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Na temelju članka 16. Statuta Općine
Cerovlje (Službene novine Grada Pazina broj
19/01), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na
svojoj sjednici održanoj dana 13. lipnja 2002.
godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna Općine Cerovlje za 2001. godinu
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj
reviziji Proračuna Općine Cerovlje za 2001.
godinu KLASA: 041-01/02-01/14, URBROJ:
613-20-02-2 od 08. travnja 2002. godine.
KLASA: 041-01/02-01/01
URBROJ: 2163/06-02-02-02-8
Cerovlje, 13. lipnja 2002.

1. Utvrđuje se promjena namjene javnog
dobra - puta označena sa k.č. broj 340/5 upisana
na kraju IV Glavne knjige za K.O. Pazinski
Novaki, površine 20 m2, u građevinsko
zemljište.
2. Zemljišno-knjižna služba Općinskog
suda Pazin izvršit će temeljem ovog Zaključka
promjenu u zemljišnim knjigama na način da će
kat. česticu broj 340/5 K.O. Pazinski Novaki
upisati u vlasništvo Općine Cerovlje.
3. Ovlašćuje se Jedinstveni upravni
odjel Općine Cerovlje da poduzme sve radnje za
provedbu 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: 940-01/02-01/08
URBROJ: 2163/06-02-02-02-2
Cerovlje, 13. lipnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Armando Lušetić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Armando Lušetić, v.r.
209
208
Na temelju članka 16. Statuta Općine
Cerovlje (Službene novine Grada Pazina, broj
19/01), u postupku promjene kulture za
zemljišne katastarske čestice u K.O. Cerovlje,
Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici
održanoj dana 13. lipnja 2002. godine, donijelo
je
ZAKLJUČAK
o promjeni namjene javnog dobra

Na temelju članka 16. Statuta Općine
Cerovlje (Službene novine Grada Pazina broj
19/01.) i stavka 1. članka 18.a Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00. i 59/01.) u
postupku davanja prethodne suglasnosti za
promjenu prodajne cijene vode i usluga, a na
prijedlog “Istarskog vodovoda” d.o.o. Buzet,
Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici
održanoj 13. lipnja 2002. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na prodajnu
cijenu vode i usluga
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1. Prihvaća se promjena prodajne cijene
vode i usluga i daje suglasnost na Odluku o
prodajnoj cijeni vode i usluga trgovačkog
društva “Istarski vodovod” d.o.o. BUZET, u
tekstu pod brojem 91-39/8-2002 od 23. siječnja
2002. godine.
2. Odluka iz točke 1. sastavni je dio
ovoga Zaključka i neće se objaviti u Službenim
novinama Grada Pazina.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u
Službenim novinama Grada Pazina i Općina
Cerovlje,
Gračišće,
Karojba,
Lupoglav,
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA: 325-01/02-01/03
URBROJ: 2163/06-02-02-02-3
Cerovlje, 13. lipnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Armando Lušetić, v.r.
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Članak 2.
Mandat članova Natječajne komisije
traje dvije godine.
Članak 3.
Natječajna komisija u skladu s
odredbama Odluke o načinu, uvjetima i
postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu
Općine Cerovlje, te u skladu s objavljenim
Natječajem za promet imovinom provodi
postupak i predlaže Općinskom vijeću Općine
Cerovlje najpovoljnijeg ponuđača i uvjete za
zaključivanje ugovora.
Natječajna komisija punovažno odlučuje
ako njenoj sjednici prisustvuje natpolovična
većina ukupnog broja njenih članova.
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.
Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA: 406-01/02-01/02
URBROJ: 2163/06-02-02-02-2
Cerovlje, 13. lipnja 2002.
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Na temelju čl. 10. Odluke o načinu,
uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u
vlasništvu Općine Cerovlje (Službene novine
Grada Pazina broj 18/99) i članka 16. Statuta
Općine Cerovlje (Službene novine Grada Pazina
broj 19/01), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na
sjednici održanoj dana 13. lipnja 2002. godine
donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju Natječajne komisije za promet
imovinom u vlasnišvu Općine Cerovlje
Članak 1.
U Natječajnu komisiju za promet
imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje (dalje:
Natječajna komisija) imenuju se:
1. Lucija Paro, za predsjednika,
2. Stojan Opatić, za zamjenika predsjednika,
3. Emil Urbančić, za člana,
4. Antun Ivić, za člana,
5. Dinko Kutić, za člana.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Armando Lušetić, v.r.
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Na temelju članka 7. Odluke o načinu,
uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u
vlasništvu Općine Cerovlje (Službene novine
Grada Pazina broj 18/99) i članka 16. Statuta
Općine Cerovlje (Službene novine Grada Pazina
broj 19/01), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na
sjednici održanoj dana 13. lipnja 2002. godine
donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za procjenu imovine

19. lipnja 2002.
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Članak 1.
U Komisiju za procjenu
imenuju se:

imovine

1. Mario Hreljak - za predsjednika,
2. Stojan Opatić - za člana,
3. Emil Urbančić - za člana,
1. Boris Udovičić - za zamjenika predsjednika,
2. Silvano Paulović - za zamjenika člana,
3. Nazario Šestan - za zamjenika člana.
Članak 2.
Mandat članova Komisije i njihovih
zamjenika traje dvije godine.
Članak 3.
Komisija za procjenu imovine, u skladu
s odredbama Odluke o načinu, uvjetima i
postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu
Općine Cerovlje u svakom pojedinom slučaju
utvrđuje procjenu imovine Općine Cerovlje koja
se stavlja u promet (prodaja, kupnja, zamjena i
slično).
Komisija
za
procjenu
imovine
punovažno odlučuje ako procjeni nekretnina
prisustvuje
predsjednik
ili
zamjenik
predsjednika i najmanje jedan član ili zamjenik
člana.
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.
Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA: 406-01/02-01/12
URBROJ: 2163/06-02-02-02-2
Cerovlje, 13. lipnja 2002.
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Na temelju članka 4. Sporazuma o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin
(Službene novine Grada Pazina broj 1/00 i
KLASA: 214-01/99-01/04, URBROJ: 2163/0601-01-00-7 od 18. svibnja 2000. godine te
članka 16. Statuta Općine Cerovlje (Službene
novine Grada Pazina, broj 19/01), Općinsko
vijeće Općine Cerovlje na svojoj sjednici
održanoj 13. lipnja 2002. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o imenovanju jednog (1) člana u Upravno
vijeće Javne vatrogasne postrojbe Pazin
1. U Upravno vijeće Javne vatrogasne
postrojbe Pazin na rok od 4 (četiri) godine
imenuje se:
- Armando Lušetić, načelnik Općine
Cerovlje.
2. Ovlaštenja i način rada člana
Upravnog vijeća utvrđena su Zakonom o
vatrogastvu i podzakonskim aktima, te aktima
Javne vatrogasne postrojbe Pazin.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u
Službenim novinama Grada Pazin i Općina
Cerovlje,
Gračišće,
Karojba,
Lupoglav,
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA: 214-01/02-01/03
URBROJ: 2163/06-01-02-02-2
Cerovlje, 13. lipnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Armando Lušetić v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Armando Lušetić, v.r.
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Općinsko vijeće Općine Cerovlje objavljuje
NATJEČAJ
za stipendiranje učenika i studenata
u šk. 2002/2003. godini
NAZIV JEDINICE
LOKALNE SAMOUPRAVE

19. lipnja 2002.

