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G R A D   P A Z I N 
 
 
 
 88 
 

Temeljem članka 34. Odluke o porezima 
Grada Pazina (Narodne novine broj 143/02) i 
članka 20. Statuta Grada Pazina (Službene 
novine Grada Pazina broj 21/01), Gradsko vijeće 
Grada Pazina na sjednici održanoj dana 9. srpnja 
2003. godine donosi 
 
 
 

P R A V I L N I K 
o uvjetima za oslobađanje od obveze plaćanja 

poreza na neizgrađeno građevno zemljište 
 
 
 

Članak 1. 
 Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za 
oslobađanje vlasnika neizgrađenog građevnog 
zemljišta (dalje: porezni obveznik) od plaćanja 
poreza na neizgrađeno građevno zemljište te 
uređuje postupak za ostvarivanje tog prava. 
 Pod neizgrađenim građevnim zemlji-
štem smatra se zemljište koje se nalazi unutar 
granica detaljnih planova uređenja (dalje: DPU) 
na kojem se u skladu s tim planom mogu graditi 
građevine za stambene, poslovne i druge 
namjene a na kojem nije izgrađena nikakva 
građevina. Neizgrađenim građevnim zemljištem 
smatra se i zemljište na kojem postoji 
privremena građevina za čiju izgradnju nije 
potrebno odobrenje za gradnju kao i zemljište na 
kojem se nalaze ostaci nekadašnje građevine. 

Porez na neizgrađeno građevno 
zemljište u smislu ovog Pravilnika neće plaćati 
porezni obveznik ako je za to zemljište izdata 
pravomoćna građevna dozvola za izgradnju 
građevine u skladu s DPU-om i ako je prijavljen 
početak gradnje nadležnom tijelu. 
 

Članak 2. 
 Od plaćanja porez na neizgrađeno 
građevno zemljište u skladu s ovim Pravilnikom 
može se osloboditi porezni obveznik, pravna ili 
fizička osoba, ako:  
 
 

 
1. porezni obveznik nije u mogućnosti ostvariti 

pravo na posjed nekretnine,  
2. se vodi sudski ili drugi postupak radi 

utvrđivanja prava vlasništva,  
3. do građevne čestice planirane za stambenu 

ili poslovnu namjenu nisu osigurani 
prostorno-planski uvjeti, 

4. je zemljište namijenjeno za izgradnju 
prometnica, pristupnih puteva, zelenih 
površina, javnih parkirališta, drugih javnih 
sadržaja, te komunalne infrastrukture,  

5. je na zemljištu uslijed prirodne nepogode ili 
više sile učinjena šteta,  

6. je porezni obveznik izgradio stambenu ili 
gospodarski objekat korisne površine veće 
od 100 m2, 

7. je porezni obveznik to zemljište stekao u 
postupku izvlaštenja ili drugog pravnog 
posla, 

8. je to zemljište nasljeđivanjem stekla 
maloljetna osoba ili osoba starija od 65 
godina muškarci i 60 godina žene, 

9. porezni obveznik zemljište povjeri na 
privremeno upravljanje Gradu Pazinu, te u 

10. drugim slučajevima, prema posebnom 
zaključku Poglavarstva. 

 
Članak 3. 

 Porezni obveznik koji nije u mogućnosti 
ostvariti pravo na posjed neizgrađenog 
građevnog zemljišta može se osloboditi od 
plaćanja poreza za tu nekretninu ako nadležnom 
tijelu, uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja 
poreza dostavi akt nadležnog tijela državne 
uprave ili tijela sudbene vlasti (rješenje, 
zaključak, tužbeni zahtjev, potvrdu i drugo) iz 
kojeg je razvidno da vlasnik nije u mogućnosti 
koristiti predmetno zemljište. 

Ako se stekne uvjet iz stavka 1. ovoga 
članka porezni obveznik oslobodit će se od 
plaćanja poreza na neizgrađeno građevno 
zemljište na određeno vrijeme odnosno do 
ostvarivanja prava na posjed građevnog 
zemljišta. 

 
Članak 4. 

 Porezni obveznik može se osloboditi od 
plaćanja poreza za neizgrađeno građevno 
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zemljište ako se za to zemljište vodi sudski ili 
drugi postupak radi utvrđivanja prava vlasništva. 

Porezni obveznik može se osloboditi od 
plaćanja poreza za zemljište iz stavka 1. ovoga 
članka ako nadležnom tijelu, uz zahtjev za 
oslobađanje od plaćanja poreza dostavi akt 
nadležnog tijela državne uprave ili tijela sudbene 
vlasti (rješenje, zaključak, tužbeni zahtjev, 
potvrdu i drugo) iz kojeg je neosporno da se 
vlasniku-poreznom obvezniku osporava pravo 
vlasništva na predmetnom zemljištu. 

Ako se stekne uvjet iz stavka 1. ovoga 
članka porezni obveznik oslobodit će se od 
plaćanja poreza na neizgrađeno građevno 
zemljište na određeno vrijeme odnosno do pra-
vomoćnosti, konačnosti ili do stupanja na snagu 
akta kojim se utvrđuje vlasnik tog zemljišta. 

 
Članak 5. 

Od plaćanja poreza na neizgrađeno 
građevno zemljište može se osloboditi porezni 
obveznik za zemljište na kojem nije moguća 
DPU-om planirana stambena ili poslovna 
izgradnja, zato što:  
- zemljište nema osiguran pristupni put, ili 
- građevna čestica (markica) za planiranu 

izgradnju nema riješen vlasnički status. 
Za stjecanje prava za oslobađanje od 

plaćanja poreza zbog uvjeta iz alineje 2. stavka 
1. ovoga članka porezni obveznik dužan je, uz 
zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza 
dostavi akt nadležnog tijela iz kojeg se 
neosporno može utvrditi da na predmetnom 
zemljištu nije riješeno vlasništvo. 

Kada se stekne jedan od uvjeta iz stavka 1. 
ovoga članka porezni obveznik oslobodit će se 
od plaćanja poreza za to neizgrađeno građevno 
zemljište na vrijeme dok traje ta okolnost. 

 
Članak 6. 

Od plaćanja poreza na neizgrađeno 
građevino zemljište mogu se osloboditi porezni 
obveznici čije je zemljište DPU-om rezervirano 
za zelene površine, prometne koridore, ceste, 
ulice, pristupne puteve, javna parkirališta, 
biciklističke staze, pješačke komunikacije, 
objekte komunalne infrastrukture te za druge 
opće – društvene namjene ako porezni obveznik 
to zemljište ponudi na prodaju Gradu po tržišnoj 
cijeni. 

Iznimno iz stavka 1. ovoga članka 
porezni obvezni može se osloboditi od plaćanja 
poreza ako preuzme obvezu da će građevno 
zemljište privesti planiranoj namjeni na rok koje 

odredi Gradsko poglavarstvo Grada Pazina 
(dalje: Poglavarstvo) ali ne duže od 5 (pet) 
godina. 

Porezni obveznik će se osloboditi od 
plaćanja poreza ako se steknu uvjeti iz stavka 1. 
ili stavka 2. ovoga članka i ako nadležnom tijelu 
uputi zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza. 

Kada se stekne uvjet iz stavka 2. ovoga 
članka porezni obveznik oslobodit će se od 
plaćanja poreza na neizgrađeno građevno 
zemljište do isteka ugovorenog roka.  

Tržišnu cijenu zemljišta određuje 
Komisija za procjenu nekretnina na osnovu 
kretanja kupoprodajne cijene zemljišta na 
području obuhvata DPU-a, unazad godine dana 
od dana stupanja na snagu DPU-a. Kod 
utvrđivanja cijene zemljišta koristiti će se podaci 
Područnog ureda Pazin, Porezne uprave Istarske 
županije. 
 

Članak 7. 
 Od plaćanja poreza na neizgrađeno 
građevno zemljište može se osloboditi porezni 
obveznik ako se utvrdi da je na tom zemljištu 
uslijed prirodne nepogode ili više sile učinjena 
takva šteta da se to zemljište ne može privesti 
planom utvrđenoj namjeni. 

Pod pojmom prirodne nepogode ili više 
sile podrazumijeva se djelovanje potresa, 
poplave, erozije i ostalih negativnih djelovanja 
za koja nadležna tijela u skladu s pozitivnim 
propisima Republike Hrvatske proglase stanje 
elementarne nepogode ili se na temelju općeg 
akta Grada utvrdi da se predmetno zemljište, iz 
tih ili drugih razloga ne može privesti planiranoj 
namjeni. 

Za oslobađanje od obveze plaćanja 
poreza u smislu stavka 1. ovoga članka porezni 
obveznik dužan je uz zahtjev za oslobađanje od 
plaćanja poreza priložiti dokaz o nastaloj šteti na 
zemljištu. 

Ako nastupe okolnosti opisane u stavku 
1. ovoga članka porezni obveznik će se 
osloboditi od plaćanja poreza na neizgrađeno 
građevno zemljište za vrijeme dok traju te 
okolnosti a najduže do godine dana od dana 
prestanka razloga koji su uvjetovali oslobađanje 
od plaćanja poreza. 

 
Članak 8. 

 Porezni obveznik koji na području 
Grada izgradi stambeni ili gospodarski objekat 
može se osloboditi od plaćanja poreza na ostalo  
neizgrađeno građevno zemljište. 
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Od plaćanja poreza u smislu stavka 1. 
ovoga članka može se osloboditi i porezni 
obveznik ako je stambeni ili gospodarski objekat 
izgradio unazad godine dana od dana stupanja 
na snagu ovog Pravilnika. 

