vozilu, šatoru, klupi, 

kolicima i sličnim napravama opremljenim za 

pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti 

smješteni isključivo na prostorima, pod 

uvjetima i u skladu s općim aktima Općine 

Motovun kojima su uređena pitanja 

postavljanja privremenih objekata i reklamnih 

predmeta na javnim i drugim površinama.  

Na prostoru u privatnom vlasništvu isti 

ugostiteljski objekti mogu biti smješteni uz 

odobrenje Općine Motovun.  

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog 

članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti 

manjoj od 100 metara od postojećeg 

ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom 

dijelu građevine ili poslovnom prostoru u 

kojem se obavlja druga djelatnost, osim ako su 

na takvom mjestu svoju djelatnost obavljali 

prije stupanja na snagu ove Odluke, odnosno 

osim u slučaju kada se radi o održavanju 

manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i 

slično.  

Iznimno od stavka 1. ovog članka, 

ugostitelj može odrediti prostor ugostiteljskog 

objekta iz stavka 1. ovog članka, bez 

ograničenja iz stavka 3. ovog članka, ako se on 

nalazi u sklopu ugostiteljskog objekta iz 

skupine ''Hoteli'' koji se kategorizira 

zvjezdicama ili u sklopu ugostiteljskog objekta 

iz skupine ''Kampovi'' koji se kategoriziraju te 

ako takvo određivanje ne podliježe primjeni 

posebnih propisa. 

 

Članak 11. 

Predstavničko tijelo može propisati 

vanjski izgled ugostiteljskih objekata iz članka 

10. Odluke, vodeći računa o lokalnim 

ambijentalnim obilježjima, uz prethodnu 

suglasnost Konzervatorskog odjela iz Pule. 

 

Članak 12. 

Organizirano kampiranje izvan 

registriranih autokampova za vrijeme 

održavanja sportskih, kulturno-umjetničkih i 

sličnih manifestacija dozvoljeno je na prostoru 

Sajmišta na Kanalu.  

Vrijeme kampiranja iz prethodnog 

stavka određuje se vremenom održavanja 

manifestacije odnosno omogućuje se 

kampiranje neposredno prije početka 

održavanja manifestacije, tijekom 

manifestacije i neposredno nakon završetka 

manifestacije.  

Uvjeti koje mora ispunjavati prostor iz 

stavka 1. ovog članka jesu: 

 - dovoljan broj kemijskih WC-a,  
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- prostor za evidenciju i registraciju 

kampista,  

- priključak vode i struje,  

- ograđivanje prostora kampiranja 

minimalno psihološkim oznakama (trakama). 

 

V. RADNO VRIJEME OBITELJSKOG 

POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA 

 

Članak 13. 

Objekti na obiteljskom 

poljoprivrednom gospodarstvu, unutar kojeg se 

mogu pružati ugostiteljske usluge, mogu raditi 

od 0.00 do 24.00 sata.  

Obiteljsko poljoprivredno 

gospodarstvo dužno je na ulazu u objekt u 

kojem pruža ugostiteljske usluge vidno 

istaknuti obavijest o radnom vremenu koje 

mora biti određeno unutar radnog vremena 

određenog stavkom 1. ovog članka, radnim 

odnosno neradnim danima i pridržavati se 

istaknutog radnog vremena.  

Iznimno obiteljsko poljoprivredno 

gospodarstvo može na ulazu u objekt istaknuti 

obavijest da posluje i uz prethodni dogovor, 

odnosno samo uz prethodni dogovor i/ili na 

poziv, u kojem slučaju istaknuta obavijest 

mora sadržavati i podatke o kontaktu.  

 

VI. NADZOR 

 

Članak 14. 

Upravni nadzor nad provedbom ove 

Odluke obavlja nadležno Ministarstvo. 

 

Članak 15. 

Inspekcijski nadzor nad provedbom 

ove Odluke provode nadležni inspektori. 

 

VII. PRIJELAZNE I  

ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 16. 

Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na 

ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu 

koje mora biti u okvirima radnog vremena 

propisanog ovom Odlukom.  

 

Članak 17. 

Ugostitelji koji na dan stupanja na 

snagu ove Odluke obavljaju ugostiteljsku 

djelatnost dužni su uskladiti poslovanje tih 

objekata s odredbama ove Odluke u roku od 30 

dana od stupanja na snagu ove Odluke. 

Članak 18. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, 

prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj 

djelatnosti ("Službene novine Grada Pazina", 

broj 9/07. i 13/09. ).  

 

Članak 19. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana 

od dana objave u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 

Lupoglav, Motovun i Sv.Petar u Šumi.  

 

 

KLASA: 011-01/16-01/03 

URBROJ: 2163/05-02-16-1 

Motovun, 21. srpnja 2016.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE MOTOVUN 

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Elvis Linardon,v.r. 
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Na temelju članka 209. stavka 2. 

Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 

153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14) i 

članka 36. Statuta Općine Motovun - Comune 

di Montona („Službene novine Grada Pazina“ 

broj 10/13.), Općinsko vijeće Općine Motovun, 

na sjednici održanoj dana 21. srpnja 2016. 

godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o priključenju na komunalne vodne 

građevine za javnu odvodnju 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom propisuje obveza 

priključenja i postupak priključenja na 

komunalne vodne građevine za javnu odvodnju 

(u daljnjem tekstu: sustav javne odvodnje), 

rokovi priključenja te način i uvjeti 

financiranja gradnje sustava javne odvodnje od 

strane budućih korisnika.  
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Članak 2. 

Pod priključenjem na sustav javne 

odvodnje, u smislu ove Odluke, smatra se 

izgradnja priključaka kojima se omogućuje 

stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano 

korištenje sustava javne odvodnje.  

Priključkom na sustav javne odvodnje 

smatra se spoj cjevovoda javne odvodnje sa 

internim vodovima vlasnika odnosno korisnika 

građevine.  

Priključenje se izvodi putem 

priključnog-kontrolnog okna koji je dio 

internog voda, a koji se gradi na granici 

građevinske čestice na kojoj je izgrađena 

građevina, a u ulicama i na mjestima gdje 

građevina nema okućnice, uz zid građevine s 

vanjske strane.  

 

Članak 3. 

Vlasnik odnosno korisnik građevine ili 

druge nekretnine (u daljnjem tekstu: obveznik 

priključenja) dužan je održavati kontrolno 

okno na način da ne predstavlja opasnost za 

okolinu i ljude dok je ostale dijelove priključka 

dužan održavati javni isporučitelj vodne usluge 

javne odvodnje odnosno trgovačko društvo 

Usluga odvodnja d.o.o. za djelatnost javne 

odvodnje, Šime Kurelića 22, Pazin (u daljnjem 

tekstu: Isporučitelj).  

Obveznik priključenja dužan je 

Isporučitelju omogućiti u svakom trenutku 

slobodan pristup do kontrolnog okna i 

instalacija priključka radi pregleda ispravnosti 

instalacija, kontrole ispuštanja i uzimanja 

uzoraka otpadnih voda te popravaka instalacija 

priključka.  

Priključenje na sustav javne odvodnje 

nije dopušten suprotno načinu i postupku 

propisanom ovom Odlukom.  

Obveznik priključenja odnosno 

podnositelj zahtjeva za priključenje obvezan je 

pridržavati se Općih i tehničkih uvjeta isporuke 

vodne usluge javne odvodnje ( u daljnjem 

tekstu: Opći uvjeti).  

 

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA 

 

Članak 4. 

Na području Općine Motovun 

obveznici priključenja dužni su priključiti 

građevinu na sustav javne odvodnje, kada je 

takav sustav izgrađen u naselju u kojem se 

nalazi građevina, te kada su osigurani uvjeti za 

priključenje na taj sustav.  

Obveznici priključenja drugih 

nekretnina mogu iste priključiti na sustav javne 

odvodnje pod uvjetima iz ove Odluke.  

