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91 
 
Na temelju članka 35. stavaka 4. i 6. 

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 
137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. i 
141/06) i članka 20. Statuta Grada Pazina 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/06 – 
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina 
na sjednici održanoj 8. srpnja 2008. godine 
donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o promjeni namjene javnog dobra 

 
 

1. Utvrđuje se da je zemljište označeno 
kao k. č. broj 11180/7 (2636 N.I.) K.O. Pazin 
izgubilo namjenu javnog dobra i predstavlja 
građevno zemljište. 
 2. Zemljišno - knjižna služba 
Općinskog suda u Pazinu izvršit će temeljem 
ove Odluke promjenu u zemljišnim knjigama 
na način da će na nekretnini iz točke 1. ove 
Odluke brisati javno dobro i kao vlasnika iste 
upisati Grad Pazin. 

3. Ovlašćuje se Upravni odjel za 
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti 
Grada Pazina da  poduzme sve mjere i radnje 
radi provođenja ove Odluke. 
 4. 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: 940-01/08-01/03 
URBROJ: 2163/01-03-02-08-2 
Pazin, 8. srpnja 2008. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Davor Sloković, v.r. 
 

 
92 
 
Na temelju članka 20. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/06.-pročišćeni tekst) i članka 1. a u vezi sa 
člankom 12. Odluke o osnivanju radnih tijela 
Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 18/04. – prečišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj 8. srpnja 2008. godine donijelo je 

 
 

RJEŠENJE 
o razrješenju i imenovanju  člana  

Odbora za prostorno uređenje, komunalne 
djelatnosti i zaštitu okoliša Gradskog vijeća 

Grada Pazina 
 
 
 1. IVAN ROGOVIĆ iz Pazina, Josipa 
Voltića 21, razrješava se, na osobni zahtjev 
dužnosti člana Odbora za prostorno uređenje, 
komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša 
Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 8/05.). 
  

2. ĐILDO DRNDIĆ iz Pazina, 
Vrtlišće 14A, imenuje se za člana Odbora za 
prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i 
zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Pazina. 

 
3. Ovo Rješenje 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. 
 
 
KLASA: 013-03/08-01/03 
URBROJ: 2163/01-03-02-08-2 
Pazin, 8. srpnja 2008. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Davor Sloković, v.r. 
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Na osnovi članka 54. Zakona o 

ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 
29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 20. Statuta 
Grada Pazina («Službene novine Grada 
Pazina» broj 17/06.-pročišćeni tekst), Gradsko 
vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 8. 
srpnja 2008. godine donijelo je 

 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na prijedlog  

Izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog 
učilišta u Pazinu 

 
 

I. 
Daje se suglasnost na prijedlog 

Izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog 
učilišta u Pazinu s obvezom da Pučko otvoreno 
učilište prije donošenja u Izmjene i dopune 
Statuta ugradi slijedeće izmjene: 

 
1. članak 6. mijenjati tako da glasi: 

«Članak 6. 
U članku 18. u prvom retku brišu se 

riječi „Podružnica“ i „(dalje: Spomen-dom)“.» 
 
2. članak 7. brisati, a 
članci 8., 9., 10. i tako redom do 35. 

postaju članci 7., 8., 9. i tako redom do 34. 
 
3. u članku 22. (Prijedloga Statuta) 

stavak 2. i stavak 4. mijenjati tako da glase: 
«9) predlaže unutarnje ustrojstvo i 

način rada Učilišta i podružnica,» 
«14) podnosi Godišnji Program, Plan i 

program razvoja, Izvještaj o radu i Financijski 
izvještaj Učilišta i podružnica Gradskom 
vijeću i Poglavarstvu Grada Pazina,» 

 
4. u članku 25. (Prijedloga Statuta), 

članak 58.c stavak 5. mijenjati tako da glasi:  
 «Ukoliko Gradsko vijeće Grada Pazina 
utvrdi da je u postupku izbora u smislu ovog 
članka bilo nepravilnosti može u roku od 30 
dana računajući od zaprimanja pisanog 
izvještaja, zatražiti ponavljanje izbornog 
postupka.“ 

 
 
 

 
II. 