I.
U školskoj 2002/2003. godini Općina
Cerovlje dodijelit će određen broj stipendija
učenicima i studentima za nastavak njihova
školovanja u srednjim i višim školama ili
fakultetima i to:

Broj stipendija koje će se dodijeliti
učenicima
studentima

OPĆINA CEROVLJE

2

2

UKUPNO

2

2

Općina Cerovlje dodjeljuje stipendije
učenicima i studentima sa svog područja, ako
školovanje nastavljaju izvan svoje Općine.
Stipendije se odobravaju za period trajanja
obrazovnog programa dotične srednje odnosno
više škole ili fakulteta, a studentima i za vrijeme
apsolventnog staža u trajanju od šest (6) mjeseci.

Prijavi za Natječaj prilaže se:

II.
Izbor Stipendista izvršit će se na osnovi
Rang Liste podnositelja Prijava za stipendiranje,
u skladu s Pravilnikom o dodjeljivanju stipendija
učenicima i studentima i ovim Natječajem.
Visina stipendije, način i rokovi isplate,
te obveze Stipendista prema Stipenditoru, bit će
utvrđeni Ugovorom o stipendiranju između
Stipendista i Stipenditora, na osnovi Pravilnika
iz stavka 1. ove točke Natječaja.
Stipendije će se isplaćivati za vrijeme
školske godine, tj. od 01. rujna odnosno 01.
listopada tekuće, do 30. lipnja odnosno 31.
srpnja iduće godine.
III.
Učenici i studenti kojima bude odobrena
stipendija za nastavak školovanja u srednjim ili
višim školama, i fakultetima preuzet će
ugovornu obvezu da će po završetku školovanja
raditi na području Općine - Stipenditora,
najmanje onoliko vremena koliko bude trajala
isplata stipendije.
IV.
Prijave na ovaj Natječaj podnose se
Jedinstvenom
upravnom
odjelu
Općine
Cerovlje, a obrazac Prijave može se dobiti u
sjedištu Općine.

1. a) Potvrda - uvjerenje ili druga
isprava o prosječnoj plaći u razdoblju siječanj lipanj, za članove domaćinstva koji obavljaju
nesamostalni rad u poduzećima, ustanovama,
tvrtkama, b) Rješenje Porezne uprave - Pazin
(izdano na temelju ostvarenog dohotka u 2001.
godini) za članove domaćinstva koji obavljaju
samostalni rad (razni obrt), c) Odsječak
mirovine za mjesec lipanj, za članove
domaćinstva koji su umirovljenici, te d) Potvrda
o primicima od autorskih honorara i drugim
primanjima članova zajedničkog domaćinstva
podnosioca Prijave,
2. Izjava o članovima zajedničkog
domaćinstva ovjerena potpisima dvaju punoljetnih svjedoka koji nisu u užem srodstvu s podnosiocem Prijave (ispunjava se u sjedištu Općine
Cerovlje uz predočenje osobnih iskaznica),
3. Fotokopija svjedodžbe odnosno
fotokopija indexa ili druge isprave s ocjenama
postignutim
u
prethodnoj
godini
školovanja/studiranja - uz predočenje orginala
tih isprava ili ovjerene od dotične srednje ili
više škole fakulteta,
4.
Isprave
i
dokumentacija
o
sudjelovanju i o plasmanu na županijskom,
državnom ili međudržavnom natjecanju u
prethodnoj
školskoj/studijskoj
godini
iz
predmeta ili područja značajnih za nastavak
školovnja /studiranja (ako ih podnosioc Prijave
ima),
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5.
Isprave
i
dokumentacija
o
sudjelovanju podnosioca Prijave na smotrama,
seminarima, školama učeničkog stvaralaštva ili
u drugim vidovima i programima kreativnog
ispoljavanja sposobnosti i znanja u prethodnoj
školskoj/studijskoj godini (ako ih podnosioc
Prijave ima),
6. Potvrdu ili Uvjerenje o upisu
odgovarajuću srednju ili višu školu (fakultet),
odnosno na odgovarajuću godinu školovanja (za
sebe te za braću i sestre, ako ih ima i ako se
školuju izvan područja svoje Općine), te
7. Druge dokumente, ako su potrebni za
dokazivanje ispunjavanja uvjeta ovog Natječaja.
V.
Na osnovi ovog Natječaja stipendija se
može dodjeliti redovitim učenicima i
studentima koji imaju prebivalište na području
Općine Cerovlje.
Prijave na Natječaj s ispravama i
dokumentacijom iz točke IV. iz ovog Natječaja
dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Cerovlje, i to: a) učenici - najkasnije do
16. rujna 2002. godine, b) studenti najkasnije do 18. listopada 2002. godine.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u
razmatranje.
Dodatne obavijesti u vezi s provedbom
ovog Natječaja mogu se dobiti u sjedištu Općine
Cerovlje.
KLASA: 602-01/02-01/06
URBROJ: 2163/06-02-02-02-1
Cerovlje, 13. lipnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Armando Lušetić, v.r.
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OPĆINA GRAČIŠĆE

214

215

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti
od elementarnih nepogoda (Narodne novine broj
73/97) i članka 16. Statuta Općine Gračišće
(Službene novine Grada Pazina broj 26/01 ),
Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici
održanoj 12. lipnja 2002. godine , donjelo je
RJ EŠENJE
o imenovanju Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
1. U Općinsko povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda na području
Općine Gračišće, na vrijeme od četiri (4) godine
imenuju se:
-

Bažon Josip, za predsjednika
Putinja Adriano, za člana
Brozan Marijan, za člana

2. Općinsko povjerenstvo ima zadatak
provesti popis šteta nastalih na području Općine
Gračišće i izraditi procjenu šteta na osnovu
prijave šteta od građana i pravnih subjekata, a
sve
u
koordinaciji
sa
Županijskim
povjerenstvom
za
procjenu
šteta
od
elementarnih nepogoda.

Na osnovi članka 4. Sporazuma o
izmjeni Sporazuma o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Pazin (Službene novine
Grada Pazina broj 1/00 i Klasa 214-01/99-01/05
Ur.broj:2163/02-01-02-00-11 od 07. prosinca
2000. i članka 16. Statuta Općine Gračišće
(Službene novine Grada Pazina broj 26/01 ),
Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici
održanoj 12. lipnja 2002. godine , donijelo je
ZAKLJUČAK
o imenovanju jednog člana Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Pazin
1. U Upravno vijeće Javne vatrogasne
postrojbe Pazin na vrijeme od četiri (4) godine
imenuje se MARIJAN MILOTIĆ.
2. Ovlaštenja i način rada člana
Upravnog vijeća utvrđena su Zakonom o
vatrogastvu i podzakonskim aktima, te aktima
Javne vatrogasne postrojbe Pazin.
3. Stupanjem na snagu ovog Zaključka
prestaje važiti zaključak o imenovanju jednog
(1) promjenjivog člana Upravnog vijeća Javne
vatrogasne pristojbe Pazin (Službene novine
Garda Pazina broj 1/00 ).