 

Članak 5. 

Priključenje na sustav javne odvodnje 

izvodi se tako da se za svaki samostojeći 

objekt u pravilu izvodi jedan priključak 

odvodnje, osim ako se tehničkom 

dokumentacijom ne pokaže opravdanim 

izvođenje više priključaka te ako su ispunjeni 

tehničko-tehnološki uvjeti za takav način 

priključenja.  

 

Članak 6. 

Priključak na sustav javne odvodnje se 

odobrava za građevinu odnosno nekretninu te 

isti čini njezin pripadak odnosno slijedi njenu 

pravnu sudbinu i ne može se prenositi na druge 

građevine odnosno nekretnine.  

Priključak na sustav javne odvodnje je 

dugotrajna imovina Isporučitelja.  

 

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA 

 

Članak 7. 

Postupak priključenja na sustav javne 

odvodnje pokreće se podnošenjem zahtjeva za 

priključenje.  

Zahtjev za priključenje podnosi 

obveznik priključenja Isporučitelju vodne 

usluge na propisanom obrascu.  

Uz zahtjev za priključenje prilaže se:  

1. Dokaz o vlasništvu – izvadak iz 

zemljišne knjige za česticu na kojoj se nalazi 

građevina za koju se traži priključak na sustav 

javne odvodnje,  

2. Drugi zakoniti posjednik prilaže 

punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika 

građevine za koju se traži priključak,  

3. Kopija katastarskog plana za česticu 

na kojoj se nalazi građevina za koju se traži 

priključak na sustav javne odvodnje,  

4. Preslika akta na temelju kojeg je 

dopuštena gradnja građevine ili uvjerenje da je 

građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. 

godine, odnosno za protupravno izgrađene 

građevine akt na temelju kojeg se dozvoljava 

njegovo zadržavanje u prostoru, odnosno 

dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje 

rješenja o izvedenom stanju.  
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Članak 8. 

Isporučitelj, na temelju zahtjeva za 

priključenje, donosi odluku o dozvoli 

priključenja, ako su za priključenje ispunjeni 

tehničko-tehnološki uvjeti iz Općih uvjeta i 

ako je zahtjev potpun u smislu članka 7. ove 

Odluke.  

Ukoliko nisu ispunjeni 

tehničkotehnološki uvjeti, Isporučitelj će, u 

roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja 

zahtjeva za priključenje, obavijestiti 

podnositelja zahtjeva o općim i tehničkim 

uvjetima koje treba ispuniti u svrhu 

priključenja.  

Ukoliko u roku od narednih 30 

(trideset) dana od dana slanja obavijesti iz 

stavka 2. ovog članka podnositelj zahtjeva ne 

postupi po obavijesti Isporučitelja te ne ispuni 

tehničko-tehnološke uvjete priključenja, 

Isporučitelj će donijeti odluku o odbijanju 

priključenja na sustav javne odvodnje.  

Protiv odluke iz prethodnog stavka 

podnositelj zahtjeva za priključenje može u 

roku od 8 (osam) dana od dana njenog primitka 

podnijeti prigovor Jedinstvenom upravnom 

odjelu.  

Nakon donošenja odluke o dozvoli 

priključenja Isporučitelj će sa podnositeljem 

zahtjeva sklopiti ugovor o izvođenju i 

održavanju priključka. 

 

Članak 9. 

Građevina u kojoj se na sustav javne 

odvodnje priključuju različite kategorije 

obveznika priključenja (stambeni i poslovni 

prostori), mora biti priključena posebno za 

svaku kategoriju obveznika priključenja 

odnosno namjenski dio prostora.  

Kategorije obveznika priključenja 

utvrđene su Općim uvjetima.  

 

Članak 10. 

Zahtjev za priključenje na sustav javne 

odvodnje podnosi se i za svaku rekonstrukciju 

(dogradnju ili nadogradnju) ili prenamjenu 

prostora građevine koja je već priključena.  