Ovaj Zaključak 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: 612-01/08-01/03 
URBROJ: 2163/01-03-02-08-3 
Pazin, 8. srpnja 2008. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Davor Sloković, v.r. 
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Na temelju članka 35. stavka 4. i 6. 
Zakona o vlasništvu u drugim stvarnim 
pravima («Narodne novine» broj 91/96., 
68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. 
i 114/06.) i članka 24. Statuta Općine Karojba 
(«Službene novine Grada Pazina» broj 19/05.), 
Općinsko vijeće Općine Karojba, na svojoj 
sjednici održanoj 13. lipnja 2008. godine, 
donijelo je 
 

ODLUKU 
o promjeni namjene javnog dobra 

 
 

1. Utvrđuje se da je zemljište označeno 
kao k.č. broj 1554/1, K. O. Rakotule izgubilo 
namjenu javnog dobra (put) te u naravi 
predstavlja sastavni dio okolnog građevinskog 
i poljoprivrednog zemljišta. 

2. Zemljišno – knjižna služba 
Općinskog suda u Pazinu izvršit će temeljem 
ove Odluke promjenu u zemljišnim knjigama 
na način da će na nekretnini iz točke 1. ove 
Odluke brisati javno dobro u općoj uporabi i 
kao vlasnika iste upisati  Općinu Karojba. 

  3. Ovlašćuje se Jedinstveni upravni 
odjel Općine Karojba da poduzme sve mjere i 
radnje radi provođenja ove Odluke. 
 
  4. Ova Odluka stupa na snagu osmog 
(8) dana od dana objave u Službenim 
novinama Grada  Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 940-01/08-01/03 
URBROJ: 2163/08-02-02-08-1 
Karojba, 13. lipnja 2008. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Stanko Šandak  v.r. 
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Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i 
spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04. i 
79/07.), članka 6. Pravilnika o mobilizaciji i 
djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08. i 
44/08.), te članka 24. Statuta Općine Karojba 
(«Službene novine Grada Pazina«, broj 
19/05.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na 
sjednici od 13. lipnja 2008. godine, donijelo je 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju članova Stožera zaštite i 

spašavanja Općine Karojba 
 
 

Članak 1. 
 Vlado Lakošeljac, zamjenik načelnika 
Općine Karojba, imenuje se Načelnikom 
Stožera zaštite i spašavanja Općine Karojba. 

 
Članak 2. 

 Boris Rogić, stručni suradnik Službe 
zaštite i spašavanja Vatrogasne zajednice 
Istarske županije, imenuje se zamjenikom 
Načelnika Stožera zaštite i spašavanja Općine 
Karojba. 
 

Članak 3. 
Za članove Stožera zaštite i spašavanja 

Općine Karojba imenuju se: 
1. Mario Dagostin, pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Karojba, 

2. Serđo Šilić, zapovjednik Javne 
vatrogasne postrojbe Pazin, 

3. Denis Udovičić, djelatnik Policijske 
postaje Pazin, 

4. Nirvana Ukušić, djelatnica Područnog 
ureda DUZS Pazin/Pula, 

5. Sanja Mališa, zamjenica Općinskog 
načelnika Općine Karojba, 

6. Stanko Šandak, predsjednik Općinskog 
vijeća Općine Karojba, 

7. Viktor Lakošeljac, potpredsjednik 
Općinskog vijeća Općine Karojba, 

8. Janko Erik, direktor «GIP», d.o.o. 
Karojba. 
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Članak 4. 
 Stožer zaštite i spašavanja Općine 
Karojba (dalje: Stožer) je stručno, operativno i 
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć 
i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima 
rukovodi i koje koordinira Općinski načelnik 
Općine Karojba. 
             Stožer se aktivira kada se proglasi 
stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike 
nesreće.        
                          

Članak 5. 
 Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže 
Općinski načelnik Općine Karojba. 

Članovi Stožera pozivaju se, u pravilu, 
putem nadležnog Područnog ureda za zaštitu i 
spašavanje Pazin/Pula ili na način utvrđen 
Planom zaštite i spašavanja Općine Karojba. 
 

Članak 6. 
 Sredstva za rad Stožera osiguravaju se 
u Proračunu Općine Karojba. 
            Administrativno-tehničke poslove za 
Stožer obavlja Jedinstveni upravni odjel 
Općine Karojba. 
      

Članak 7. 
            Stupanjem na snagu ovog Rješenja 
prestaje važiti Rješenje o imenovanju 
Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine 
Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj 
16/06.).  
 