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.
Petra u Šumi, Tinjan

4. Ovaj Zaključak objavit će se u
Službenim novinama Grada Pazina i Općina
Cerovlje,
Gračišće,
karojba,
Lupoglav,
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.

KLASA: 013-03/02-01/07
UR.BROJ:2163/02-02-02-02-1
Gračišće, 12. lipnja 2002.

KLASA : 214-01/02-01/02
UR.BROJ: 2163/02-02-02-02-4
Gračišće, 12. lipnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE

Predsjednik
Općinskog vijeća

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Mijandrušić, v.r.

Ivan Mijandrušić, v.r.

19. lipnja 2002.

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA

I.
U školskoj 2002/2003. godini Općina
Gračišće dodijelit će određen broj stipendija
učenicima i studentima za nastavak njihova
školovanja u srednjim i višim školama ili
fakultetima i to:

216
Općinsko vijeće Općine Gračišće objavljuje
NATJEČAJ
za stipendiranje učenika i studenata
u šk. 2002/2003. godini
NAZIV JEDINICE
LOKALNE SAMOUPRAVE
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Broj stipendija koje će se dodijeliti
učenicima

studentima

OPĆINA GRAČIŠĆE

2

2

UKUPNO

2

2

Općina Gračišće dodjeljuje stipendije
učenicima i studentima sa svog područja, ako
školovanje nastavljaju izvan svoje Općine.
Stipendije se odobravaju za period trajanja
obrazovnog programa dotične srednje odnosno
više škole ili fakulteta, a studentima i za vrijeme
apsolventnog staža u trajanju od šest (6) mjeseci.

IV.
Prijave na ovaj Natječaj podnose se
Jedinstvenom
upravnom
odjelu
Općine
Gračišće, a obrazac Prijave može se dobiti u
sjedištu Općine.

II.
Izbor Stipendista izvršit će se na osnovi
Rang Liste podnositelja Prijava za stipendiranje,
u skladu s Pravilnikom o dodjeljivanju stipendija
učenicima i studentima i ovim Natječajem.
Visina stipendije, način i rokovi isplate,
te obveze Stipendista prema Stipenditoru, bit će
utvrđeni Ugovorom o stipendiranju između
Stipendista i Stipenditora, na osnovi Pravilnika
iz stavka 1. ove točke Natječaja.
Stipendije će se isplaćivati za vrijeme
školske godine, tj. od 01. rujna odnosno 01.
listopada tekuće, do 30. lipnja odnosno 31.
srpnja iduće godine.

1. a) Potvrda – uvjerenje ili druga
isprava o prosječnoj plaći u razdoblju siječanj –
lipanj, za članove domaćinstva koji obavljaju
nesamostalni rad u poduzećima, ustanovama,
tvrtkama, b) Rješenje Porezne uprave – Pazin (
izdano na temelju ostvarenog dohotka u 2001.
godini) za članove domaćinstva koji obavljaju
samostalni rad (razni obrt), c) Odsječak
mirovine za mjesec lipanj, za članove
domaćinstva koji su umirovljenici, te d) Potvrda
o primicima od autorskih honorara i drugim
primanjima članova zajedničkog domaćinstva
podnosioca Prijave,

III.
Učenici i studenti kojima bude odobrena
stipendija za nastavak školovanja u srednjim ili
višim školama i fakultetima preuzet će ugovornu
obvezu da će po završetku školovanja raditi na
području Općine – Stipenditora, najmanje
onoliko vremena koliko bude trajala isplata
stipendije.

Prijavi za Natječaj prilaže se:

2. Izjava o članovima zajedničkog
domaćinstva
ovjerena
potpisima
dvaju
punoljetnih svjedoka koji nisu u užem srodstvu s
podnosiocem Prijave (ispunjava se u sjedištu
Općine Gračišće uz predočenje osobnih
iskaznica),
3. Fotokopija svjedodžbe odnosno
fotokopija indexa ili druge isprave s ocjenama
postignutim
u
prethodnoj
godini
školovanja/studiranja – uz predočenje originala
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tih isprava ili ovjerene od dotične srednje ili
više škole fakulteta,
4.
Isprave
i
dokumentacija
o
sudjelovanju i o plasmanu na županijskom,
državnom ili međudržavnom natjecanju u
prethodnoj
školskoj/studijskoj
godini
iz
predmeta ili područja značajnih za nastavak
školovanja/studiranja (ako ih podnosioc Prijave
ima),
5.
Isprave
i
dokumentacija
o
sudjelovanju podnosioca Prijave na smotrama,
seminarima, školama učeničkog stvaralaštva ili
u drugim vidovima i programima kreativnog
ispoljavanja sposobnosti i znanja u prethodnoj
školskoj/studijskoj godini (ako ih podnosioc
Prijave ima),
6. Potvrda ili Uvjerenje o upisu u
odgovarajuću srednju ili višu školu (fakultet),
odnosno na odgovarajuću godinu školovanja (za
sebe te za braću i sestre, ako ih ima i ako se
školuju izvan područja svoje Općine), te
7. Druge dokumente, ako su potrebni za
dokazivanje ispunjavanja uvjeta ovog Natječaja.
V.
Na osnovi ovog Natječaja stipendija se
može dodijeliti redovitim učenicima i
studentima koji imaju prebivalište na području
Općine Gračišće.
Prijave na Natječaj s ispravama i
dokumentacijom iz točke IV. iz ovog Natječaja
dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Gračišće, i to: a) učenici – najkasnije
do 20. rujna 2002. godine, b) studenti –
najkasnije do 25. listopada 2002. godine.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u
razmatranje.
Dodatne obavijesti u vezi s provedbom
ovog Natječaja mogu se dobiti u sjedištu Općine
Gračišće.
KLASA: 602-01/02-01/08
URBROJ: 2163/02-02-02-02-2
Gračišće, 12. lipnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Mijandrušić, v.r.

19. lipnja 2002.

19. lipnja 2002.
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OPĆINA MOTOVUN

217
Na temelju članka 30. Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (Narodne novine broj
117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01),
članka 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99 i
59/01), članka 33. Odluke o porezima Općine
Motovun ("Narodne novine" broj 34 /02) i
članka 24. Statuta Općine Motovun (Službene
novine Grada Pazina broj 22/01) Općinsko
vijeće Općine Motovun na sjednici održanoj 19.
lipnja 2002. godine donijelo je
ODLUKU
o davanju i porezima na korištenje javnih
površina
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije,
uvjeti i način davanja na korištenje, način
korištenja i nadzor nad korištenjem javnih
površina, te visina poreza za korištenje javnih
površina na području Općine Motovun.
Članak 2.
Javne površine su površine u vlasništvu
ili na korištenju Općine Motovun.
Članak 3.
Javne površine u Općini Motovun mogu
se koristiti za: postavljanje kioska, pokretnih ili
montažnih objekata, štandova, zabavnih radnji,
prijenosnih stalaka za obavješćivanje, stolova,
stolica, suncobrana i sličnog kod formiranja
terasa u sklopu ugostiteljskih objekata, za
parkiranje, odlaganje građevnog materijala,
sajmeni dan, te za ostale namjene ukoliko tako
odluči Općinsko vijeće Općine Motovun (u
daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).
Članak 4.
Upravljanje
javnim
površinama
povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu, te
on ujedno izdaje i odobrenje za njeno korištenje.