 

IV. VRSTE PRIKLJUČAKA 

 

Članak 11. 

Priključak na sustav javne odvodnje 

odobrava se kao stalni priključak i izvodi se 

kao trajno rješenje.  

Priključak za građevine bez izvršnog 

akta o gradnji odobrava se na određeno 

vrijeme - do izvršnosti rješenja o izvedenom 

stanju odnosno do izvršnosti rješenja kojim se 

zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom 

stanju odbija ili odbacuje, pod uvjetom da je za 

iste nadležnom tijelu podnijet zahtjev za 

izdavanje rješenja o izvedenom stanju.  

 

Članak 12. 

S obzirom na namjenu priključak može 

biti:  

1. priključak na sustav javne odvodnje 

za prostor stambene namjene,  

2. priključak na sustav javne odvodnje 

za prostor poslovne namjene,  

 

Članak 13. 

Priključak na sustav javne odvodnje za 

prostor stambene namjene smatra se priključak 

za građevinu namijenjenu stanovanju.  

 

Članak 14. 

Priključak na sustav javne odvodnje za 

poslovne namjene smatra se priključak za 

građevinu s jednim ili više poslovnih prostora 

namijenjenih za obavljanje proizvodnih i 

uslužnih djelatnosti te objekte za javne, 

društvene, sportske, rekreacijske i sl. namjene.  

 

V. UVJETI PRIKLJUČENJA 

 

Članak 15. 

Isporučitelj će odbiti priključenje 

građevine na sustav javne odvodnje u 

slijedećim slučajevima:  

1. ako građevina nema pravomoćan akt 

o gradnji osim u slučajevima i pod uvjetima iz 

članka 11. stavka 2. ove Odluke.  

2. ako prethodno nije proveden 

postupak propisan odredbama ove Odluke,  

3. ako za priključenje ne postoje 

tehničke mogućnosti,  

4. ako bi se traženim priključenjem 

narušila kvaliteta javne odvodnje postojećih 

korisnika.  

Izuzetno od stavka 1. ovog članka, za 

priključenje građevine za koju nije propisano 

izdavanje akta o gradnji, Isporučitelj će odbiti 

priključenje na sustav javne odvodnje ukoliko 

kumulativno nisu ispunjeni uvjeti iz točke 2., 

3. i 4. stavka 1. ovog članka.  

Izuzetno od stavka 1. ovog članka, za 

priključenje građevine izgrađene prije 15. 
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veljače 1968. godine, Isporučitelj će odbiti 

priključenje na sustav javne odvodnje nije 

dostavljen dokaz da je građevina izgrađena 

prije 15. veljače 1968. godine te ako 

kumulativno nisu ispunjeni uvjeti iz točke 2., 

3. i 4. stavka 1. ovog članka.  

 

Članak 16. 

 Isporučitelj je dužan izvesti radove 

priključenja odnosno spajanje instalacije 

građevine na sustav javne odvodnje na 

priključnom-kontrolnom oknu.  

Trošak materijala i radova na 

priključnom-kontrolnom oknu snosi obveznik 

priključenja građevine koja se priključuje 

sukladno sklopljenom ugovoru između 

Isporučitelja i obveznika priključenja.  

Priključenje i nadzor nad izvedbom 

priključka građevine na sustav javne odvodnje 

obavlja Isporučitelj sukladno 

tehničkotehnološkim uvjetima utvrđenim 

Općim uvjetima.  

 

VI. ROKOVI PRIKLJUČENJA 

 

Članak 17. 

Obveznici priključenja dužni su 

priključiti građevinu na sustav javne odvodnje 

u roku od 1 (jedne) godine od dana objave 

obavijesti Isporučitelja o mogućnosti 

priključenja.  

Objava obavijesti iz stavka 1. ovog 

članka objaviti će se na oglasnim pločama 

naselja za koje su osigurani uvjeti za 

priključenje građevina i na web stranicama 

Općine Motovun i Isporučitelja.  