Članak 8. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu osmog 
(8) dana od dana objave u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav. Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 810-01/08-01/01 
URBROJ: 2163/08-01-01-08-1 
Karojba, 13. lipnja 2008. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Stanko Šandak  v.r. 
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Temeljem članka  88. Statuta Općine 

Motovun ("Službene novine Grada Pazina" 
broj 07/06.), te  članaka 4. i 5. Zakona o 
savjetima mladih ("Narodne novine" broj 
23/07.), Općinsko vijeće Općine Motovun na 
sjednici održanoj 07. srpnja 2008. godine, 
donosi 
 

ODLUKU 
o osnivanju Savjeta mladih  

Općine Motovun 
 
 

1. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom uređuje osnivanje 
Savjeta mladih Općine Motovun (u daljnjem 
tekstu: Savjet mladih), propisuju se osnovna 
mjerila i postupak izbora članova toga tijela, 
način na koji ono utječe na rad predstavničkog 
tijela Općine, način financiranja rada i 
programa Savjeta, kao i druga pitanja od 
značaja za njegovo djelovanje. 
 

Članak 2. 
 Savjet mladih iz članka 1. ove Odluke 
osniva se u svojstvu savjetodavnog tijela 
Općinskog vijeća Općine Motovun (u 
nastavku: Općinsko vijeće), sa ciljem 
osiguravanja boljeg položaja i mogućnosti 
utjecaja mladih na donošenje odluka u 
predstavničkom i izvršnom tijelu Općine, a 
time i istovremenog potpunijeg preuzimanja 
odgovornosti za položaj mladih i njihovu 
budućnost u ovoj jedinici lokalne samouprave. 
 

Članak 3. 
 Savjet mladih ima pet (5) članova u 
dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) 
godina života. 
 Mandat članova Savjeta traje dvije 
godine. 

 
 
 
 

 
2. POSTUPAK IZBORA ČLANOVA 

 
Članak 4. 

 Kandidate za članove Savjeta mladih 
predlažu udruge mladih, odnosno udruge koje 
se bave mladima, učenička vijeća, studentski 
zborovi, klubovi studenata te drugi registrirani 
oblici organiziranja mladih aktivni na području 
Općine Motovun ili koji imaju članove sa 
područja Općine Motovun. 
 

Članak 5. 
 Članove Savjeta mladih bira Općinsko 
vijeće na temelju javnog poziva kojeg 
objavljuje Općinsko poglavarstvo Općine 
Motovun, u najmanje jednom javnom glasilu, 
na oglasnoj ploči Općine Motovun te na web 
stranicama Općine Motovun, i to najmanje 
četrdeset pet (45) dana prije isteka mandata 
tekućeg saziva Savjeta mladih. 
 U javnom pozivu iz stavka 1. ovog 
članka obvezatno se navode uvjeti koje moraju 
ispunjavati predlagatelji i kandidati za članove 
Savjeta mladih u skladu s odredbama ove 
Odluke. 
 Rok za podnošenje prijedloga 
kandidata iznosi 15 dana od dana posljednje 
objave javnog poziva. 
 

Članak 6. 
 Po zaprimanju prijedloga predlagatelja, 
Jedinstveni upravni odjel iste upućuje u roku 
od osam (8) dana Komisiji za izbor i 
imenovanja Općinskog vijeća Općine Motovun 
(u nastavku: Komisija).  
 Komisija utvrđuje pravovremenost i 
valjanost zaprimljenih prijedloga, odnosno 
postojanje ovlaštenja njihovih podnositelja, te 
provodi postupak formiranja prijedloga liste 
kandidata.  
 Pojedinačne prijedloge koji nisu 
pravovremeni i valjani, ili su podneseni od 
strane subjekata izvan kruga ovlaštenih 
predlagatelja iz članka 4. ove Odluke, 
Komisija neće uzeti u obzir pri sačinjavanju 
prijedloga liste Općinskom vijeću.  
 Po utvrđivanju prijedloga liste 
kandidata za članove Savjeta mladih, Komisija 
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isti upućuje Općinskom vijeću radi nadležnog 
postupanja u skladu s odredbama ove Odluke. 
 