Za oslobađanje od plaćanja poreza za 
ostalo neizgrađeno građevno zemljište porezni 
obveznik dužan je nadležnom tijelu, uz zahtjev 
za oslobađanje od plaćanja poreza dostaviti 
pravomoćno rješenje o uporabnoj dozvoli 
objekta. 

Ako se stekne uvjet iz stavka 1. ili iz 
stavka 2. ovoga članka porezni obveznik 
oslobodit će se od plaćanja poreza na 
neizgrađeno građevno zemljište na određeno 
vrijeme od 5 (pet) godina, počev od prvog dana 
idućeg mjeseca računajući od dana 
pravomoćnosti akta o uporabnoj dozvoli objekta. 
 

Članak 9. 
 Porezni obveznik koji je vlasništvo na 

neizgrađenom građevnom zemljištu stekao u 
postupku izvlaštenja ili drugim pravnim poslom 
u kojem je druga strana Republika Hrvatska, 
Istarska županija ili Grad može se osloboditi od 
plaćanja poreza na to neizgrađeno građevno 
zemljište. 

Porezni obveznik osloboditi će se od 
plaćanja poreza za neizgrađeno građevno 
zemljište ako nadležnom tijelu, uz zahtjev za 
oslobađanje od plaćanja poreza dostavi 
pravovaljan akt (rješenje, ugovor i drugo) iz 
kojeg se neosporno može utvrditi način stjecanja 
vlasništva predmetnog zemljišta. 

Ako se stekne uvjet iz stavka 1. ovoga 
članka porezni obveznik oslobodit će se od 
plaćanja poreza na neizgrađeno građevno 
zemljište na određeno vrijeme od 10 (deset) 
godina počev od prvog dana idućeg mjeseca 
računajući od dana pravomoćnosti rješenja 
odnosno od dana stupanja na snagu akta iz 
stavka 2. ovoga članka.  
 

Članak 10. 
 Od plaćanja poreza u skladu s ovim 
Pravilnikom može se osloboditi porezni 
obveznik maloljetna osoba i osoba starija od 60 
godina pod uvjetom da je vlasništvo na 
neizgrađeno građevno zemljište stekao 
nasljeđivanjem. 
 Porezni obveznik može se osloboditi od 
plaćanja poreza za zemljište koje je stekao 
nasljeđivanjem ako nadležnom tijelu, uz zahtjev 
za oslobađanje od plaćanja poreza dostavi 

pravomoćno rješenje o nasljeđivanju i dokaz o 
vlasništvu ne starije od 15 dana. 

Ako se stekne uvjet iz stavka 1. ovoga 
članka porezni obveznik, osoba starija od 60 
godina života, oslobodit će se od plaćanja poreza 
na neizgrađeno građevno zemljište na određeno 
vrijeme od 5 (pet) godina počev od prvog dana 
idućeg mjeseca računajući od dana 
pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju a 
maloljetna osoba će se osloboditi od plaćanja 
poreza na neizgrađeno građevno zemljište na 
određeno vrijeme, do isteka prve godine 
zaposlenja te maloljetne osobe. 

Iznimno, za porezne obveznike koji su 
vlasništvo na zemljištu stekli nasljeđivanjem 
prije stupanja na snagu Odluke o porezima 
Grada Pazina rok iz stavka 3. ovoga članka 
počinje teći od 1. siječnja 2003. godine. 
 

Članak 11. 
Od plaćanja poreza na neizgrađeno 

građevno zemljište može se osloboditi porezni 
obveznik ako zemljište preda na privremeno 
upravljanje Gradu. 

Uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja 
poreza u smislu ovoga članka porezni obveznik 
dužan je nadležnom tijelu uz zahtjev za 
oslobađanje priložiti dokaz o vlasništvu ne 
starije od 15 dana. 

 
Članak 12. 

Iznimno, i u izuzetno opravdanim 
slučajevima Poglavarstvo može na temelju 
obrazloženog zahtjeva i priloženih dokaza 
osloboditi poreznog obveznika od plaćanje 
poreza na neizgrađeno građevno zemljište i u 
slučajevima koji nisu propisani ovim 
Pravilnikom. 

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka 
Poglavarstvo će osloboditi poreznog obveznika 
od plaćanja poreza na određeno vrijeme ali ne 
duže od 5 (pet) godina. 

 
Članak 13. 

 Ako je porezni obveznik oslobođen od 
plaćanja poreza na neizgrađeno građevno 
zemljište za dio godine za koju se porez plaća, 
porez će se obračunati i naplatiti srazmjerno 
dijelu poreza za vrijeme za koje porezni 
obveznik nije oslobođen od plaćanja poreza. 
 Suvlasnici neizgrađenog građevnog 
zemljišta snose porez srazmjerno suvlasničkim 
dijelovima i svojim obvezama. 
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Članak 14. 
 Postupak za ostvarivanje prava za 
oslobađanje od plaćanja poreza na neizgrađeno 
građevno zemljište u skladu s ovim Pravilnikom 
pokreće se na zahtjev poreznog obveznika. 
 Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka 
podnosi se Upravnom odjelu za gospodarstvo, 
financije i proračun Grada Pazina (dalje: 
Upravni odjel) najkasnije do 31. ožujka tekuće 
godine za koju se porez utvrđuje. 
 Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz 
stavka 1. ovoga članka porezni obveznik dužan 
je Upravnom odjelu dostaviti odnosno predočiti 
odgovarajuće podatke o neizgrađenom 
građevnom zemljištu, i to: oznaku katastarske 
općine i katastarske čestice za koju se traži 
oslobađanje od plaćanja poreza, dokaz o 
vlasništvu i posjedu, naznaku površine, klase i 
kulture zemljišta, naznaku da se zemljište nalazi 
unutar granica DPU-a, opis namjene predmetnog 
zemljišta u skladu s DPU-om te dokaze o 
opravdanosti i osnovanosti zahtjeva u skladu s 
ovim Pravilnikom. 
  

Članak 15. 
 O zahtjevu za ostvarivanje prava za 
oslobađanje od plaćanja poreza na neizgrađeno 
građevno zemljište u skladu s ovim Pravilnikom, 
na obrazloženi prijedlog Upravnog odjela 
odlučuje Poglavarstvo, o čemu donosi poseban 
zaključak. 

Poglavarstvo će poreznog obveznika 
koji udovoljava uvjetima iz ovog Pravilnika 
osloboditi od plaćanja poreza na neizgrađeno 
građevno zemljište na određeno vrijeme 
računajući od prvog dana idućeg mjeseca od 
dana zaprimanja zahtjeva u Upravnom odjelu pa 
sve do zadnjeg dana u mjesecu dok traju uvjeti 
ili okolnosti zbog kojih je porezni obveznik 
oslobođen od plaćanja poreza, ako ovim 
Pravilnikom nije drugačije uređeno. 

 
Članak 16. 

U skladu s zaključkom Poglavarstva iz 
članka 15. ovog Pravilnika i o zaključenom 
pravnom poslu u smislu članaka 3. do 12. ovoga 
Pravilnika, prava i obveze ugovornih strana 
urediti će se ugovorom. 
 Ugovor u skladu s ovim Pravilnikom 
zaključuju i potpisuju porezni obveznik i Grad - 
gradonačelnik ili osobe koje oni ovlaste. 

Potpisi ugovornih strana ovjeravaju se 
kod Javnog bilježnika. Troškove ovjere potpisa 
snosi porezni obveznik. 

Članak 17. 
 U okviru svoga djelokruga rada i 
ovlaštenja Upravni odjel stalno prati provedbu 
ugovorenih obveza u vezi s ostvarivanjem prava 
iz ovog Pravilnika. 
 Ako se promjene okolnosti i uvjeti o 
kojima prema ovom Pravilniku ovisi daljnje 
ostvarivanje prava poreznog obveznika, Upravni 
odjel će Poglavarstvu predložiti sporazumni ili 
jednostrani raskid Ugovora iz članka 16. ovoga 
Pravilnika.  
 Porezni obveznik, koji je u skladu s 
ovim Pravilnikom oslobođen od plaćanja poreza 
dužan je Upravnom odjelu prijaviti svaku 
promjenu činjenica i okolnosti koje mogu 
utjecati na daljnje ostvarivanje stečenog prava-u 
roku od osam dana od dana nastanka te 
promjene. 
  

Članak 18. 
 Iznimno iz članka 14. stavka 2. ovoga 
Pravilnika zahtjev za ostvarivanje prava za 
oslobađanje od plaćanja poreza na neizgrađeno 
građevno zemljište za 2003. godinu podnosi se 
Upravnom odjelu najkasnije do 30. rujna 2003. 
godine. 
 Iznimno iz članka15. stavka 2. ovoga 
Pravilnika rok za oslobađanje od plaćanja poreza 
na neizgrađeno građevno zemljište za 2003. 
godinu po podnijetom zahtjevu počinje teći od 1. 
siječnja 2003. godine. 
 

Članak 19. 
 Ovlašćuje se Poglavarstvo da prema 
potrebi daje tumačenja odredbi ovog Pravilnika. 
 

Članak 20. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Lupoglav, Karojba, Motovun, Sv.Petar u Šumi i 
Tinjan, a primjenjuje se od 1.siječnja 2003. 
 