 

Članak 18. 

Priključenje na sustav javne odvodnje 

Isporučitelj je obvezan izvršiti u roku od 30 

(trideset) dana od dana sklapanja ugovora o 

izvođenju i održavanju priključka.  

 

VII. FINANCIRANJE GRADNJE 

SUSTAVA JAVNE ODVODNJE OD 

STRANE  

BUDUĆIH OBVEZNIKA 

PRIKLJUČENJA 

 

Članak 19. 

U slučaju kada gradnja određene 

građevine sustava javne odvodnje nije 

predviđena godišnjim ali je predviđena 

višegodišnjim planom gradnje unutar iduće 3 

(tri) godine, budući korisnici vodne usluge 

javne odvodnje koji bi se priključili na te 

građevine mogu sudjelovati u financiranju 

njihove gradnje uz povrat uloženih sredstava u 

određenom roku, pod uvjetima utvrđenim 

ugovorom sklopljenim s Isporučiteljom.  

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka 

uplaćuju se na račun Isporučitelja, a rok 

povrata sredstava ne može biti dulji od 5 

godina od dana sklapanja ugovora.  

Budući korisnici vodne usluge javne 

odvodnje koji bi se priključili na sustav javne 

odvodnje a za koje nisu ispunjene pretpostavke 

iz stavka 1. ovoga članka, mogu sudjelovati u 

financiranju njihove gradnje pod uvjetima 

utvrđenim ugovorom s Isporučiteljom, bez 

prava na povrat sredstava i bez prava učešća u 

vlasničkoj strukturi Isporučitelja.  

 

VIII. NADZOR 

 

Članak 20. 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke 

obavlja službena osoba Isporučitelja, a 

postupanje Isporučitelja nadzire Jedinstveni 

upravni odjel Općine Motovun.  

 

Članak 21. 

Službena osoba Isporučitelja, u 

obavljanju nadzora iz članka 20. ove Odluke, 

ovlaštena je: 

 - nadzirati primjenu ove Odluke,  

- upozoriti fizičke i pravne osobe na 

obvezu poduzimanja određenih radnji u svrhu 

održavanja ispravnosti sustava javne odvodnje.  

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 22. 

 Ova Odluka stupa na snagu 8 

(osmoga) dana od dana objave u Službenom 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti 

Petar u Šumi.  
 

KLASA: 363-01/16-01/27 

URBROJ: 2163/05-02-16-1 

Motovun, 21. srpnja 2016. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE MOTOVUN 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Elvis Linardon,v.r. 
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Na temelju članka 5. stavka 1. 

Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

("Narodne novine" broj 67/08., 48/10., 

74/11.,80/13., 158/13., 92/14. i 64/15.) i 

članka 36. Statuta Općine  Motovun-Comune 

di Montona („Službene novine Grada Pazina“ 

broj 10/13.), Općinsko vijeće Općine Motovun, 

na sjednici održanoj dana 21. srpnja 2016. 

godine, donosi 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju  

prometa i parkiranja na području  

Općine Motovun 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom mijenja se Odluka o 

uređenju prometa i parkiranja na području 

Općine Motovun („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 7/14., 25/15. i 16/16.) 

 

Članak 2. 

 Članak 6. mijenja se i glasi: 

„U svrhu reguliranja prometa sukladno 

odredbama ove Odluke Općina Motovun ili od 

nje ovlaštena pravna osoba postavit će rampe i 

stupiće na slijedećim mjestima: 

- Rampa u ulici Gradiziol kod ljetne 

tržnice  

- Rampa na ulazu u ulicu Angelo 

Garbizza 

- Pokretni stupići u ulici Gradiziol na 

zavoju kod Doma – kod gornjeg groblja 

- Visinska rampa u ulici Rižanske 

skupštine, kod naplate parkiranja 

- Rampe i pokretni stupići nalaze se 

pod 24 satnim video nadzorom.“ 

 

Članak 3. 