Odobrenjem o korištenju javne površine
utvrđuje se lokacija i namjena, vrijeme trajanja
odobrenja, visina i način plaćanja poreza na
korištenje javne površine odnosno uvjeti pod
kojim se može ukinuti odobrenje.
Nakon isteka roka iz odobrenja javne
površine treba osloboditi od stvari i dovesti ih u
prvobitno stanje.
Temeljem
odobrenja
Jedinstveni
upravni odjel rješenjem razrezuje porez na
korištenje javne površine.
Članak 5.
Vlasnik ili korisnici javnih površina
dužni su na njima održavati čistoću, red i mir,
opremiti
ih
potrebnom
komunalnom
infrastrukturom, odnosno koristiti ih u skladu s
Odlukom o komunalnom redu Općine Motovun.
Članak 6.
Vrstu kioska, montažnih ili pokretnih
objekata, štandova odnosno izgled ugostiteljskih
terasa može unaprijed odrediti Vijeće.
Članak 7.
Javna površina može se dati na
korištenje i putem natječaja ako takav zaključak
donese Općinsko vijeće.
Općinsko vijeće utvrđuje uvjete
natječaja, a izbor najpovoljnijeg ponuditelja vrši
se na temelju slijedećih kriterija:
1. - interesa Općine za određenim
poslovnim sadržajima,
2. - vremena prebivališta ili sjedišta
tvrtke na području Općine Motovun,
3. - okolnosti da je ponuđač bio korisnik
javnih površina i da je uredno izvršavao svoje
obveze i da u svom poslovanju nije kršio
pozitivne propise, te da nema nepodmirenih
obveza prema Općini Motovun,
4. - izgleda štanda, montažnog objekta,
kioska odnosno sadržaja ponude,
5. - visine ponuđene cijene.
Za provođenje natječaja imenuje se
natječajna komisija.
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Članak 8.
Lokacije namijenjene za postavljanje
ugostiteljskih terasa su:
1. na Trgu Josefa Ressela - 2 mjesta,
2. na prostoru ispred općinskog skladišta
u ulici Veli Jože - 1 mjesto,
3. na Barbacanu - 1 mjesto,
4. na Trgu Andrea Antico - 2 mjesta.
Članak 9.
Za prodaju poljoprivrednih proizvoda
određuje se prostor ljetne tržnice.
Visina poreza za korištenje javne
površine za prodaju vlastitih poljoprivrednih
proizvoda utvrđuje se u iznosu od 5,00 kn po
stolu dnevno.
TERASE
Članak 10.
Na temelju zahtjeva vlasnika ili
korisnika ugostiteljske radnje, Jedinstveni
upravni odjel može odobriti korištenje javne
površine za potrebe ugostiteljske djelatnosti
(terase).
Odobrenje se može izdati:
- ako tražena površina nije određena za
drugu namjenu,
- ako su podmirene sve obveze iz
predhodnih godina prema Općini Motovun,
- ako je udovoljeno odredbama Zakona
o sigurnosti prometa na cestama.
Zahtjevu treba priložiti :
- grafički prikaz tražene površine,
- obrtnicu ili izvod iz registra nadležnog
suda za pravne osobe,
- potvrdu o plaćenim obvezama prema
Općini Motovun,
- ugovor sklopljen s komunalnim
poduzećem o odvozu i zbrinjavanju komunalnog
otpada.
Članak 11.
Javne površine za potrebe ugostiteljske
djelatnosti koriste se bez poduzimanja bilo
kakvih zahvata na tlu, odnosno stolovi i stolice
ne mogu se pričvrstiti za javnu površinu, a
suncobrani moraju biti pomični.
Iznimno, ukoliko konfiguracija tla ne
omogućava korištenje tla zbog neravnina,
Jedinstveni upravni odjel može u provedenom
postupku izdati odobrenje za postavljanje
pomičnog podesta.

19. lipnja 2002.

Javne površine iz stavka 1. ovog članka
mogu se ograditi pomičnom ogradom u stilu
žardinjera visine do 1 metar, širine do 30 cm,
koje moraju biti zasađene ukrasnim biljem, a
postavljaju se na površini koja se daje na
korištenje.
Članak 12.
Korisnici javnih površina za
postavljanje terasa mogu započeti s njihovim
korištenjem nakon pribavljenog odobrenja od
tijela nadležnog za poslove ugostiteljstva i
trgovine.
Članak 13.
Porez na korištenje javnih površina radi
formiranja
terasa
u
svrhu
obavljanja
ugostiteljske djelatnosti utvrđuje se po m2
dnevno kako slijedi:
1. na prostoru Trga Josefa Ressela i
Trga Andrea Antico - 4,00 kn,
2. na ostalim prostorima - 3,00 kn.
Članak 14.
U vrijeme održavanja Motovunskog
filmskog festivala primjenjuje se visina poreza
na korištenje javne površine utvrđena u Odluci o
korištenju javne površine za vrijeme održavanja
MFF-a. Ista odluka primjenjuje se i u vrijeme
održavanja međunarodnih balonaških natjecanja.
Ukoliko se javna površina koristi dulje
od 6 mjeseci u neprekinutom nizu porez na
korištenje javnih površina za vrijeme MFF-a i
balonaških natjecanja po višoj tarifi plaća se
samo na razliku u površini terase koja se koristi.
Članak 15.
Ukoliko se terasa koristi dulje od 9
mjeseci visina poreza umanjuje se za 30%.
Ukoliko se terasa koristi tijekom cijele
godine visina poreza umanjuje se za 50%.
Ukoliko se koristi više od 100 m2
terase visina poreza umanjuje se za 50%.
MONTAŽNI OBJEKTI ILI KIOSCI
Članak 16.
Pod montažnim objektima ili kioscima
podrazumijevaju se privremene naprave
odnosno konstrukcije iz kojih se mogu vršiti
djelatnosti trgovine i ugostiteljstva, uz uvjete
predviđene ovom Odlukom, zakonima i drugim
propisima.