 
KLASA: 410-01/03-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-03-6 
Pazin, 9. srpanj 2003. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednica 
Gradskog vijeća 

Vesna Ivančić, v.r.  
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Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
(Narodne novine broj 33/01. i 60/01.), te na 
osnovi članka 20. Statuta Grada Pazina 
(Službene novine Grada Pazina broj 21/01.), 
Gradsko vijeće Grada Pazina na svojoj sjednici 
od  9. srpnja 2003. donijelo je ovaj 

 
 

P R A V I L N I K 
o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o dodjeljivanju stipendija učenicima i 

studentima 
 
 

Članak 1. 
 U Pravilniku o dodjeljivanju stipendija 
učenicima i studentima (Službene novine Grada 
Pazina broj 2/96. i 8/98.), pojedine odredbe 
mijenjaju se ili dopunjuju kako slijedi: 
 
 (1) U članku 3., stavak 2. mijenja se 
tako da glasi: “Stipendistima koji su u 
prethodnoj godini školovanja odnosno 
studiranja postigli ukupan prosječan uspjeh: 1) 
studenti - iznad 4,00, 2) učenici - iznad 4,50 - 
Gradsko poglavarstvo Grada Pazina može 
povećati iznos mjesečne stipendije u odnosu na 
ostale stipendiste, s time da isplata tako 
povećane stipendije traje dok stipendist 
ostvaruje takav uspjeh”. 
 
 (2) U članku 4., stavak 3. mijenja se 
tako da glasi: “Natječaj za dodjelu stipendija 
objavljuje se u Službenim novinama Grada 
Pazina i na oglasnoj ploči Grada Pazina i 
dostavlja osnovnoj i srednjim školama na 
području Grada Pazina, a obavijest o tome 
objavljuje se u dnevnom tisku i na lokalnom 
radiju.” 
 
 (3) U članku 5., stavak 4. mijenja se i 
glasi: “Način isplate stipendije uređuje se 
Ugovorom o stipendiranju, a isplata se u pravilu 
obavlja putem štedne knjižice ili putem tekućeg 
računa stipendiste kod jedne od poslovnih 
banaka.” 
 
 (4) U članku 6. stavak 1. u drugom 
retku, između izraza “školovanja u” i 
“školama” dodaje se riječ “srednjim”, a izraz  

 
“visokim učilištima” mijenja se u izraz 
“sveučilištima”. 
 
 (5) U članku 6., stavak 2. mijenja se i 
glasi: “ Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga 
članka, stipendija se može dodijeliti: 1) učeniku 
s prebivalištem na području Grada Pazina koji 
polazi srednju školu u Pazinu, ako od mjesta 
stalnog prebivališta do Pazina i natrag nema 
organiziranog javnog prijevoza, pa za vrijeme 
školovanja ima boravište u Pazinu  te ako 
ispunjava uvjete i kriterije propisane ovim 
Pravilnikom, 2) redovitom učeniku ili studentu s 
prebivalištem izvan područja Grada Pazina, ako 
se za dotični program školovanja nisu prijavili 
učenici odnosno studenti s područja Grada 
Pazina i ako ispunjavaju uvjete i kriterije 
propisane ovim Pravilnikom.” 
    U članku 6. nakon stavka 2. dodaju se 
novi stavci, stavci 3. i 4. koji glase: “Stipendist-
učenik koji odmah nakon završenog 
trogodišnjeg školovanja, izvan radnog odnosa, 
nastavi školovanje u četverogodišnjoj srednjoj 
školi za odrasle, u smislu ovoga Pravilnika 
smatrat će se redovitim učenikom.” 
 “Prijava stipendiste Grada Pazina koji 
je prekinuo  školovanje (studij) ili izgubio  pravo 
na isplatu stipendije ,te Prijava stipendiste 
Grada Pazina koji upisuje drugi program u 
odnosu na onaj za koji je zaključio Ugovor o 
stipendiranju, neće se razmatrati ako do roka 
utvrđenog za podnošenje Prijava, sa Gradom 
Pazinom kao stipenditorom nije uredio  način, 
uvjete i rokove za ispunjavanje svojih obveza 
preuzetih Ugovorom o stipendiranju za raniji 
period.” 
 
 (6) U članku 6. postojeći stavak 3. 
mijenja se, postaje stavkom 5., i glasi: 
 “Pod sveučilištem u smislu ovoga 
Pravilnika podrazumijevaju se veleučilišta i 
visoka učilišta”.  
 
 (7) U članku 8. nakon stavka 1. odnosno 
nakon skale s ocjenama i bodovima dodaju se 
novi stavci, stavci 2. i 3. koji glase: “Kod 
vrednovanja uspjeha studenta postignutog u 
prethodnoj studijskoj godini u obzir će se uzeti 
samo ocjene iz položenih predmeta koji se 
odnose na tu studijsku godinu.” 
 “Učeniku odnosno studentu prve godine 
koji na rang-listi za upis u prvu godinu 
školovanja u srednjoj školi odnosno za upis na 
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prvu godinu studija zauzme jedno od prvog do 
petog mjesta, dodijelit će se 10 bodova.” 
 
 (8) U članku 10. stavak 3. u 5. retku 
izraz “dodjeljuje se 5 bodova” zamjenjuje se 
tekstom “dodjeljuje se po jedan (1) bod za svaki 
od navedenih vidova kreativnog ispoljavanja 
znanja i sposobnosti, ali ne više od ukupno pet 
(5) bodova.” 
 
 (9) U članku 11., stavak 1. mijenja se i 
glasi: “Prema kriteriju materijalnog položaja 
podnositelja Prijave za dodjelu stipendije i 
njegove obitelji boduje se ukupan prosječan 
primitak po članu obitelji odnosno po članu 
zajedničkog domaćinstva podnositelja Prijave 
ostvaren u tri mjeseca koji prethode mjesecu u 
kojem se podnosi Prijava.”  
 
 (10) U članku 11. stavak 5. u točki 1., 
izraz “u razdoblju siječanj-lipanj tekuće 
godine” zamjenjuje se izrazom “u tri mjeseca 
koji prethode mjesecu u kojem se podnosi 
Prijava”. 
 
 (11) Nakon stavka 5. u članku 11. 
dodaje se novi stavak, stavak 6. koji glasi: 
“Primici po osnovi mirovina dokazuju se 
odreskom o primljenoj mirovini u mjesecu koji 
prethodi mjesecu u kojem se podnosi Prijava.” 
 
 (12) U članku 12. stavak 1., alineja 3. 
mijenja se i glasi: “- za svakog člana obitelji 
odnosno zajedničkog domaćinstva, osim 
podnosioca Prijave, koji se nalazi na redovitom 
školovanju u srednjoj školi ili na sveučilištu 
izvan područja Grada Pazina, a nije stipendist 
Grada Pazina niti prima stipendiju drugog 
stipenditora - po 20 bodova”.  
 
 (13) U članku 14., u stavku 2. točka 3. 
mijenja se i glasi: “Fotokopija svjedodžbe 
odnosno indeksa ovjerena kod Javnog 
bilježnika,  u srednjoj školi odnosno na 
sveučilištu ili u Upravnom odjelu za 
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti 
Grada Pazina uz predočenje izvornika, ili druga 
isprava s ocjenama postignutim u prethodnoj 
godini školovanja odnosno studija.”  
 
 (14) U članku 15., u stavku 3. nakon 
izraza “iz stavka 1. ovoga članka” stavlja se 
zarez i dodaju riječi “na rok od četiri godine.” 
 

 (15) U članku 16., nakon stavka 2. 
dodaje se novi stavak, stavak 3. koji glasi: 
“Zaključak Gradskog poglavarstva Grada 
Pazina sa Rang-listom o dodjeli stipendija 
objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Pazina”. 
 
 (16) U članku 16. u stavku 3., koji 
postaje stavkom 4., u prvome retku, nakon riječi 
“mimo” dodaju se riječi “uvjeta iz članka 6. 
stavak 1. ovoga Pravilnika, te,” 
 
 (17) U članku 18. stavak 2. točka 9. 
mijenja se i glasi “naznaku sankcija koje 
nastupaju za stipendistu ako uspješno ne završi 
školsku (studijsku) godinu (prekid isplate 
stipendije, stavljanje stipendije u privremeno 
mirovanje, raskid Ugovora o stipendiranju, 
povrat sredstava dobivenih na ime stipendije)”, 

 
 (18) U članku 20, stavak 5. mijenja se i 
glasi: “Obveza vraćanja sredstava iz 
prethodnoga stavka ovoga članka nastupit će 
kad stipendist zasnuje radni odnos, ali 
najkasnije nakon isteka godine dana od dana 
kad je prekinuo ili  završio školovanje za koje je 
primao stipendiju, a rok za vraćanje sredstava 
može se ugovoriti najviše na dvostruko duže 
vrijeme od onoga u kojem su primljena odnosno 
isplaćena, o čemu će Upravni odjel za 
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, kad 
nastupi takva okolnost, temeljem Ugovora o 
stipendiranju i ovoga Pravilnika, donijeti 
posebno Rješenje.” 
 

(19) U članku 20. nakon stavka 5. 
dodaje se novi stavak, stavak 6., koji glasi: 
“Stipendist koji se pismeno odrekao stipendije 
jer je preuzeo stipendiju drugog stipenditora, 
vratit će Gradu Pazinu sredstva dobivena na 
ime stipendije koja je primao istovremeno sa 
sredstvima drugog stipenditora - u roku od 
mjesec dana od dana reguliranja novog statusa, 
dok će se njegove ostale obveze prema Gradu 
Pazinu iz Ugovora o stipendiranju urediti novim 
Ugovorom.” 
 

(20) U stavku 6. članka 20. izraz “u 
roku od šest mjeseci “ mijenja se u izraz “u roku 
od tri mjeseca”. 
  

(21) U stavku 20. postojeći stavci 6., 7. i 
8. postaju stavcima 7., 8. i 9. 
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(22) U članku 21. u prvome retku briše 
se tekst: “Stipendistima ranije Općine Pazin 
koje je preuzeo Grad Pazin, te:” 
 

Članak 2. 
 U svim člancima Pravilnika iz članka 1. 
ovoga Pravilnika izraz “Poglavarstvo Grada 
Pazina” mijenja se u izraz “Gradsko 
poglavarstvo Grada Pazina”, izraz “visoko 
učilište”, osim u članku 6. stavak 5. ovoga 
Pravilnika - u izraz “sveučilište”, a izraz 
“podnosilac” u izraz “podnositelj”. 
 