Članak 7.  
 Članove Savjeta mladih bira i 
razrješuje Općinsko vijeće većinom glasova 
prisutnih vijećnika, ako sjednici prisustvuje 
većina ukupnog broja vijećnika.  
 Glasovanje za izbor članova Savjeta 
mladih u Općinskom vijeću u pravilu se 
provodi glasovanjem o prijedlogu liste 
kandidata, po postupku i u skladu s kriterijima 
propisanim ovom Odlukom.  
 Iznimno, kada se tijekom trajanja 
mandata bira samo jedan kandidat što 
zamjenjuje člana Savjeta mladih kojem je to 
svojstvo prestalo iz razloga predviđenih ovom 
Odlukom, Općinsko vijeće odlučuje o 
pojedinačnom prijedlogu po proceduri 
utvrđenoj za prijedlog liste kandidata.  

 
Članak 8. 

 U Savjet mladih se bira najmanje jedan 
član - pripadnik talijanske nacionalne manjine.  
 Pri predlaganju više od jednog 
kandidata, ovlašteni su predlagatelji dužni, 
uvijek kada je to moguće, voditi računa i o 
ravnomjernoj zastupljenosti oba spola.  
 Pri sačinjavanju prijedloga liste 
kandidata, o poštivanju odredbi iz ovog članka 
Komisija vodi računa po službenoj dužnosti.  
 

Članak 9.  
 Općinsko vijeće u Savjet mladih bira 
članove:  

• iz redova studenata sveučilišnih i 
drugih studija s prebivalištem u Općini 
Motovun;  

• iz udruga mladih odnosno udruga koje 
se bave problematikom mladih, 
aktivnih na području Općine Motovun;  

• iz drugih registriranih oblika 
organiziranja mladih aktivnih na 
području Općine Motovun, te  

• iz redova učenika srednjih škola s 
prebivalištem na području Općine 
Motovun.  

 O izboru i razrješenju članova Savjeta 
mladih, Općinsko vijeće donosi odluku.  

 
Članak 10.  

 Općinsko vijeće će razriješiti člana 
Savjeta mladih i prije isteka mandata ako 
neopravdano ne prisustvuje sjednicama Savjeta 

mladih, zatim ako navrši trideset godina života, 
kao i na osobni zahtjev odnosno ako je 
pravomoćnom sudskom presudom osuđen na 
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 
šest mjeseci.  
 

3. DJELOKRUG, TIJELA I NAČIN 
DJELOVANJA SAVJETA 

 
Članak 11.  

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:  
• raspravlja na sjednicama o pitanjima 

značajnima za rad Savjeta mladih;  
• raspravlja na sjednicama o pitanjima iz 

djelokruga Općinskog vijeća koji su od 
interesa za mlade;  

• predlaže Općinskom vijeću donošenje 
odluka, programa i drugih akata od 
značenja za unapređivanje položaja 
mladih na području Općine Motovun;  

• predlaže Općinskom vijeću raspravu o 
pojedinim pitanjima od značenja za 
unapređivanje položaja mladih na 
području Općine, kao i način 
rješavanja navedenih pitanja;  

• daje mišljenje Općinskom vijeću 
prilikom donošenja odluka, mjera, 
programa i drugih akata od osobitog 
značenja za unaprjeđivanje položaja 
mladih na području Općine Motovun;  

• sudjeluje u izradi i praćenju provedbe 
lokalnog (općinskog) programa 
djelovanja za mlade;  

• izrađuje izvješća nadležnim tijelima 
Općine Motovun o problemima 
mladih, a po potrebi predlaže i 
donošenje programa za otklanjanje 
nastalih problema i poboljšanje 
položaja mladih (lokalni (općinski) 
program djelovanja za mlade);  

• predlaže mjere za ostvarivanje i 
provedbu odluka i lokalnog 
(općinskog) programa djelovanja za 
mlade;  

• brine o informiranosti mladih u svim 
pitanjima značajnim za unapređivanje 
njihova položaja; 

• potiče međusobnu suradnju savjeta 
mladih općina, gradova i županija te 
suradnju i razmjenu iskustava s 
odgovarajućim tijelima u drugim 
državama;  
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• predlaže Općinskom vijeću financijski 
plan radi ostvarivanja lokalnog 
(općinskog) programa rada Savjeta 
mladih;  

• po potrebi poziva predstavnike tijela 
jedinice lokalne samouprave na 
sjednice Savjeta; 

• obavlja i druge poslove od interesa za 
mlade Općine Motovun.  

 
Članak 12.  