19. lipnja 2002.
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Uz montažni objekat ili kiosk može se
koristiti javna površina za terasu sve ukupne
površine do 50 m2.
Za oblik i estetske karakteristike
montažnog objekta ili kioska nužno je prije
postavljanja ishodovati pozitivno mišljenje
Uprave
za
zaštitu
kulturne
baštine
Konzervatorskog odjela Pula.
Članak 17.
Postavljanje montažnih objekata ili
kioska na određenu lokaciju odobrit će se, ako
su zadovoljeni uvjeti iz ove Odluke, na period
do tri godine.
Montažni objekti ili kiosci mogu se
postavljati na slijedećim lokacijama:
1. na prostoru velikog parkirališta na
Kanalu,
2. na prostoru kod zavoja prije Doma,
3. na prostoru vrta “Međunarodnog
centra hrvatskih sveučilišta u Istri”,
4. uz reginalnu cestu kod Divjaki,
5. na prostoru Kanala,
6. kod mosta u dolini Mirne.
Članak 18.
Visina poreza na korištenje javne
površine za postavljanje montažnih objekata ili
kioska utvrđuje se u godišnjem iznosu kako
slijedi:
- na prostoru velikog parkirališta na
Kanalu je 6.000,00 kn,
- na prostoru kod zavoja prije Doma
6.000,00 kn,
- na prostoru vrta “Revije” 12.000,00
kn.
- na ostalim prostorima 5.000,00 kn.
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Članak 21.
Visina poreza na korištenje javnih
površina za postavljanje zabavnih radnji je 50 kn
po zabavnoj radnji dnevno ili 5.000,00 kuna za
cijelo razdoblje ljetnog računanja vremena.
ŠTANDOVI
Članak 22.
Štandovi su prenosne naprave lagane
konstrukcije, kao što su zatvoreni i poluotvoreni
pultovi, hladnjaci za sladoled i dr.
Štandovi mogu biti trgovačke ili
ugostiteljske namjene, maksimalne veličine do 2
m2.
Članak 23.
Lokacije namijenjene za postavljanje
štandova jesu:
- na prostoru unutar Mura –2 mjesta,
- na prostoru kod općinskog skladišta u
ulici Veli Jože – 3 mjesta,
- na prostoru ljetne tržnice – 2 mjesta.
Članak 24.
Visina poreza na korištenje javnih
površina za postavljanje štandova iznosi 50 kn
dnevno ili 5.000,00 kn za cijelo razdoblje
ljetnog računanja vremena.
OSTALE NAMJENE
Članak 25.
Javne površine mogu se davati na
korištenje pravnim i fizičkim osobama za
nesmetani
pristup
pješaka
poslovnim
prostorima, odlaganje materijala, postavljanje
skela, parkiranje, vjenčanja i sl.
Porez na korištenje javne površine za
namjene iz prethodnog stavka je kako slijedi:

ZABAVNE RADNJE
Članak 19.
Zabavne radnje u smislu ove Odluke
jesu:
- trampolini, gumeni gradovi, gumeni
tobogani, električni simulatori, električni motori
i autići i slično.
Članak 20.
Zabavne radnje mogu se locirati:
- na prostoru vrta “Međunarodnog
središta hrvatskih sveučilišta u Istri” – 1 mjesto.

1. Parkiranje
- za godišnje parkiranje u organiziranom
smještaju - 1,00 kn po automobilu dnevno,
- za automobile dnevno - 5,00 kn/h ili 10,00 kn
jednokratno,
- za autobuse dnevno - 100,00 kn jednokratno,
- za neregistrirane automobile - 5,00 kn po
automobilu dnevno,
2. Odlaganje materijala
- za odlaganje građevnog i trgovačkog materijala
dnevno - 1,00 kn/m2
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3. Za pristup poslovnim prostorima
- za korištenje javne površine više od nužno
osiguranog prolaza - 1,00 kn/m2
4. Za vjenčanja - 4,00 kn/m2
5. Za postavljanje skela i ostalo - 1,00 kn/m2
Temeljem
zahtjeva
građana
s
prebivalištem na području Općine Motovun
Općinsko vijeće može korisnika osloboditi
plaćanja poreza na korištenje javne površine za
postavljanje skela i odlaganje građevnog
materijala u svrhu obnove kuća uz utvrđivanje
roka dovršetka radova, ali su korisnici dužni
ishodovati odobrenje za korištenje javne
površine.
Nakon isteka odobrenog roka iz
prethodnog stavka, korisnik plaća porez
sukladno visini poreza iz točke 5. ovoga članka.
Članak 26.
Zahtjevu za izdavanje odobrenja
potrebno je priložiti dokaz o obavljanju
djelatnosti ili vlasnički list i grafički prikaz
površine koju se traži.
Odobrenje se može izdati ukoliko
tražena površina nije određena za drugu
namjenu, ako su podmirene sve obveze prema
Općini Motovun za traženu površinu, te ako je
udovoljeno odredbama Zakona o sigurnosti
prometa na cestama.
Članak 27.
Za vrijeme održavanja manifestacija od
interesa za Općinu Motovun Jedinstveni upravni
odjel može odobriti korištenje javnih površina za
postavljanje privremenih montažnih objekata
(podiji, tribine i slično), bez naknade.
Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka
određuje se uža lokacija, vrsta objekta, vrijeme
korištenja javne površine.
Članak 28.
Općinsko vijeće može prigodom
određenih manifestacija i u drugim prilikama
omogućiti korištenje javne površine za
postavljanje objekata u svrhu obavljanja
trgovačke i ugostiteljske i na drugim lokacijama,
koje nisu predviđene ovom Odlukom.
NADZOR
Članak 29.
Nadzor provedbe ove Odluke vrši
Jedinstveni upravni odjel.

19. lipnja 2002.

Članak 30.
Ukoliko se u provođenju nadzora nađe
da se javna površina koristi bez odobrenja
Jedinstveni upravni odjel može pismeno naložiti
da se predmeti uklone s javne površine u
primjerenom roku.
Ako se u određenom roku predmeti ne
uklone s javne površine, Jedinstveni upravni
odjel donijet će rješenje o uklanjanju stvari s
javne površine, putem treće osobe, a na trošak
korisnika javne površine odnosno vlasnika
predmeta.
Članak 31.
Ukoliko Jedinstveni upravni odjel u
provođenju nadzora ustanovi da se javna
površina koristi suprotno Odobrenju, ili se
uvidom u financijske knjige Općine Motovun
ustanovi da porez na korištenje javne površine
nije uplaćen u rokovima navedenim u rješenju o
porezu na korištenje javne površine, sastavit će o
tome zapisnik.
Na temelju zapisnika Općinsko vijeće
donijet će ZAKLJUČAK o oduzimanju
odobrenja za korištenje javne površine, te će se s
javne površine ukloniti zatečene stvari.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka,
korisnik javne površine obvezan je uplatiti
razrezani porez u cijelosti.
KAZNENE ODREDBE
Članak 32.
Obrtnik i pravna osoba kaznit će se
novčanom kaznom od 2.000,00 kuna, a
odgovorna osoba unutar pravne sa 500,00 kuna
ako koristi javnu površinu protivno odobrenju,
odnosno bez odobrenja prema odredbama ove
Odluke.
Članak 33.
Novčanom kaznom od 500,00 kuna
kaznit će se na licu mjesta fizička osoba koja
koristi javnu površinu protivno odobrenju,
odnosno bez odobrenja.
Ako počinitelj prekršaja ne plati
novčanu kaznu na licu mjesta, Jedinstveni
upravni odjel će Prekršajnom sudu podnijeti
zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
Članak 34.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o naknadi za korištenje javnih po-

19. lipnja 2002.
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vršina u Općini Motovun (Službene novine
Grada Pazina broj 6/98).