Članak 3. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog 
dana nakon objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i 
Tinjan, a primjenjivat će se od roka za 
objavljivanje Natječaja za stipendiranje učenika 
i studenata od školske odnosno studijske 
2004/2005. godine. 
 

Članak 4. 
 Ovlašćuje se Odbor za statut, poslovnik 
i upravu Gradskog vijeća Grada Pazina da utvrdi 
pročišćeni tekst Pravilnika o dodjeljivanju 
stipendija učenicima i studentima. 
 Pročišćeni tekst Pravilnika iz 
prethodnoga stavka ovoga članka objavit će se u 
Službenim novinama Grada Pazina  i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Motovun, Sv. Petar 
u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 602-01/03-01/05 
URBROJ: 2163/01-03-02-03-4 
Pazin, 9. srpnja 2003. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Vesna Ivančić, v.r. 
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 Na temelju članka 20. Statuta Grada 

Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 
21/01), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj dana 9. srpnja 2003. godine donosi  
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 
 1. Dozvoljava se promjena namjene za 
k.č. 1005/6 površine 72 m2, k.č. 1005/5 površine 
95 m2 i k.č. 1005/7 površine 44 m2, sve upisane 
u zk.ul. broj: kraj IV Glavne knjige za k.o. 
Beram iz javnog dobra u građevno zemljište. 
 
 2. Zemljišno – knjižna služba 
Općinskog suda Pazin izvršit će, temeljem ovog 
Zaključka promjenu u zemljišnim knjigama na 
način da će nekretnine iz točke 1. ovoga 
Zaključka upisati u vlasništvo Grada Pazina.  
 
 3. Ovlašćuje se Upravni odjel za 
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti 
Grada Pazina, Referada za opće i imovinsko – 
pravne poslove da poduzme sve mjere i radnje 
radi provođenja ovog Zaključka. 
 
 4. 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: 940-01/03-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-03-2 
Pazin, 9. srpnja 2003. 
   

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 
Predsjednik 

Gradskog vijeća 
Vesna Ivančić, v.r. 
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Na osnovi stavka 1. članka 11. i 13. 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne 
novine broj 66/01) i članka 16. Statuta Općine 
Cerovlje (Službene novine Grada Pazina broj 
19/01) Općinsko vijeće Općine Cerovlje na 
sjednici održanoj 26. lipnja 2003. godine donosi 
 
 
 

O D L U K U 
o mjerama za korištenje poljoprivrednog 

zemljišta 
 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovo Odlukom propisuju se agrotehničke 

mjere poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se 
koristi kao poljoprivredno zemljište u Općini 
Cerovlje u slučajevima kada bi propuštanje tih 
mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili umanjilo 
poljoprivrednu proizvodnju i mjere za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. 

Agrotehničke mjere za zaštitu 
poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ovog 
članka jesu: zaštita oraničnog i humusnog sloja 
tla, zaštita tla od erozije, zabrana odnosno 
obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na 
određenom području, održavanje i uređenje 
međa i suzbijanje štetočina bilja (korova, biljnih 
bolesti i štetočina). 
  
 

 II. ZAŠTITA POLJOPRIVREDNOG     
          ZEMLJIŠTA OD EROZIJE I    
          ZAPUŠTENOSTI 

 
Članak 2. 

Radi zaštite poljoprivrednog i drugog 
zemljišta od erozije, gdje postoji opasnost od 
erozije, za područje Općine Cerovlje provode se 
slijedeće mjere:  

 
 

 
- ograničenja ili potpuna zabrana sječe 

višegodišnjeg raslinja osim sječe iz 
agrotehničkih razloga, 

- ograničenje iskorištavanja livada i pašnjaka 
propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena 
i način ispaše na lokacijama za koje se 
utvrdi da je nastala šteta uzrokovana 
povećanom ispašom, 

- zabrana preoravanja livada, pašnjaka i 
neobrađenih površina na strmim 
zemljištima radi njihova pretvaranja u 
oranice s jednogodišnjim kulturama, 

- zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura 
i obveza sadnje višegodišnjih kultura, 

- obvezno zatravljivanje strmog zemljišta, 
- zabrana skidanja humusnog odnosno 

oraničkog sloja poljoprivrednog zemljišta, 
- održavanje i obnavljanje burobrana koji su 

podignuti radi zaštite poljoprivrednog 
zemljišta. 

Postupak iz stavka 1. ovog članka za 
poljoprivredno zemljište određuje rješenjem 
poljoprivredne inspekcije Službe za 
gospodarstvo Ureda državne uprave. 
 

Članak 3. 
U svrhu zaštite poljoprivrednog 

zemljišta može se vlasnicima i posjednicima 
odnosno korisnicima odrediti obveza, odnosno 
zabrana uzgoja pojedinih vrsta bilja. 

U svrhu zaštite poljoprivrednog 
zemljišta zabranjuje se skidanje i odvoz 
humusnog i oraničnog sloja s poljoprivrednog i 
drugog osim u slučajevima kada nadležna tijela 
dozvole korištenje zemljišta u druge svrhe. 
 

Članak 4. 
Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 

poljoprivrednog zemljišta dužni su sprečavati 
zakorovljenost i obrastanje zemljišta 
višegodišnjim raslinjem i to jesenskim dubokim 
oranjem te suzbijanjem korova kemijskim i 
mehaničkim sredstvima unutar dozvoljenih 
koncentracija. 
 Vlasnicima i posjednicima odnosno 
korisnicima iz stavka 1. ovog članka, koji 
zapuste zemljište do stanja zakorovljenosti ili 
obraštenosti poljoprivredni inspektor rješenjem 
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može narediti postupak za otklanjanje takvog 
stanja te ujedno poduzeti i druge mjere 
propisane Zakonom. 
 

Članak 5. 
Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 

poljoprivrednog zemljišta dužni su sprečavati i 
čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, 
tako da se spriječi odronjavanje zemlje, 
zarastanje korovima, odnosno omogući prirodni 
tok oborinskih voda. 

  
 

III. ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH  
       USJEVA 
 

Članak 6. 
Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 

poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom 
voćka ili drugih visokorastućih kultura 
zasjenjivati susjedne čestice te time onemogućiti 
ili otežavati poljoprivrednu proizvodnju na tim 
česticama. 
 

Članak 7. 
 Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 
obradivog zemljišta dužni su obrađivati i 
uređivati živice na svom zemljištu na način da se 
spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo 
zemljište i putove, te zasjenjivanje susjednih 
površina prerastanjem živice. 
 Vlasnici posjednici odnosno korisnici 
poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati 
međe tako da budu vidljivo označene, očišćene 
od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne 
ometaju provedbu agrotehničkih mjera. 
 

Članak 8. 
 Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 
poljoprivrednog zemljišta dužni su postupke za 
sprečavanje širenja štetočina bilja na način 
propisan zakonom, a posebice su dužni odmah 
nakon provedenih agrotehničkih mjera (rezidbe, 
žetve, odnosno berbe usjeva) ukloniti sa 
zemljišta sav biljni otpad koji bi mogao biti 
uzrok širenju štetočina bilja. 
 Vlasnici i posjednici odnosno korisnici 
poljoprivrednog zemljišta dužni su ambalažu od 
utrošenih sredstava za zaštitu bilja (posebice 
pesticida) uništiti, odnosno odlagati prema 
uputama koje su priložene uz ta sredstva. 
   
 

IV. NADZOR NAD PROVEDBOM 
      ODLUKE 
 

Članak 9. 
 Poljoprivredni, gospodarski i drugi 
nadležni inspektori mogu u skladu sa svojim 
ovlastima propisanim zakonom, podzakonskim 
aktima i ovom Odlukom provoditi nadzor nad 
provedbom propisanih mjera, mogu nalagati 
provođenje određenih mjera, određivati zabrane 
ili ograničenja započetih radnji te pokretati 
postupke kod nadležnih prekršajnih i drugih 
tijela radi kažnjavanja počinitelja. 
 

Članak 10. 
 U skladu sa člankom 9. ove Odluke 
poljoprivredni inspektor ovlašten je naročito: 
- zabraniti ili ograničiti započete radnje iz 

članka 2. stavka 1. ove Odluke, odnosno 
odrediti postupke za otklanjanje mogućih 
posljedica radnji za koje je očigledno da 
mogu izazvati eroziju zemljišta, 

- utvrditi obvezu ili zabranu iz članka 3. 
stavka 1. i 2., te članka 4. stavka 2. ove 
Odluke posebnim rješenjem, 

- u slučaju ukazane potrebe iz članka 8. ove 
odluke narediti provođenje postupka za 
suzbijanje bolesti i štetočina bilja te 
poduzeti i druge postupke propisane 
zakonom. 

 
Članak 11. 

 U skladu sa člankom 9. ove Odluke 
gospodarski inspektor ovlašten je naročito: 
- zabraniti ili ograničiti započete radnje iz 

članka 2. stavka 1. ove odluke, odnosno 
odrediti postupke za otklanjanje mogućih 
posljedica radnji za koje je očigledno da 
mogu izazvati eroziju zemljišta. 