 Predsjednika i zamjenika predsjednika 
Savjeta mladih biraju članovi toga tijela iz 
svojih redova, većinom glasova svih članova. 
 Savjet mladih predstavlja i zastupa 
predsjednik Savjeta mladih.  
 Zamjenik predsjednika obavlja nužne 
poslove i zadaće predsjednika:  

• u slučaju spriječenosti predsjednika 
Savjeta mladih,  

• po njegovoj izričitoj ovlasti u pisanom 
obliku.  

   
Članak 13.  

 Redovne sjednice, koje se održavaju 
najmanje jednom u dva mjeseca, saziva i njima 
predsjedava predsjednik Savjeta mladih.  
 Predsjednik Savjeta mladih dužan je 
sazvati izvanrednu sjednicu na prijedlog 
najmanje 1/3 članova tog tijela.  
 

Članak 14.  
 Savjet mladih u pravilu donosi odluke 
većinom glasova ako je na sjednici nazočna 
većina članova toga tijela.  
 Član Savjeta mladih koji je neposredno 
osobno zainteresiran za donošenje odluke o 
nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o 
tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.  
 Neposredna osobna zainteresiranost 
člana Savjeta mladih pri donošenju odluke o 
nekom pitanju, utvrđuje se sukladno 
odredbama posebnog zakona.  
 

Članak 15.  
 Savjet mladih može imenovati svoja 
radna tijela za određena područja djelovanja te 
organizirati forume, tribine i radionice za 
pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste 
problema mladih.  
 U radu Savjeta mladih mogu 
sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz 
pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o 
mladima.  

4. AKTI I IZVJEŠĆA SAVJETA  
 

Članak 16.  
 Na svojoj prvoj sjednici Savjet mladih 
donosi poslovnik o svom radu, i to većinom 
glasova svih članova Savjeta mladih.  
 Poslovnikom iz stavka 1. ovog članka 
pobliže se uređuje način rada Savjeta mladih te 
način izbora predsjednika i zamjenika 
predsjednika Savjeta mladih sukladno zakonu i 
ovoj Odluci.  
 Do izbora predsjednika, sjednicu vodi 
najstariji član Savjeta mladih.  
 

Članak 17.  
 Savjet mladih donosi lokalni (općinski) 
program rada (u nastavku: Program rada) za 
svaku kalendarsku godinu većinom glasova 
svih članova toga tijela, pri čemu takav 
program mora predviđati aktivnosti propisane 
posebnim zakonom, te se podnosi radi 
odobrenja Općinskom vijeću u roku 
propisanom posebnim zakonom. 
 Sredstva za provedbu Programa rada, 
na osnovi financijskog plana iz članka 11. 
stavak 1. točka 11. ove Odluke, osiguravaju se 
u proračunu Općine Motovun.  
 O Programu rada Savjeta mladih 
Općinsko vijeće se očituje davanjem ili 
uskraćivanjem odobrenja svojim zaključkom.  
 U slučaju nedavanja odobrenja na 
Program rada Savjeta mladih, Općinsko vijeće 
iznosi razloge i ostavlja Savjetu mladih 
primjereni rok za usklađivanje Programa u 
cijelosti ili njegovog pojedinog dijela.  

 
Članak 18.  

 O svom radu Savjet mladih podnosi 
godišnje izvješće Općinskom vijeću, u roku i 
na način propisan posebnim zakonom.  
 

5. SURADNJA 
 

Članak 19.  
 Savjet mladih, sukladno odredbama 
posebnog zakona, može surađivati sa savjetima 
mladih općina, gradova i drugih županija, 
odnosno Grada Zagreba, a može razvijati 
suradnju i s organiziranim oblicima djelovanja 
mladih u jedinicama lokalne i regionalne 
samouprave drugih država te međunarodnim 
organizacijama.  
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6. OSIGURAVANJE UVJETA ZA RAD 
 I NAKNADE 

 
Članak 20.  

 Općina Motovun osigurava prostor za 
održavanje sjednica Savjeta mladih, dok za 
obavljanje stručnih te administrativnih poslova 
za potrebe Savjeta mladih brine Jedinstveni 
upravni odjel Općine Motovun.  
 

Članak 21.  
 Članovi Savjeta ne primaju naknadu za 
svoj rad, ali imaju pravo na naknadu troškova 
nastalih u vezi s održavanjem sjednica toga 
tijela.  
 

7. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE 
ODREDBE 

  
Članak 22. 