II. ORGANIZACIJA DIMNJAČARSKE
SLUŽBE

Članak 35.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave, a objavit će se u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i
Tinjan.

Članak 3.
Dimnjačarsku službu na području
Općine Motovun mogu obavljati pravne i fizičke
osobe registrirane za obavljanje dimnjačarskih
poslova.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN

Članak 4.
Dimnjačarski poslovi obavljaju se po
dimnjačarskim područjima.
Područje Općine Motovun (u daljnjem
tekstu: Općina) smatra se jednim dimnjačarskim
područjem.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slobodan Vugrinec, v.r.

Članak 5.
Pravo obavljanja dimnjačarskih poslova
stječe se koncesijom.

Klasa : 363-01/02-01/10
Ur broj: 2163/05-02-01-02-1
Motovun, 19. lipnja 2002.
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Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od
požara ("Narodne novine", broj 58/93), članka
12. Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00 i 59/01) i članka 24. Statuta
Općine Motovun (Službene novine Grada
Pazina broj 22/01), Općinsko vijeće Općine
Motovun na sjednici održanoj 19. lipnja 2002.
godine, donijelo je
ODLUKU
o dimnjačarskoj službi
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se organizacija
i način rada dimnjačarske službe, rokovi
čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i
uređaja za loženje, te nadzor nad obavljanjem
dimnjačarske službe.
Članak 2.
Pod dimovodnim objektima u smislu
ove Odluke podrazumjevaju se:
- dimnjaci,
- dimovodne cijevi,
- dimovodni kanali,
- ložišta i
- uređaji za loženje.

Članak 6.
Odluka o davanju koncesije donosi se na
temelju javnog prikupljanja ponuda.
Odluku o objavljivanju javnog poziva za
prikupljanje ponuda donosi Općinsko vijeće
Općine Motovun (u daljnjem tekstu: Općinsko
vijeće).
Članak 7.
Javni poziv za prikupljanje ponuda radi
obavljanja dimnjačarskih poslova za Općinu
mora sadržavati:
- područje u kojem će se poslovi
obavljati,
- vrijeme na koje se daje koncesija,
- visinu naknade za dodjeljenu
koncesiju,
- rok za podnošenje ponuda,
- obvezu dostavljanja osobnih podataka
ponuđača (ime i prezime, prebivalište, podatke o
registraciji za pravne osobe),
- obvezu dostavljanja javne isprave o
stručnoj spremi za obavljanje dimnjačarskih
poslova,
- obvezu dostavljanja podataka o
dosadašnjem obavljanju dimnjačarskih poslova.
Javni poziv objavljuje se na Oglasnoj
ploči Općine Motovun a obavijest o javnom
pozivu iz prethodnog stavka objavljuje se u
sredstvima javnog priopćavanja.
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Članak 8.
Odluku o dodjeli koncesije donosi
Općinsko vijeće na temelju elemenata
propisanih
Zakonom
o
komunalnom
gospodarstvu.
Članak 9.
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih
poslova daje se na vrijeme od pet (5) godina.
Članak 10.
Stručne i administrativne poslove u
postupku davanja koncesije obavlja Jedinstveni
upravni odjel Općine.
Članak 11.
Općinsko vijeće na temelju odluke o
davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova zaključuje Ugovor o koncesiji.
Ugovor o koncesiji mora sadržavati sve
elemente propisane Zakonom o komunalnom
gospodarstvu i ovom Odlukom.
Članak 12.
Općina može Ugovor o koncesiji
otkazati i prije vremena na koje je koncesija
dodjeljena ako se :
- dimnjačarski poslovi ne obavljaju na
način i u rokovima propisanim ovom Odlukom,
- za obavljenu uslugu naplaćuje veća
cijena od ugovorene,
o
uočenim
nedostacima
na
dimovodnim objektima i drugim mogućim
opasnostima, te o izbijanju požara odmah ne
obavijesti nadležna inspekcija za zaštitu od
požara,
- ne izdaju računi za obavljenu uslugu.
Članak 13.
Korisnik koncesije može Ugovor o
koncesiji otkazati i prije isteka roka na koji mu
je koncesija data pod uvjetom da o tome
davatelja koncesije obavijesti najmanje tri
mjeseca ranije.
Članak 14.
dodjeljenu koncesiju

Za
plaća se
naknada.
Visinu naknade utvrđuje Općinsko
vijeće.
Naknada iz stavka 1. ovog članka prihod
je proračuna Općine i koristi se za građenje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

19. lipnja 2002.

III. NAČIN OBAVLJANJA
DIMNJAČARSKIH USLUGA
Članak 15.
Dimovodni objekti iz članka 2. ove
Odluke podliježu obaveznom čišćenju i kontroli.
Članak 16.
Od obaveznog čišćenja izuzimaju se
ložišta i priključni objekti na dimnjake u
domaćinstvima osim dimovodnih kanala i
kotlovi centralnog grijanja.
Obaveznom čiščenju ne podliježu
dimovodni objekti u domaćinstvima koji se ne
koriste, pod uvjetom da su ih njihovi korisnici
odjavili.
Na zahtjev korisnika dimovodnih
objekata koji ne podliježu obaveznom čišćenju
davatelj dimnjačarskih usluga dužan je očistiti i
te objekte.
Članak 17.
Korisnici stambenih zgrada, stanova,
poslovnih zgrada i prostorija, te korisnici drugih
građevina i uređaja dužni su omogućiti redovito
čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata koji
podliježu obaveznom čišćenju i kontroli.
Članak 18.
Radi ispravnog i redovitog čišćenja
dimovodnih objekata pristup do vratašca
dimnjaka i dimovodnih kanala mora biti uvijek
slobodan.
Članak 19.
Davatelj dimnjačarskih usluga dužan je
uslugu čišćenja obaviti na način kojim se
korisniku ne nanosi šteta.
Davatelj dimnjačarske usluge dužan je
nakon obavljenog čišćenja čađu koja pada u
ložište, sabiralište ili oko dimovodnog objekta
očistiti, sakupiti i odstraniti.
Članak 20.
Davatelj dimnjačarske usluge dužan je
korisnike dimovodnih objekata predhodno
obavijestiti o vremenu čišćenja.
Davatelj dimnjačarske usluge dužan je
obavijest iz stavka 1. ovog članka izvjesiti na
vidnom mjestu u stambenoj zgradi.
Članak 21.
Cijenu za obavljenu dimnjačarsku
uslugu plaća korisnik dimovodnog objekta.