 
 V. KAZNENE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 12. 

 Globom u iznosu od 1.000,00 kuna 
kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a globom 
u iznosu od 200,00 kuna fizička osoba: 
1. koja protivno zabrani ili ograničenju 

nadležnog tijela iz članka 2. ove Odluke, 
odnosno protivno rješenju nadležnog 
inspektora započne ili nastavi s vršenjem 
radnji koje mogu izazvati eroziju ili ne 
poduzme mjere za otklanjanje mogućih 
posljedica izvršenih radnji, 
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2. koja obavlja radnje protivno odredbama 

članka 3. stavka 1. ove Odluke i koja 
postupi protivno rješenju poljoprivrednog 
inspektora iz članka 4. stavak 2. ove Odluke, 

3. koja ne postupi po odredbama članka 5., 6., 
7. i 8. ove Odluke. 

 
Članak 13. 

 Globom od 1.000,00 kuna kaznit će se 
za prekršaj pravna osoba koja postupi protivno 
odredbi članka 3. stavka 2. ove Odluke, odnosno 
globom od 200,00 kuna fizička osoba. 
 Globom od 200,00 kuna kaznit će se za 
prekršaj iz stavka 1. ovog članka i odgovorna 
osoba u pravnoj osobi. 
 

Članak 14. 
 Jedinstveni upravni odjel Općine 
Cerovlje prati provedbu ove Odluke. 
 

Članak 15. 
 Ova Odluke 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: 320-01/03-01/04 
URBROJ: 2163/06-02-02-03-1 
Cerovlje, 26. lipnja 2003. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Armando Lušetić, v.r. 
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U skladu s točkom 10. Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 
2003. godini (Narodne novine broj 37/03.),  a u 
vezi s člancima 11. i 13. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 
66/01. i 87/02.), i članka 16. Statuta Općine 
Cerovlje (Službene novine Grada Pazina broj 
20/01.) Općinsko vijeće Općine Cerovlje na 
sjednici održanoj 17. srpnja 2003. godine donosi 

O D L U K U 
o mjerama zaštite od požara na 

poljoprivrednom, šumskom i drugom 
zemljištu 

 
 

I. OPĆA ODREDBA 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom propisuju se mjere 

zaštite od požara na poljoprivrednom, šumskom 
i drugom zemljištu.   

Mjerama zaštite od požara iz stavka 1. 
ovog članka smatra se uređenje i održavanje 
poljoprivrednog, šumskog i drugog zemljišta 
koje se može koristiti kao poljoprivredno, 
uređenje međa, održavanje poljskih i šumskih 
puteva i uklanjanje biljnih ostataka s istih 
površina. 
 
 
II. ZAŠTITA OD POŽARA NA 
     POLJOPRIVREDNOM, ŠUMSKOM I  
     DRUGOM ZEMLJIŠTU  
 

Članak 2. 
Radi sprečavanja požara na 

poljoprivrednom zemljištu vlasnici i posjednici 
odnosno korisnici istih dužni su:  
- održavati i uređivati poljoprivredne 

površine, međe, živice i poljske putove, 
- poljoprivredne putove održavati sposobnim 

za prolaz vatrogasnih vozila, 
- uklanjati suhe biljke ostatke nakon 

provedenih agrotehničkih mjera u trajnim 
nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće 
godine, 

- uklanjanje suhe biljne ostatke nakon žetve 
najkasnije u roku od 15 dana, 

- sprečavati zatravljivanje i obrastanje 
zemljišta višegodišnjim korovima i 
raslinjem. 

 
Članak 3. 

Radi sprečavanja požara na šumskom 
zemljištu, vlasnici i posjednici, odnosno 
korisnici istih dužni su: 
- suhe biljne ostatke nakon sječe i čišćenja 

šuma, putova i međa odstraniti, a ostatke 
nakon sječe šume i čišćenja šume sakupiti u 
hrpe ili redove ravnomjerno raspoređene po 
cijeloj površini, 
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- održavati i čistiti šumske putove najmanje u 

opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz 
vatrogasnih vozila, 

- napraviti potrebne prosjeke kroz šumu i 
uredno ih održavati, a ukoliko to nije 
učinjeno, omogućiti Hrvatskim šumama da 
one to učine na svoj trošak uz prethodno 
pribavljenu suglasnost vlasnika i korisnika 
šuma, te Općine.  

 
Članak 4. 

Radi sprečavanja požara na drugim 
površinama vlasnici i posjednici, odnosno 
korisnici istih dužni su: 
- sprečavati zakorovljenost i obrastanje 

zemljišta, 
- uredno održavati živice, 
- ukloniti sve biljne ostatke preostale nakon 

čišćenja istih površina, na način propisan od 
strane Općine, a za državne šume 
pravilnikom Hrvatskih šuma.    

 
Članak 5. 

Biljne  ostatke iz članka 2., 3., i 4. ove 
Odluke zabranjeno je u periodu od 1. lipnja do 
31. listopada tekuće godine odstranjivati 
paljenjem. 
 
 
III. NADZOR NAD PROVEDBOM  
      ODLUKE 
 

Članak 6. 
 Poljoprivredni, gospodarski i drugi 
nadležni inspektori mogu u skladu sa svojim 
ovlastima propisanim zakonom, podzakonskim 
aktima i ovom Odlukom provoditi nadzor nad 
provedbom propisanih mjera, mogu nalagati 
provođenje određenih mjera, određivati zabrane 
ili ograničenja započetih radnji, te pokretati 
postupke kod nadležnih prekršajnih i drugih 
tijela radi kažnjavanja počinitelja. 
 

Članak 7. 
 U skladu sa člankom 6. ove Odluke 
poljoprivredni inspektor ovlašten je nadzirati 
provođenje postupaka iz članka 2., i članka 4. 
ove Odluke, te rješenjem narediti obavljanje 
istih na poljoprivrednom zemljištu. 
 

Članak 8. 
 U skladu sa člankom 6. ove Odluke 
gospodarski  inspektor ovlašten je nadzirati 
provođenje postupaka iz članka 3., i članka 4. 

ove Odluke, te rješenjem narediti obavljanje 
istih na šumskom zemljištu. 
 

Članak 9. 
 U skladu sa člankom 6. ove Odluke 
nadležni inspektor ovlašten je nadzirati 
provođenje postupka iz članka 4. ove Odluke.  
 
 
IV. KAZNENE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 10. 

 Globom od 1.000,00 kuna kazniti će se 
za prekršaj pravna osoba, a globom od 200,00 
kuna fizička osoba koja ne postupi po 
odredbama članka 2., 3. i  4. ove Odluke. 
 

Članak 11. 
 Jedinstveni upravni odjel Općine 
Cerovlje prati provedbu ove Odluke. 
 

Članak 12. 
 Ova Odluke 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: 214-01/03-01/06 
URBROJ: 2163/06-02-02-03-1 
Cerovlje, 17. srpnja 2003. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Armando Lušetić, v.r. 
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 Na temelju članka 3. Zakona o zaštiti od 
požara (Narodne novine broj 58/93), Zakona o 
vatrogastvu (Narodne novine broj 106/99), 
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2003. godini (Narodne novine broj 
37/02), Plana operativne provedbe zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 
područje Istarske županije te članka 16. Statuta 
Općine Cerovlje (Službene novine Grada Pazina 
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broj 19/01), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na 
svojoj sjednici održanoj dana 26. lipnja 2003. 
godine, donosi  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 
1. Prihvaća se Plan motrenja, čuvanja i 

ophodnje za 2003. godinu kao u tekstu KLASA: 
214-01/03-01/05; URBROJ: 2163/06-03-02-03-
1 od 26. lipnja 2003. godine. 

2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel 
za provedbu ovog Zaključka. 
 
 
KLASA: 214-01/03-01/05 
URBROJ: 2163/06-02-02-03-2 
Cerovlje, 26. lipnja 2003. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 

 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Armando Lušetić, v.r. 
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O P Ć I N A   G R A Č I Š Ć E 
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Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona 
o zaštiti od požara (Narodne novine broj 58/93) i 
članka 16. Statuta Općine Gračišće (Službene 
novine Grada Pazina broj 26/01), Općinsko 
vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj 10. 
lipnja 2003. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o usvajanju Procjene ugroženosti  

od požara Općine Gračišće  
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom usvaja se Procjena 

ugroženosti od požara Općine Gračišće. 
 

Članak 2. 
Procjena ugroženosti od požara Općine 

Gračišće sadrži podatke o: 
- prikazu postojećeg stanja 
- procjeni ugroženosti pravnih osoba, 
- analizi požarne ugroženosti i ocjena stanja, 
- prijedlogu organizacijskih i tehničkih mjera, 
- zaključak i 
- popis propisa korištenih u izradi procjene 

ugroženosti od požara. 
 

Članak 3. 
Procjena ugroženosti od požara Općine 

Gračišće je sastavni dio ove Odluke i neće se 
objaviti u Službenim novinama Grada Pazina. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka objaviti će se u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 

 
 

KLASA: 214-01/00-01/03 
URBROJ: 2163/02-02-02-03-30 
Gračišće, 10. lipnja 2003. 
 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona 

o zaštiti od požara (Narodne novine broj 58/93) i 
članka 16. Statuta Općine Gračišće (Službene 
novine Grada Pazina broj 26/01), Općinsko 
vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj 10. 
lipnja 2003. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o usvajanju Plana zaštite  

od požara Općine Gračišće  
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom usvaja se Plan zaštite 

od požara Općine Gračišće. 
 
 

Članak 2. 
Plan zaštite od požara Općine Gračišće 

sadrži podatke o: 
- lokaciji, 
- vatrogasnim postrojbama i opremi, 
- sustavu motrenja, javljanja i uzbunjivanja, 
- uključivanju poduzeća i službi u akcije 

gašenja, 
- obavješćivanju općinskih čelnika, 
- objektima i prostorima s povećanom 

opasnošću od požara, 
- objektima 1. i 2. kategorije ugroženosti od 

požara i 
- objektima s eksplozivnim i opasnim 

tvarima. 
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Članak 3. 
Plan zaštite od požara Općine Gračišće 

je sastavni dio ove Odluke i neće se objaviti u 
Službenim novinama Grada Pazina. 
 