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Na području Općine Motovun od 

raskrižja ulice Kanal i ulice Rižanske skupštine 

prema starom gradu u razdoblju od 01.03.- 

30.11. zabranjuje se promet za sva motorna 

vozila, osim posebno označenih vozila  i vozila 

upravljača koji obavlja uslugu prijevoza.  

 

Članak 4. 

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Vozilima snabdijevanja omogućava 

se promet u starom dijelu grada u razdoblju od 

01. ožujka do 30. studenog u vremenu od 06-

11 h i od 16,30-17,30h. Teretna vozila koja 

obavljaju opskrbu mogu se zadržavati samo za 

vrijeme obavljanja opskrbe, ali ne duže od 60 

minuta. 

Članak 5. 

U članku 10. stavak 1., točka 4. 

mijenja se i glasi: 

Prijevoza osoba koje zaključuju brak i 

njihovoj užoj pratnji do Barbacana, a ostalim 

sudionicima svadbe ispred i ispod gornjeg 

Groblja. 

Članak 6. 

U članku 11. stavak 2. mijenja se i 

glasi: 

„Parkirališta u vlasništvu Općine 

Motovun su: 

1. P1- asfaltirano parkiralište u ulici 

Kanal (ispod benzinske postaje)- 16 parkirnih 

mjesta za sva vozila, 

2. P2- asfaltirano parkiralište u ulici 

Kanal (preko puta ambulante)- 28 parkirnih 

mjesta,  5 mjesta za autobuse -  ostalo je 

rezervirano za sva vozila uz naplatu, 

3. P3 - makadamsko parkiralište u ulici 

Kanal (između ambulante i donjeg Groblja)-

200 parkirnih mjesta  - rezervirano za sva 

vozila uz naplatu, 

4. P4 asfaltirano parkiralište u ulici 

Angelo Garbizza - 17 mjesta od toga 1 mjesto 

rezervirano za invalide, a ostala mjesta su 

rezervirana  za vozila stanara ulica (Angelo 

Garbizza, Rialto, Borgo), 

5. P5 asfaltirano i makadamsko 

parkiralište u ulici Rižanske skupštine uz 

prometnicu od zavoja– gornjeg groblja do 

skretanja u ulicu Angelo Garbizza - 45 

parkirnih mjesta od toga 2 mjesta rezervirana 

za invalide, a ostala mjesta su  rezervirana za 

sva vozila uz naplatu, 

6. P6 asfaltirano parkiralište u ulici 

Gradiziol ispred gornjeg Groblja - 15 parkirnih 

mjesta od toga 4 mjesta za stanare a ostala 

rezervirana za sva vozila uz naplatu, 

7. P7 makadamsko parkiralište ispod 

gornjeg Groblja - 45 parkirnih mjesta 

rezervirano za sva vozila, te vozila 

zaposlenika, vlasnika obrta, te tvrtki sa 

sjedištem u starogradskoj jezgri i goste na 

smještaju uz godišnju parkirnu kartu 

8. P8 makadamsko parkiralište u ulici 

Gradiziol preko puta Doma-u zavoju kod 

stupića - 4 parkirna mjesta su rezervirana za 

vozila stanara, 
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9. P9 makadamsko parkiralište u ulici 

Gradiziol kod kućnog broja 41 - 11 parkirnih 

mjesta od toga 1 mjesto rezervirano za 

invalide,ostala mjesta za vozila stanara, 

10. P10 makadamsko parkiralište u 

ulici Gradiziol kod kućnog broja 48 - 

rezervirano 8 mjesta za vozila stanara, 

11. P11 makadamsko parkiralište u 

ulici Gradiziol (iznad trgovine prehrane) 