 Radi provedbe izbora članova prvog 
saziva Savjeta mladih, Općinsko poglavarstvo 
Općine Motovun, u roku od 45 dana od 
stupanja na snagu ovog općeg akta, a sukladno 
članku 5. istog, objaviti Javni poziv za izbor 
članova Savjeta mladih Općine Motovun. 
 

Članak 23. 
 Na pitanja koja nisu propisana ovom 
Odlukom, na odgovarajući se način 
primjenjuju odredbe Zakona o savjetima 
mladih ("Narodne novine" broj 23/07.). 
  

Članak 24.  
 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.  
 
 
KLASA: 021-01/08-01/01  
URBROJ: 2163/05-02-08-1 
Motovun, 07. srpnja.2008 godine 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Efrem Močibob, v.r. 
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Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti 
od buke („Narodne novine“ broj 20/03.), te 
članka 88. Statuta Općine Motovun („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 7/06.), Općinsko 
vijeće Općine Motovun, na sjednici održanoj 
07. srpnja 2008. godine, donosi 
 

ODLUKU  
o izmjeni i dopuni Odluke 

o određivanju ulica, trgova i drugih lokacija 
za održavanje MFF-a 

 
Članak 1. 

 U Odluci o određivanju ulica, trgova i 
drugih lokacija za održavanje MFF-a 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 22/06.), 
u nazivu Odluke iza riječi „MFF-a“ dodaje se i 
„drugih manifestacija“. 
 

Članak 2. 
 U članku 1. navedene Odluke iza riječi 
„Motovun Film Festivala“ dodaju se riječi „i 
drugih manifestacija“. 

 
Članak 3. 

 U članku 3. Odluke dodaje se stavak 3. 
koji glasi: 
 „Emitiranje glazbe na javnim 
prostorima u vrijeme održavanja drugih 
manifestacija moguće je na Trgu Andrea 
Antico od 18.00 do 03.00 sati.“   

 
Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
objave, a objavljuje se u Službenim novinama 
Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi 
i Tinjan, te na oglasnim pločama Općine 
Motovun. 
 
 
KLASA: 363-01/08-01/17 
URBROJ: 2163/05-02-08-1 
Motovun, 07. srpnja 2008.  

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća 

Efrem Močibob, v.r. 
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Na temelju članka 7. i članka 29. 

Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne 
novine“ broj 174/04. i 79/07.), članka 6. 
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju 
operativnih snaga zaštite i spašavanja 
(„Narodne novine“ broj 40/08.) i članka 89. 
Statuta Općine Motovun («Službene novine 
Grada Pazina«, broj 07/06.), Općinsko Vijeće 
Općine Motovun na sjednici održanoj 07. 
srpnja 2008. godine, donijelo je 

 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju članova Stožera zaštite 

i spašavanja općine Motovun 
 
 

Članak 1. 
Imenuje se Emil Soldatić, zamjenik 

načelnika Općine Motovun za načelnika 
Stožera zaštite i spašavanja Općine Motovun. 

 
Članak 2. 

Imenuje se Boris Rogić, stručni 
suradnik Službe zaštite i spašavanja 
Vatrogasne zaštite Istarske županije, 
zamjenikom načelnika Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Motovun. 

 
Članak 3. 

Za članove Stožera zaštite i spašavanja 
Općine Motovun imenuju se: 

 
1. Efrem Močibob, predsjednik 

Općinskog vijeća Općine Motovun 
2. Serđo Šilić, zapovjednik 

Područne vatrogasne zajednice Pazin 
3. Klaudio Tomaz, član 

Poglavarstva Općine Motovun 
4. Denis Udovičić, pomoćnik 

načelnika, PP Pazin 
5. Karmen Grubor, pročelnica 

JUO Općine Motovun 
6. Dr. Slobodan Komazec, 

liječnik u ambulanti Motovun  
7. Anka Kalčić, vijećnica 

Općinskog vijeća Općine Motovun 
8. Livio Fable, DUZS, područni 

ured Pazin/Pula. 
 
 

Članak 4. 
Ovim se Rješenjem imenuje Stožer 

zaštite i spašavanja Općine Motovun (dalje: 
Stožer) kao stručno, operativno i koordinativno 
tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema 
akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi i 
koje koordinira načelnik  Općine Motovun. 

Stožer se aktivira kada se proglasi 
stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike 
nesreće.        

 
Članak 5. 