 

Članak 4. 
Ova Odluka objaviti će se u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 

 
 

KLASA: 214-01/00-01/03 
Urbroj: 2163/02-02-02-03-29 
Gračišće, 10. lipnja 2003. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Ivan Mijandrušić, v.r. 
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O P Ć I N A   L U P O G L A V 
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U skladu s točkom 10. Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 
2003. godini (Narodne novine broj 37/03.), a u 
vezi s člancima 11. i 13. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 
66/01. i 87/02.), i članka 16. Statuta Općine 
Lupoglav (Službene novine Grada Pazina broj 
20/01.) Općinsko vijeće Općine Lupoglav na 
sjednici održanoj 30. lipnja 2003. godine donosi 
 
 

O D L U K U  
o mjerama zaštite od požara na 

poljoprivrednom, šumskom i drugom 
zemljištu 

 
 

I. OPĆA ODREDBA 
 

Članak 1. 
Ovo Odlukom propisuju se mjere zaštite 

od požara na poljoprivrednom, šumskom i 
drugom zemljištu.   

Mjerama zaštite od požara iz stavka 1. 
ovog članka smatra se uređenje i održavanje 
poljoprivrednog, šumskog i drugog zemljišta 
koje se može koristiti kao poljoprivredno, 
uređenje međa, održavanje poljskih i šumskih 
puteva i uklanjanje biljnih ostataka s istih 
površina. 
 
 
II. ZAŠTITA OD POŽARA NA 
POLJOPRIVREDNOM, ŠUMSKOM I 
DRUGOM ZEMLJIŠTU  
 

Članak 2. 
Radi sprečavanja požara na 

poljoprivrednom zemljištu vlasnici i posjednici 
odnosno korisnici istih dužni su:  
- održavati i uređivati poljoprivredne 

površine, međe, živice i poljske putove, 
- poljoprivredne putove održavati sposobnim 

za prolaz vatrogasnih vozila, 

 
 
- uklanjati suhe biljke ostatke nakon 

provedenih agrotehničkih mjera u trajnim 
nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće 
godine, 

- uklanjanje suhe biljne ostatke nakon žetve 
najkasnije u roku od 15 dana, 

- sprečavati zatravljivanje i obrastanje 
zemljišta višegodišnjim korovima i 
raslinjem. 

 
Članak 3. 

Radi sprečavanja požara na šumskom 
zemljištu, vlasnici i posjednici, odnosno 
korisnici istih dužni su: 
- suhe biljne ostatke nakon sječe i čišćenja 

šuma, putova i međa odstraniti, a ostatke 
nakon sječe šume i čišćenja šume sakupiti u 
hrpe ili redove ravnomjerno raspoređene po 
cjeloj površini, 

- održavati i čistiti šumske putove najmanje u 
opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz 
vatrogasnih vozila, 

- napraviti potrebne prosjeke kroz šumu i 
uredno ih održavati, a ukoliko to nije 
učinjeno, omogućiti Hrvatskim šumama da 
one to učine na svoj trošak uz prethodno 
pribavljenu suglasnost vlasnika i korisnika 
šuma, te Općine.  

 
Članak 4. 

Radi sprečavanja požara na drugim 
površinama vlasnici i posjednici, odnosno 
korisnici istih dužni su: 
- sprečavati zakorovljenost i obrastanje 

zemljišta, 
- uredno održavati živice, 
- ukloniti sve biljne ostatke preostale nakon 

čišćenja istih površina, na način propisan od 
strane Općine, a za državne šume 
pravilnikom Hrvatskih šuma.    

 
Članak 5. 

Biljne ostatke iz članka 2., 3., i 4. ove 
Odluke zabranjeno je u periodu od 1. lipnja do 
31. listopada tekuće godine odstranjivati 
paljenjem. 
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III. NADZOR NAD PROVEDBOM 
ODLUKE 
 

Članak 6. 
 Poljoprivredni, gospodarski i drugi 
nadležni inspektori mogu u skladu sa svojim 
ovlastima propisanim zakonom, podzakonskim 
aktima i ovom Odlukom provoditi nadzor nad 
provedbom propisanih mjera, mogu nalagati 
provođenje određenih mjera, određivati zabrane 
ili ograničenja započetih radnji, te pokretati 
postupke kod nadležnih prekršajnih i drugih 
tijela radi kažnjavanja počinitelja. 

 
Članak 7. 

 U skladu sa člankom 6. ove Odluke 
poljoprivredni inspektor ovlašten je nadzirati 
provođenje postupaka iz članka 2., i članka 4. 
ove Odluke, te rješenjem narediti obavljanje 
istih na poljoprivrednom zemljištu. 

 
Članak 8. 

 U skladu sa člankom 6. ove Odluke 
gospodarski  inspektor ovlašten je nadzirati 
provođenje postupaka iz članka 3., i članka 4. 
ove Odluke, te rješenjem narediti obavljanje 
istih na šumskom zemljištu. 

 
Članak 9. 

 U skladu sa člankom 6. ove Odluke 
nadležni inspektor ovlašten je nadzirati 
provođenje postupka iz članka 4. ove Odluke.  
 
 
IV. KAZNENE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 10. 
 Globom od 1.000,00 kuna kazniti će se 
za prekršaj pravna osoba, a globom od 200,00 
kuna fizička osoba koja ne postupi po 
odredbama članka 2., 3. i 4. ove Odluke. 
 

Članak 11. 
 Jedinstveni upravni odjel Općine 
Lupoglav prati provedbu ove Odluke. 
 

Članak 12. 
 Ova Odluke 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: 214-01/03-01/12 
URBROJ: 2163/07-02-02-03-1 
Lupoglav, 30. lipnja 2003. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Franko Baxa, v.r. 
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Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke o 

javnim priznanjima (Službene novine Grada 
Pazina broj 8/03.) i članka 11. Statuta Općine 
Lupoglav Općinsko vijeće Općine Lupoglav na 
sjednici održanoj 30. lipnja 2003. godine donosi 
 

O D L U K U  
o dodjeli javnog priznanja - Grb Općine 

Lupoglav tvrtki KAVAIMPEX d.o.o. 
BOLJUN 

 
Članak 1. 

 Tvrtki Kavaimpex d.o.o. Boljun, kao 
znak priznanja za ostvarene poslovne uspjehe i 
doprinos u razvitku Općine Lupoglav, dodjeljuje 
se Grb Općine Lupoglav. 
 

Članak 2. 
 Grb iz članka 1. ove Odluke uručiti će 
se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine 
Lupoglav u povodu Dana Općine Lupoglav. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluke stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i 
Tinjan. 
 
 
KLASA: 061-01/03-01/04 
URBROJ: 2163/07-02-02-03-1 
Lupoglav, 30. lipnja 2003. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Franko Baxa, v.r. 
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Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke o 
javnim priznanjima (Službene novine Grada 
Pazina broj 8/03.) i članka 11. Statuta Općine 
Lupoglav Općinsko vijeće Općine Lupoglav na 
sjednici održanoj 30. lipnja 2003. godine donosi 
 
 
 

O D L U K U  
o dodjeli javnog priznanja - Povelja Općine 

Lupoglav LORENI DEMARK 
 

 
 

Članak 1. 
Loreni Demark, kao znak priznanja za 

ostvarene uspjehe u modnom stvaralaštvu, te za 
izuzetan doprinos u promociji Općine Lupoglav, 
dodjeljuje se Povelja Općine Lupoglav. 

 
 

Članak 2. 
 Priznanje iz članka 1. ove Odluke 
uručiti će se na svečanoj sjednici Općinskog 
vijeća Općine Lupoglav u povodu Dana Općine 
Lupoglav. 
 
 

Članak 3. 
 Ova Odluke stupa na snagu danom 

donošenja, a  objavit u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i 
Tinjan. 
 
 
 
KLASA: 061-01/03-01/06 
URBROJ: 2163/07-02-02-03-1 
Lupoglav, 30. lipnja 2003. 
 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Franko Baxa, v.r. 
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Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke o 
javnim priznanjima (Službene novine Grada 
Pazina broj 8/03.) i članka 11. Statuta Općine 
Lupoglav Općinsko vijeće Općine Lupoglav na 
sjednici održanoj 30. lipnja 2003. godine donosi 
 
 
 

 O D L U K U  
o dodjeli javnog priznanja - Zahvalnica 

Općine Lupoglav MARIJI RIBARIĆ 
 
 

 
Članak 1. 

 Mariji Ribarić, kao znak priznanja za 
izuzetan doprinos u kulturnim aktivnostima na 
području Općine Lupoglav, dodjeljuje se 
Zahvalnica Općine Lupoglav. 

 
 

Članak 2. 
 Priznanje iz članka 1. ove Odluke 
uručiti će se na svečanoj sjednici Općinskog 
vijeća Općine Lupoglav u povodu Dana Općine 
Lupoglav. 
 
 

Članak 3. 
Ova Odluke stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i 
Tinjan. 
 
 
 
KLASA: 061-01/03-01/05 
URBROJ: 2163/07-02-02-03-1 
Lupoglav, 30. lipnja 2003. 
 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Franko Baxa, v.r. 
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Na temelju članka 6. i članka 24. točke 

22. Statuta Općine Motovun (Službene novine 
Grada Pazina broj 22/01), Općinsko vijeće 
Općine Motovun na sjednici održanoj 14. srpnja 
2003. godine, donijelo je  

 
 

P R A V I L N I K 
o javnim priznanjima Općine Motovun 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom definiraju se 

priznanja Općine Motovun, uređuju uvjeti, 
kriteriji i postupak za njihovo dodjeljivanje, 
način i postupak za njihovo uručivanje, izgled 
priznanja, te utvrđuju uvjeti, kriteriji i postupak 
za proglašenje počasnog građanina Općine 
Motovun. 
 