rezervirano 16 mjesta za vozila stanara, 

12. P12 popločeno parkiralište na 

Barbacanu - 28 mjesta rezervirana za stanare, 

od toga 7  mjesta rezervirana za Hotel Kaštel i 

2 mjesta rezervirana za Villu Borgo 

13. P13 makadamsko parkiralište na 

Barbacanu - 23 mjesta rezervirana za posebno 

označena vozila, stanare okolnih ulica i ostale 

stanovnike Općine Motovun 

14. P14 makadamsko parkiralište ispod 

zidina u ulici Veli Jože -9 mjesta od toga 1 

mjesto rezervirano za invalide, a ostala mjesta 

za vozila stanara okolnih ulica, 

15. P15 makadamsko parkiralište iza 

Crkve Sv. Stjepana - 15 mjesta rezervirana za 

vozila stanara koji stanuju u  ulicama: Pietro 

Kandler, Mure, Luigi Morteani i Trg Andrea 

Antico. 

 

Članak 7. 

U članku 13. briše se broj „4“. 

 

Članak 8. 

U članku 19., stavak 2. brišu se riječi 

„i izdavanja“. 

     

Članak 9. 

U članku 24. stavak 2. mijenja se i 

glasi: 

„Ključ i daljinski uređaj izdaju se 

sukladno odredbama ove Odluke i Pravilnika o 

uvjetima i naknadama za prometovanje 

motornim vozilima unutar zone posebne 

regulacije prometa.“ 

 

Članak 10. 

U članku 27. riječ „komunalni“ 

zamjenjuje se riječi „prometni“. 

 

Članak 11. 

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana 

od objave, a objavit će se u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 

Petar u Šumi. 

KLASA: 211-01/16-01/05 

URBROJ: 2163/05-02-16-1 

Motovun, 21. srpnja 2016. 
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE MOTOVUN 
 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Elvis Linardon, v.r. 
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Na temelju članka 36. Statuta Općine 

Motovun - Comune di Montona („Službene 

novine Grada Pazina“ broj 10/13.) i točke  7. 

Pravilnika o javnim priznanjima Općine 

Motovun („Službene novine grada Pazina“ 

broj 11/03), te  Zapisnika Komisije za  javna 

priznanja od 21. srpnja 2016. godine, Općinsko 

vijeće Općine Motovun na sjednici održanoj 

dana 21. srpnja 2016. godine, donosi  
 

 

O D L U K U 

o dodjeli javnih priznanja za 2016. godinu 
 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Motovun 

dodjeljuje  Povelju Općine Motovun: 

 

1. Udruzi mladih Kaldir. 

 

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 i Sveti 

Petar u Šumi. 
 

 

KLASA:061-01/16-01/01 

URBROJ:2163/05-04-16-4 

Motovun, 21. srpnja 2016.  
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE MOTOVUN 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Elvis Linardon, v.r. 
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Na temelju članka 79. alineja 6. 

Zakona o lokalnim izborima („Narodne 

novine„ broj 144/12.), te  Izvješća Mandatno 

verifikacijske komisije KLASA:013-03/16-

01/01, URBROJ: 2163/05-02-16-4 , od 21. 

srpnja 2016. godine koje je usvojilo Općinsko 

vijeće Općine Motovun dana 21. srpnja 2016. 

godine i članka 36. Statuta Općine Motovun-

Comune di Montona („Službene novine Grada 

Pazina“  broj 10/13.), Općinsko vijeće Općine 

Motovun na sjednici održanoj 21. srpnja 2016. 

godine,donosi  

 

 

R J E Š E N J E 

o mirovanju mandata vijećnici Ivoni 

Vascotto članici Općinskog vijeća  

Općine Motovun   

 

 

I. 

 Ovim se Rješenjem stavlja u mirovanje 

mandat Ivoni Vascotto članici Općinskog 

vijeća Općine Motovun.  

 

II. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 

Petar u Šumi. 