19. lipnja 2002.
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Članak 22.
Izuzetno od obveze čišćenja i plaćanja
naknade za izvršene usluge iz članka 17. i 20.
ove Odluke izuzimaju se vlasnici obiteljskih
kuća koji sami čiste i održavaju u ispravnom
stanju dimovodne objekte na svojoj kući, a
prema odredbama ove Odluke.
IV. ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE
DIMOVODNIH OBJEKATA
Članak 23.
Dimovodni objekti moraju se u
razdoblju korištenja čistiti i kontrolirati u
slijedećim rokovima :
1. dimnjaci, dimovodni kanali i
priključne cijevi dva puta godišnje,
2. dimnjaci, dimovodni kanali i kotlovi
centralnog grijanja u domaćinstvima dva puta
godišnje, a kod ostalih korisnika jednom
mjesečno,
3.
dimnjaci,
dimovodni
kanali,
dimovodne cijevi, štednjaci, peći i kotlovi kod
gospodarskih subjekata i ustanova jednom
mjesečno.
Čišćenje dimovodnih objekata obavlja
se na zahtjev korisnika i izvan rokova navedenih
u stavku 1. ovog članka.
Članak 24.
Kod dimovodnih objekata koje nije
moguće temeljito očistiti obavit će se spaljivanje
čađe.
Spaljivanje čađe obavlja se uz sve mjere
opreza na najpogodnijem mjestu u dimovodnom
objektu.
Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za
vrijeme jakog vjetra i visokih temperatura zraka.
O
spaljivanju
čađe
davatelj
dimnjačarske usluge dužan je obavijestiti
vatrogasnu službu i ostale korisnike u zgradi.
V. NADZOR NAD OBAVLJANJEM
DIMNJAČARSKE SLUŽBE
Članak 25.
Nadzor nad obavljanjem dimnjačarske
službe obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine
u okviru svoje nadležnosti i inspekcija Policijske
uprave nadležna za poslove zaštite od požara.
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Članak 26.
U svrhu omogućavanja nadzora
davatelji dimnjačarskih usluga dužni su redovito
voditi kontrolne knjige koje sadrže :
1. oznaku zgrade - ulicu i kućni broj,
naselja ili dijelova naselja
2. ime i prezime korisnika
3. oznaku dimovodnih objekata koji se
čiste
4. datum obavljanja dimnjačarske
usluge
5. potpis korisnika ili druge ovlaštene
osobe o izvršenoj usluzi
6. potpis dimnjačara.
Kontrolna knjiga vodi se za tekuću
godinu, a nakon isteka godine mora se čuvati još
najmanje dvije (2)godine.
Članak 27.
Davatelji dimnjačarskih usluga dužni su
jednom godišnje podnijeti Općinskom vijeću
Općine izvješće o radu.
VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 28.
Novčanom kaznom od 1.500,00 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna
osoba ako:
- dimnjačarske poslove obavlja protivno
odredbi članka 5. ove Odluke,
- ne postupi na način propisan odredbom
članka 16. stavkom 3. ove Odluke,
- ne postupi na način propisan odredbom
članka 17. ove Odluke,
- ne postupi na način propisan odredbom
članka 19. ove Odluke,
- ne postupi na način propisan odredbom
članka 20. ove Odluke,
- se ne pridržava rokova čiščenja i
kontrole propisanim odredbom članka 23. ove
Odluke,
- postupi protivno odredbi članka 24.
ove Odluke,
- ne postupi na način propisan člankom
26. ove Odluke.
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka
kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi
novčanom kaznom od 500,00 kuna.
Članak 29.
Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00
kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako
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učini prekršaj iz članka 5., 16. stavak 3., 19., 20.,
22., 23., 24. i 26., ove Odluke.
Novčanom kaznom od 200,00 kuna
kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako
postupi suprotno odredbi članka 17. ove Odluke.
Članak 30.
Zahtjev za pokretanje prekršajnog
postupka zbog počinjenih prekršaja iz ove
Odluke podnose se Prekršajnom sudu u Pazinu.
Sredstva od prekršajnih kazni prihod su
proračuna Općine.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o djelatnostima i organiziranju
dimnjačarske službe na području Općine
Motovun (Službne novine Grada Pazina broj
17/97).
Članak 32.
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: 363-01/02-01/09
URBROJ: 2163/05-02-01-02-2
Motovun, 19. lipnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN
Predsjednik
Općinskog vijeća
Slobodan Vugrinec, v.r.
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Na temelju članka 54. i 57. Zakona o
prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne
novine", broj 36/98), članka 10. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine",
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 51/01 i
59/01) i članka 24. Statuta Općine Motovun
(Službene novine Grada Pazina broj 22/01),
Općinsko vijeće Općine Motovun na sjednici
održanoj 19. lipnja 2002. godine, donijelo je

19. lipnja 2002.
ODLUKU

o prijevozu cestovnim vlakom, autobusom ili
drugim vozilom za prijevoz putnika
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se organizacija,
način obavljanja i dodjeljivanje koncesije za
obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom,
autobusom ili drugim vozilima za prijevoz
putnika u javnom gradskom prometu na
području Općine Motovun.
Članak 2.
Prijevoz mogu obavljati obrtnici koji
samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost
osobnim radom, te trgovačka društva
registrirana za obavljanje te djelatnosti (u
daljnjem tekstu: prijevoznici) koji su sklopili
ugovor o koncesiji s Općinom Motovun.
II. KONCESIJA
Članak 3.
Koncesija je odobrenje kojim se
prijevoznicima povjerava prijevoz putnika
cestovnim vlakom, autobusom ili drugim
vozilom za prijevoz putnika na području Općine
Motovun.
Koncesiju dodjeljuje Općinsko vijeće
Općine Motovun (u daljnjem tekstu: Općinsko
vijeće).
Članak 4.
Koncesija se dodjeljuje na vrijeme od tri
(3) godine i može se produžiti uz uvjete
određene ovom Odlukom.
Koncesija se dodjeljuje uz naknadu.
Najniži iznos naknade određuje
Općinsko vijeće i to je ujedno i početni iznos za
javno prikupljanje ponuda u postupku dodjele
koncesije.
Članak 5.
Slobodne koncesije dodjeljuje Općinsko
vijeće na temelju javnog prikupljanja ponuda.
Oglas za javno prikupljanje ponuda
raspisuje Općinsko vijeće.
Članak 6.
Oglas za javno prikupljanje ponuda
objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Motovun,
a obavijest o oglasu može se objaviti u
sredstvima javnog priopćavanja.

19. lipnja 2002.
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Oglas mora sadržavati:

poslovnog
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podnositelja

ponude,
- vrstu prijevoza za koju se koncesija
dodjeljuje,
- vrijeme na koje se koncesija
dodjeljuje,
- početni godišnji iznos naknade za
koncesiju,
- rok za podnošenje ponuda,
- kome se ponuda podnosi,
- obvezu uplate i podnošenja dokaza o
uplati jamčevine u iznosu 10 % početnog
godišnjeg iznosa naknade za koncesiju,
- naznaku da ponuditelj koji odustane od
dodijeljene koncesije gubi pravo na povrat
uplaćene jamčevine,
- rok u kojem se mora platiti naknada za
dodijeljenu koncesiju,
- naznaku da se nepotpune ponude neće
uzimati u obzir,
- mjesto i vrijeme javnog otvaranja
ponuda,
- te druge obavijesti.