Članak 2. 
Javna priznanja Općine Motovun jesu: 

1. Povelja Općine Motovun, 
2. Ključ Općine Motovun, 
3. Priznanje Počasnog građanina Općine 

Motovun. 
Prilikom manifestacija, prijema, susreta ili 

prigodom drugih događaja od značaja za Općinu 
Motovun, načelnik ili osobe koje on ovlasti, 
mogu uručivati poklone (slika, monografija, 
pokal, suvenir ili slično). 
 

Članak 3. 
Povelja Općine Motovun dodjeljuje se 

pojedincima, javnim i drugim ustanovama, 
pravnim osobama, jedinicama lokalne 
samouprave i uprave, institucijama te društvima, 
udruženjima građana i klubovima za značajne 
rezultate ili za poseban doprinos na području 
njihova rada, aktivnosti i stvaralaštva, kad je to 
od interesa za Općinu Motovun, ili kad svojom 
djelatnošću promiče interese i ugled Općine 
Motovun, bez obzira na područje u kojem su ti 
rezultati i doprinosi ispoljeni. 

 
 Povelja iz stavka 1. ovog članka 
izrađuje se na formatu papira A4, u 
umjetničkom tisku sa skiciranom slikom 
Motovuna u pozadini te odgovarajućim tekstom.  
 

Članak 4. 
 Ključ Općine Motovun dodjeljuje se 
pojedincima, javnim i drugim ustanovama, 
pravnim osobama, lokalnim jedinicama u zemlji 
i inozemstvu, državnim tijelima i drugim 
institucijama, osobito važnim osobama, 
stvaraocima te gostima i prijateljima Općine 
Motovun, za njihove izuzetne zasluge ili za 
posebne napore i rezultate, kad svojim činom, 
djelom ili višegodišnjom plodnom suradnjom 
trajno zaduže Općinu Motovun, bez obzira na 
područje javne djelatnosti na kojem se to 
ispoljilo. 

Uz Ključ Općine Motovun dobitniku se 
uručuje i priznanje na kvalitetnijem papiru sa 
odgovarajućim tekstom. 

Ključ iz stavka 1. ovog članka izrađuje 
se od kovanog željeza koji se nalazi u kutiji koja 
se zatvara kopčom, te je s unutarnje strane 
obložena tkaninom. Sa unutarnje strane kutije 
nalazi se pločica zlatne boje na kojoj piše 
«Općina Motovun», ime odnosno naziv osobe 
kojoj se Ključ dodjeljuje i godina. 

 
Članak 5. 

Priznanje Počasnog građanina Općine 
Motovun dodjeljuje se pojedincu, osobito važnoj 
osobi i prijatelju Općine Motovun koji je svojim 
radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem 
značajno pridonio napretku i ugledu Općine 
Motovun te zadužio njezine građane na način da 
bi građanima Općine Motovun bila čast da ta 
osoba bude počasni građanin Općine Motovun. 

Počasnim građaninom Općine Motovun 
ne može se proglasiti osoba koja ima 
prebivalište na području Općine Motovun. 

Priznanje iz stavka 1. ovog članka 
izrađuje se na formatu papira A4, od 
kvalitetnijeg papira, u umjetničkom tisku sa 
skiciranom slikom Motovuna u pozadini te 
odgovarajućim tekstom nad kojim zlatnim 
slovima piše «Općina Motovun». 
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 II. POSTUPAK ZA DODJELU PRIZNANJA 
 

Članak 6. 
Pravo predlaganja kandidata za dodjelu 

priznanja u smislu ovog Pravilnika imaju 
Općinsko vijeće i Načelnik Općine Motovun, 
Komisija za javna priznanja Općine Motovun, te 
fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište 
odnosno sjedište na području Općine Motovun. 

Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrada 
iz ovog Pravilnika dostavlja se Komisiji iz 
stavka 1. ovog članka, na unificiranom obrascu i 
uz pismeno obrazloženje, na osnovi javnog 
poziva. 
 Komisija analizira pristigle prijedloge i 
dostavlja ih Općinskom vijeću na usvajanje. 
 

Članak 7. 
 Odluku o dodijeli javnih priznanja 
Općine Motovun subjektima koje predloži 
Komisija donosi Općinsko vijeće Općine 
Motovun. 
 Općinsko vijeće Općine Motovun 
godišnje dodjeljuje najviše tri javna priznanja.  
 

Članak 8. 
 Priznanja u smislu ovog Pravilnika, u 
pravilu se uručuju na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća koja se održava u povodu 
Dana Općine Motovun. 
 Iznimno, priznanja iz ovog Pravilnika 
mogu se uručiti i na drugim sjednicama 
Općinskog vijeća, na prigodnim svečanostima, u 
sastavu protokola Općinskog vijeća, prilikom 
posjeta i uzvratnih susreta, prilikom svečanih 
prijema koje priređuje načelnik  ili uz druge 
svečane prigode. 
 Javna priznanja Općine Motovun 
njihovim dobitnicima uručuje načelnik ili osoba 
koju on ovlasti. 
 
III. OSTALE ODREDBE 
 

Članak 9. 
Jedinstveni upravni odjel Općine 

Motovun vodi posebnu evidenciju o priznanjima 
koja su dodijeljena na osnovi ovog Pravilnika, o 
priznanjima i nagradama koje su dodijeljene i 
uručene Općini Motovun, te o proglašenju 
počasnog građanina Općine Motovun. 
 

Članak 10. 
 Sredstva za ostvarivanje ovog Pravilnika 
osiguravaju se u Proračunu Općine Motovun. 

 IV. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 11. 
Danom stupanja na snagu ovog 

Pravilnika prestaje važiti Odluka o priznanjima 
Općine Pazin koja je Odlukom Općinskog vijeća 
Općine Motovun o preuzimanju pravnih akata 
Skupštine Općine Pazin (Službene novine Grada 
Pazina broj 9/93) preuzeta kao Odluka Općine 
Motovun. 

 
Članak 12. 

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

 
 

Klasa: 061-01/03-01/01 
Urbroj: 2163/05-02-01-03-1 
Motovun, 14. srpnja 2003. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 
 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Slobodan Vugrinec, v.r. 
 
 
 

 101 
 

 Na temelju članka 1. stavak 2. Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 
broj 59/96), te članka 24. Statuta Općine 
Motovun (Službene novine Grada Pazina broj 22 
/01), uz prethodnu suglasnost Policijske uprave, 
Općinsko vijeće Općine Motovun na sjednici 
održanoj 14. srpnja 2003. godine, donosi 
 
 
 

O D L U K U 
o uređenju prometa na području  

Općine Motovun 
 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se promet na 

području Općine Motovun. 
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Članak 2. 
Zabranjen je promet za sva, osim za 

posebno označena motorna vozila, od raskrižja 
ulice Kanal i ulice Rižanske skupštine prema 
starome gradu u razdoblju od 01. travnja do 31. 
listopada tekuće godine. 

Posebno označena vozila su: 
- vozila stanovnika s prebivalištem na 

području Općine Motovun, 
- vozila stanara starogradske jezgre Motovuna 

(ulice: Rižanske skupštine, Gradiziol, 
Fossal, Barbacan, Veli Jože, Mure, Luigi 
Morteani, Pietra Kandlera, Borgo,Joakim 
Rakovac, Rialto, Angelo Garbizza, Pino 
Budicin i Stjepana Beletića),  

- vozila kojima je osiguran parkirališni 
prostor na Barbacanu, u ulici Gradiziol 
ispod Doma i na parkiralištu kod Groblja, 

- vozila MUP-a, Javne vatrogasne postrojbe, 
Doma zdravlja i privatne liječničke 
ordinacije, HEP-a, Istarskog vodovoda, 
invalida, po jednog vozila fizičkih ili 
pravnih osoba koje imaju sjedište ili pogon u 
zoni zabrane prometa,  

- vozila vlasnika kuća za odmor. 
Posebne oznake izdaje Jedinstveni 

upravni odjel odnosno pravna osoba koju je 
ugovorom ovlastila Općina Motovun za nadzor 
parkiranja. 
 Cijenu izdavanja propusnica, kao i njen 
izgled i sadržaj određuje Jedinstveni upravni 
odjel Općine Motovun. 
 Izuzetno, dozvoljava se promet i 
motornim vozilima za potrebe: 
- državnog, županijskog i općinskog 

protokola, 
- prijevoza teško bolesne ili nepokretne 

osobe, 
- prijevoza članova uže obitelji radi odlaska 

ili povratka s ukopa (maksimalno dva 
osobna vozila) do parkirališta u ulici P. 
Kandlera, a za vozila ostalih sudionika 
pogreba do parkirališta ispod Doma, 

- prijevoza osoba koje zaključuju brak i osoba 
koje obavezno sudjeluju u zaključenju braka 
do parkirališta u ulici P. Kandlera, a za 
ostale goste do parkirališta ispod Doma, 

- službenih vozila organizatora manifestacija 
koje su od interesa za Općinu. Broj 
potrebnih službenih vozila ovisno o veličini 
i značaju manifestacije određuje Jedinstveni 
upravni odjel.  

 
 

Članak 3. 
 Utvrđuju se kao zone smirenog prometa 
u kojem se vozila ne smiju kretati brzinom 
većom od brzine hoda pješaka i u kojem je 
dječja igra svugdje dopuštena, slijedeće ulice: 
- Gradiziol od zavoja kod Doma 

umirovljenika, Fossal, Veli Jože, Barbacan, 
Mure, Luigi Morteani, Pietro Kandler, 
Borgo, Joakim Rakovac, Pino Budicin, 
Rialto, Angelo Garbizza, Stjepana Beletića, 
Trg Josefa Ressela i Trg Andrea Antico. 