 

 

KLASA:013-03/16-01/01 

URBROJ: 2163/05-02-16-5 

Motovun, 21. lipnja 2016.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE MOTOVUN 

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Elvis Linardon, v.r. 
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Na temelju Izvješća Mandatno 

verifikacijske komisije KLASA:013-03/16-

01/01, URBROJ: 2163/05-02-16-4, od  21. 

srpnja 2016. godine koje je usvojilo Općinsko 

vijeće, te članka 36. Statuta Općine Motovun-

Comune di Montona („Službene novine Grada 

Pazina“, broj 10/13) Općinsko vijeće Općine 

Motovun na sjednici održanoj  21. srpnja 2016. 

godine 

 

 

R J E Š E N J E 

o verifikaciji mandata člana Općinskog 

vijeća Općine Motovun 

 

 

I. 

 Verificira se mandat članu Općinskog 

vijeća Općine Motovun: 

 

1. Ivan Vukadinović. 

 

II. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti 

Petar u Šumi. 

 

 

KLASA: 013-03/16-01/01 

URBROJ: 2163/05-02-16-6 

Motovun,  21. srpnja 2016.  
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE MOTOVUN 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Elvis Linardon, v.r. 
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Na temelju članka 35. točke 3. Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 

60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 

36/09. 150/11. 144/12. 19/13. i 137/15.), 

članka 36. Statuta Općine Motovun-Comune di 

Montona („Službene novine Grada Pazina“ 

broj 10/13), te članka 13. Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Motovun („Službene 

novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13.), 

Općinsko vijeće Općine Motovun na sjednici 

održanoj dana 21. srpnja 2016. godine, donosi 

 

 

R J E Š E N J E 

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Motovun 

 

 

1. Ivan Vukadinović izabire se za 

potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 

Motovun. 

 

2. Dužnost potpredsjednika Općinskog 

vijeća Općine Motovun Ivan Vukadinović 

obnašat će volonterski. 

 

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti 

Petar u Šumi. 

 

 

KLASA: 013-01/16-01/02 

URBROJ: 2163/05-02-16-2 

Motovun, 21. srpnja 2016.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE MOTOVUN 

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Elvis Linardon, v.r. 
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Na temelju članka 35. točke 3. i članka 

38. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 

broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 

36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 

137/15), članka 36. Statuta Općine Motovun-

Comune di Montona („Službene novine Grada 

Pazina“, broj 10/13.), te članka 18. Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Motovun („Službene 

novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13.), 

Općinsko vijeće Općine Motovun na sjednici 

održanoj dana 21. srpnja 2016. godine donosi  

 

 

R J E Š E N J E  

o izboru predsjednika i dva člana 

Mandatno-verifikacijske komisije 

 

 

 1. U Mandatno verifikacijsku komisiju 

Općinskog vijeća Općine Motovuna izabiru se:  

    1. Ivan Vukadinović, za 

predsjednika, 

    2. Samuel Kaligari, za člana,  

    3. Edi Bellini, za člana.  

 

 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti 

Petar u Šumi.  

 

 

KLASA: 020-01/16-01/01 

URBROJ: 2163/05-02-16-3 

Motovun, 21. srpnja 2016.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE MOTOVUN 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Elvis Linardon, v.r. 
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Na temelju članka 35. točke 3. i članka 

38. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 

broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 

36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 

137/15), članka 36. Statuta Općine Motovun-

Comune di Montona („Službene novine Grada 

Pazina“, broj 10/13.), te članka 27. Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Motovun („Službene 

novine Grada Pazina“ broj 20/09. i 10/13.), 

Općinsko vijeće Općine Motovun na sjednici 

održanoj dana 21. srpnja 2016. godine, donosi  

 

 

R J E Š E N J E 

o izboru Odbora za priznanja 

 

 

1. U Odbor za priznanja Općine 

Motovun izabiru se:  

      1. Ivan Vukadinović, za 

predsjednika,  

      2. Danijel Bon, za potpredsjednika,  

      3. Anita Rosić, za članicu,  

      4. Senad Pergar, za člana,  

      5. Samuel Kaligari, za člana.  

 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti 

Petar u Šumi.  

   

 

KLASA: 020-01/16-01/ 01 

URBROJ: 2163/05-02-16- 4 

Motovun, 21. srpnja 2016.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE MOTOVUN 

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Elvis Linardon, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