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže 
načelnik Općine Motovun. Članovi Stožera 
pozivaju se, u pravilu, putem nadležnog 
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje 
Pazin/Pula ili na način utvrđen Planom zaštite i 
spašavanja Općine Motovun. 

 
Članak 6. 

Sredstva za rad Stožera osiguravaju se 
u Proračunu općine Motovun. 

Administrativno-tehničke poslove za 
Stožer obavlja JUO Općine Motovun. 
 

Članak 7. 
Stupanjem na snagu ovog Rješenja 

prestaje važiti Rješenje o imenovanju 
Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine 
Motovun (Klasa: 214-01/06-01/01, Ur.broj: 
2163/05-04-06-8) i drugi opći i pojedinačni 
akti Općine Motovun koji su u skladu sa 
tadašnjim pozitivnim propisima uređivali ovo 
područje djelovanja. 

 
Članak 8. 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog 
(8) dana od objave u Službenim novinama 
grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi 
i Tinjan. 
 
 
KLASA: 810-03/08-01/01 
URBROJ: 2163/05-02-08-7 
Motovun, 07. srpnja 2008.  
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Efrem Močibob, v.r. 
 



 
Strana 258 – Broj 9                     SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                Četvrtak, 10. srpnja 2008. 
 
 
 
 99 
 
 Temeljem članka 59. Statuta Općine 
Motovun („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 07/06.), Općinsko poglavarstvo na 
sjednici održanoj 18. lipnja 2008. godine, 
donosi 
 
 

O D L U K U 
o utvrđivanju kriterija za dodjelu nagrada 

(stipendija) učenicima 
 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za 

dodjelu nagrada (stipendija) naprednim 
učenicima, visina stipendija, te ostala pitanja 
od značaja za dodjelu stipendija. 
 

Članak 2. 
U proračunu Općine Motovun osigurat 

će se sredstva za stipendije naprednim 
učenicima za postignute rezultate na općinsko-
gradskim, županijskim i državnim 
natjecanjima za učenike osnovnoškolskog 
uzrasta u skladu s ovom Odlukom i ugovorom 
o stipendiji. 
 

Članak 3. 
Visina stipendije za učenike iznosi 

500,00 kuna mjesečno.  
 

Članak 4. 
Stipendija se odobrava za uspjeh 

postignut na općinsko-gradskim, županijskim i 
državnim natjecanjima. 

Stipendija se isplaćuje na temelju 
zahtjeva i dokaza o postignutom uspjehu na 
natjecanju.  

Isplata se obavlja putem žiro računa 
jedne od poslovnih banaka. 
 

Članak 5. 
Pravo na stipendiju imaju redovni 

učenici osnovne škole s prebivalištem na 
području Općine Motovun. 

Pravo na stipendiju ostvaruju učenici 
koji su osvojili 1.-3. mjesto na općinskim-
gradskim, županijskim ili državnim 
natjecanjima. 
 
 

Članak 6. 
 Za osvojeno 1.-3. mjesto na 
općinskim-gradskim natjecanjima dodjeljuje se 
jednomjesečna stipendija.  

Za osvojeno 1.-3. mjesto na 
županijskim natjecanjima dodjeljuje se 
dvomjesečna stipendija. 

Za osvojeno 1.-3. mjesto na 
regionalnim natjecanjima dodjeljuje se 
dvomjesečna stipendija. 

Za osvojeno 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima dodjeljuje se tromjesečna 
stipendija. 
 

Članak 7. 
 Ukoliko jedan učenik postigne 
rezultate na većem broju natjecanja, isplaćuje 
mu se stipendija prema najvišem osvojenom 
mjestu. 

Članak 8.  
Jedinstveni upravni odjel Općine 

Motovun zadužuje se za provedbu ove Odluke 
i izdavanje rješenja učenicima koji ostvaruju 
pravo na stipendiju. 

Po donošenju rješenja Općinsko 
poglavarstvo kao stipenditor sklapa ugovor o 
stipendiji s učenikom kao stipendistom. 
               
 

Članak 9. 
Ova odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a primjenjuje se počevši od školske 
godine 2007./2008. 

Ova Odluka objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 604-02/08-01/01 
URBROJ: 2163/05-03-08-1  
Motovun, 18. lipnja 2008. 
 
 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO  
OPĆINE MOTOVUN 

 
 

Predsjednik 
Općinskog poglavarstva 
Slobodan Vugrinec, v.r. 

 
 