U zonama smirenog prometa zabranjeno 
je parkiranje vozila. 

 Izuzetno, osigurava se parkiranje na 
Trgu Josefa Ressela za vozila osoba sa stalnim 
prebivalištem u ulici Borgo (tri mjesta kod 
Lođe), parkiranje vozila u ulici Pietra Kandlera 
(iza Crkve) za osobe sa stalnim prebivalištem u 
ulicama Mure, Pietra Kandlera i Luigi Morteani, 
i jedno mjesto za službeno vozilo hotela 
«Kaštel», na proširenjima u ulici Borgo kojima 
se ne ometa nesmetan prolaz ostalih sudionika u 
prometu, te na parkiralištima rezerviranim za 
stanare u ulici Gradiziol. 
 

Članak 4. 
Dvosmjerne su slijedeće ulice: 

- ulica Kanal i ulica Rižanske skupštine uz 
ograničenje brzine od 40 km/h. 

U ulicama Kanal i Rižanske skupštine 
ne smiju se održavati sportske i druge priredbi, 
te obavljati druge aktivnosti bez odobrenja  
policijske uprave. 
- ulica Pino Budicin, 
- ulica Angelo Garbizza od spoja s ulicom 

Rižanske skupštine do parkirališta, 
- ulica Gradizziol, 
- ulica Veli Jože,  
- ulica Barbacan. 
 

Članak 5. 
 Za sva vozila, u razdoblju od 01. 
siječnja do 31. prosinca zabranjen je promet u 
ulici Gradiziol od skretanja za Barbacan, osim 
vozila stanara s prebivalištem u ulicama: Mure, 
Luigi Morteani, Pietro Kandler, Borgo i Angelo 
Garbizza, vozila MUP-a, JVP, Doma zdravlja i 
privatne liječničke ordinacije, te vozila za 
snabdijevanje. 
 Vozilima za snabdijevanje ograničava se 
promet svakoga dana u razdoblju od 6.00 do 
12.00 sati u razdoblju od 01. travnja do 31. 
listopada. 
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Članak 6. 
 Jednosmjerne su slijedeće ulice: 
- ulica Borgo, 
- ulica Rialto, 
- ulica Angelo Garbizza od spoja s ulicom 

Rialto do parkirališta. 
 

Članak 7. 
 Utvrđuju se slijedeće parkirališne 
površine: 
- veliko parkiralište na Kanalu nasuprot 

ambulante za sva vozila, 
- parkiralište na sajmištu za sva vozila, 
- parkiralište nasuprot restorana MCotić za 

sva vozila, 
- parkiralište u ulici Gradiziol ispod Doma 

kao mjesto ograničenog parkiranja uz 
naplatu dnevne naknade ili naknade po satu, 

- parkiralište kod Groblja kao mjesto 
ograničenog parkiranja za autobuse uz 
dnevnu naknadu, 

- parkirališta u ulici Gradiziol rezervirana za 
stanare (u grafičkom prikazu koji je sastavni 
dio ove Odluke: P1 R, P2 R i P3 R), 

- parkiralište na Barbacanu rezervirano za 
stanare i osobe s prebivalištem na području 
Općine Motovun, te 7 mjesta za hotel 
“Kaštel”, 2 mjesta za pansion Kopčalić, te 
po jedno mjesto za vozila fizičkih i pravnih 
osoba koje imaju sjedište ili pogon unutar 
starogradske jezgre (ulica Gradiziol od 
skretanja za Barbacan, Trg Josefa Ressela, 
Trg Andrea Antico, ulica Mure), 

- parkiralište u ulici Veli Jože  za stanare (P4 
R), 

- parkiralište na Trgu Jozefa Ressela 
rezervirano 3 mjesta za stanare ulice Borgo, 

- parkiralište u ulici Pietra Kandlera (iza 
Crkve) rezervirano za stanare ulica: Pietro 
Kandler, Luigi Morteani i Mure.   

 
Članak 8. 

 Za kamione, teretna vozila, priključna 
vozila i radne strojeve osigurava se parkirališni 
prostor ispod groblja. 

Komunalno redarstvo Općine Motovun 
ili pravna osoba kojoj je Općinsko vijeće 
povjerilo nadzor parkiranja vozila izvršit će 
blokadu autobusa, kamiona, teretnih i 
priključnih vozila, te radnih strojeva koji budu 
parkirani na predviđenim mjestima bez 
propusnice ili budu parkirani na za njih 
nepredviđenim mjestima, te podnijeti prijavu 
MUP-u. 

 Komunalno redarstvo ili ovlaštena 
pravna osoba izvršit će deblokadu vozila iz 
prethodnog stavka nakon plaćanja propisane 
globe.  
 

Članak 9. 
 U svrhu reguliranja prometa sukladno 
odredbama ove Odluke Općina Motovun ili od 
nje ovlaštena pravna osoba postavit će rampe na 
slijedećim mjestima: 
- u ulici Rižanske skupštine neposredno iznad 

spoja s ulicom Kanal, 
- u ulici Gradiziol u zavoju kod Doma, te 
- u ulici Gradiziol kod ljetne tržnice. 
 

Članak 10. 
Za smirivanje prometa i povećanje 

sigurnosti pješaka u prometu, postavit će se: 
- ležeći policajci kod škole u ulici Kanal, te  
- zaštitna ograda za pješake iznad škole u ulici 

Rižanske skupštine.    
 

Članak 11. 
Na cesti, na mjestu, odnosno na prostoru 

namijenjenom za zaustavljanje i parkiranje 
vozila, te na posebno uređenoj prometnoj 
površini namijenjenoj za kretanje pješaka, ne 
smiju se ostavljati vozila koja se ne 
upotrebljavaju u prometu zbog dotrajalosti 
(neregistrirana i sl.) ili priključna vozila koja se 
u prometu koriste samo povremeno (lake i 
kamp-prikolice i sl.), a ni drugi predmeti kojima 
se ometa tok prometa ili ugrožava okoliš.  
 

Članak 12. 
U slučaju izvanrednih potreba 

(održavanje Motovunskog filmskog festivala, 
balonaških natjecanja, građevinskih radova, 
javnih priredbi i sl.) Jedinstveni upravni odjel uz 
prethodnu suglasnost načelnika može 
privremeno odrediti drugačiju regulaciju 
prometa nego što je propisano ovom Odlukom.    
  

Članak 13. 
 Za praćenje propisanog uređenja 
prometa i predlaganje mjera za njegovo 
poboljšanje osniva se Komisija za uređenje 
prometa. 
 Komisija ima pet (5) članova koji se 
imenuju iz redova Općinskog vijeća, 
Jedinstvenog upravnog odjela, policije, 
predstavnika gospodarstva i pravne osobe 
ovlaštene za nadzor parkiranja. 
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 Predsjednika i članove Komisije 
imenuje Općinsko vijeće. 
 Mandat članova Komisije je dvije 
godine i mogu biti na tu dužnost ponovno 
imenovani. 
 

Članak 14. 
 Administrativne i druge poslove za rad 
Komisije iz prethodnog članka obavlja 
Jedinstveni upravni odjel. 
 

Članak 15. 
 Za kršenje odredaba ove Odluke 
primjenjuju se kaznene odredbe iz Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama. 
 Za prekršaj iz članka 8. stavka 2. i 
članka 11. ove Odluke globit će se fizička osoba 
globom u iznosu od 200,00 kuna, a pravna osoba 
globom od 1000,00 kuna, te odgovorna osoba u 
pravnoj osobi globom od 200,00 kuna. 
 

Članak 16. 
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, Sv. Petar u Šumi i 
Tinjan. 
   
       
 
KLASA: 340-01/03-01/02 
URBROJ: 2163/05-02-01-03-1 
Motovun, 14. srpnja 2003. 
 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

  
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Slobodan Vugrinec, v.r. 
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Na temelju članka 24. Statuta Općine 

Motovun (Službene novine Grada Pazina broj 
22/01), Općinsko vijeće Općine Motovun je na 
svojoj sjednici održanoj 14. srpnja 2003. godine 
donijelo  
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Komisije za procjenu šteta na 

području Općine Motovun 
 

I. 
U Komisiju za procjenu šteta na 

području Općine Motovun imenuju se: 
 
     1. Dragan Vivoda              za predsjednika, 
     2. Efrem Močibob              za člana, 
     3. Davor Fero                     za člana. 
 

II. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 810-01/03-01/01  
URBROJ: 2163/05-02-01-03-3 
Motovun, 14. srpanj 2003. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća  
Slobodan Vugrinec, v.r. 
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Na temelju članka 24. Statuta Općine 
Motovun (Službene novine Grada Pazina broj 
22/01), Općinsko vijeće Općine Motovun je na 
svojoj sjednici održanoj 14. srpnja 2003. godine 
donijelo  
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Komisije za dodjelu javnih 

priznanja Općine Motovun 
 
 

I. 
U Komisiju za dodjelu javnih priznanja 

Općine Motovun imenuju se: 
     1. Vojka Kotiga              za predsjednika, 
     2. Valter Kotiga              za člana, 
     3. Flego Fiore                  za člana, 
     4. Edi Bellini                    za člana, 
     5. Anka Kalčić                 za člana. 
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II. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
 
KLASA: 061-01/03-01/02  
URBROJ: 2163/05-02-01-03-3 
Motovun, 14. srpanj 2003. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća  
 Slobodan Vugrinec, v.r. 

 