2. sposobnosti za ostvarivanje koncesije,
3. ponuđenog iznosa godišnje naknade
za koncesiju.
Članak 9.
Općinsko vijeće donosi odluku o
davanju koncesije koja obvezno sadrži elemente
propisane stavkom 2. članka 11. Zakona o
komunalnom gospodarstvu.
Članak 10.
Na temelju odluke o davanju koncesije
predsjednik Općinskog vijeća sklapa Ugovor o
koncesiji.
Ugovor o koncesiji mora sadržavati sve
elemente propisane člankom 12. Zakona o
komunalnom gospodarstvu i ovom Odlukom.
Članak 11.
Stručne i administrativne poslove u
postupku davanja koncesije obavlja Jedinstveni
upravni odjel.

Ponuda na oglas sadrži:
1. iznos naknade za koncesiju,
2. isprave kojima ponuditelj dokazuje da
ispunjava uvjete za obavljanje prijevoza
cestovnim vlakom, autobusom ili drugim
vozilom za prijevoz putnika,
3. podatke o vozilu i tehničkoj opremi
za obavljanje prijevoza cestovnim vlakom,
autobusom ili drugim vozilom za prijevoz
putnika,
4. cijenik i način naplate za pruženu
uslugu,
5. dokaz o uplati jamčevine u iznosu 10
% početnog godišnjeg iznosa naknade za
koncesiju.
Članak 7.
Prispjele ponude javno otvara Komisija
za regulaciju prometa.
O javnom otvaranju ponuda sastavlja se
zapisnik.
Članak 8.
Komisija iz prethodnog članka ove
Odluke o prispjelim ponudama izvještava
Općinsko vijeće i predlaže Općinskom vijeću
dodjelu koncesije podnositelju najpovoljnije
ponude koji se određuje temeljem:

Članak 12.
Koncesija prestaje:
- istekom vremena na koje je
dodijeljena,
- prestankom pravne ili smrću fizičke
osobe korisnika koncesije,
- otkazom ugovora o koncesiji,
- sporazumom stranaka.
Članak 13.
Prijevoznik kojem ističe rok korištenja
koncesije, a želi nastaviti obavljanje prijevoza,
može zatražiti produženje koncesije najmanje tri
mjeseca prije isteka roka.
Zahtjev za produženje koncesije podnosi
se Općinskom vijeću koje može donijeti odluku
o produženju koncesije za još tri godine, pod
istim ili izmijenjenim uvjetima.
Uz zahtjev za produženje koncesije
prijevoznik treba priložiti dokaz da je podmirio
porezne i druge pristojbe koje proizlaze iz
obavljanja prijevoza, da ispunjava uvjete za
obavljanje djelatnosti, te podatke o vozilu i
opremi za obavljanje prijevoza.
Na temelju odluke Općinskog vijeća o
produženju koncesije predsjednik Općinskog
vijeća sklapa aneks ugovora o koncesiji.
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III. NADZOR
Članak 14.
Nadzor nad obavljanjem prijevoza
osoba cestovnim vlakom, autobusom ili drugim
vozilom za prijevoz putnika obavlja komunalno
redarstvo u okviru svoje nadležnosti.
U provođenju nadzora komunalno
redarstvo ovlašteno je naložiti mjere radi
otklanjanja nedostataka uočenih pri obavljanju
nadzora i pokrenuti odgovarajući postupak.
IV. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 15.
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: 340-01/02-01/07
Ur.broj: 2163/05-02-01-02-2
Motovun, 19. lipnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN
Predsjednik
Općinskog vijeća
Slobodan Vugrinec, v.r.

19. lipnja 2002.

19. lipnja 2002.
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Na temelju članka 4. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o trgovini
(Narodne novine br.75/99.) i članka 15. Statuta
Općine Sv. Petar u Šumi (Službene novine
Grada Pazina broj 23/01) Općinsko vijeće
Općine Sv. Petar u Šumi na svojoj sjednici
održanoj 04. lipnja 2002. godine, donijelo je
ODLUKU
o prodaji robe na klupama izvan tržnice, u
kioscima, automatima, pokretnim
prodavačima i prigodna prodaja na području
Općine Sv. Petar u Šumi za 2002. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje mjesto
prodaje robe na klupama izvan tržnice, u
kioscima, automatima, pokretnim prodavačima i
prigodna prodaja na području Općine Sv. Petar u
Šumi u dane Općinskih blagdana i dana
obilježavanja Općinskih blagdana.
Članak 2.
Mjesta na kojima se dozvoljava prodaje
robe na klupama izvan tržnice, u kioscima,
automatima, pokretnim prodavačima i prigodna
prodaja na području Općine Sv. Petar u Šumi u
dane Općinskih blagdana i dana obilježavanja
Općinskih blagdana su:
a) Prostor oko središnjeg trga "Plac",
b) Prostor oko nogometnih igrališta
(Plac, Bejzaki),
c) Boćalište,
d) Lovački dom.
Članak 3.
Kod prodaja robe na mjestima iz članka
2. ove Odluke primjenjuju se odredbe Pravilnika
o minimalnim tehničkim uvjetima za prodaju
robe izvan prostorija (NN broj 37/98).

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana donošenja i primjenjuje se do
31.12.2002. godine, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.
Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA: 336-01/02-01/01
URBROJ: 2163/03-02-02-01-1
Sv. Petar u Šumi, 04. lipnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI
PETAR U ŠUMI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Bratulić, v.r.
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Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01 i 10/02) i članka 15. Statuta
Općine Sv. Petar u Šumi (Službene novine
Grada Pazina broj 23/01) Općinsko vijeće
Općine Sv. Petar u Šumi na svojoj sjednici
održanoj 4. lipnja 2002. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o naknadi troškova
vijećnicima, predsjedniku, podpredsjedniku i
članovima radnih tijela Općinskog vijeća
Općine Sv. Petar u Šumi
Članak 1.
U Odluci o naknadi troškova
vijećnicima, predsjedniku, podpredsjedniku i
članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine
Sv. Petar u Šumi (Službene novine Grada Pazina
broj 35/01) članak 2. mijenja se i glasi:
“Visina
mjesečne
naknade
za
predsjednika i podpredsjednika Vijeća određuje
se odgovarajućim dijelom prosječne netto plaće
isplaćene u Republici Hrvatskoj, utvrđene u
prethodnom tromjesečnom razdoblju, kako
slijedi:
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- predsjednik Općinskog vijeća – načelnik
60 mjesečno
- podpredsjednik Općinskog vijeća – zamjenik
20 mjesečno
Netto naknada iz prethdonog stavka
uvećava se za iznos pripadajućeg poreza.”
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav,
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2002. godine.

Članak 3.
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: 061-01/02-01/01
URBROJ: 2163/03-02-02-02-1
Sv. Petar u Šumi, 18. lipnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI
PETAR U ŠUMI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Bratulić, v.r.

KLASA: 121-01/01-01/01
URBROJ: 2163/03-02-02-02-1
Sv. Petar u Šumi, 4. lipnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI
PETAR U ŠUMI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Bratulić, v.r.
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Na temelju članka 10. Odluke o
priznanjima i nagradama Općine Sv. Petar u
Šumi (Službene novine Grada Pazina broj 6/98)
i članka 6. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi
(Službene novine Grada Pazina broj 23/01),
Općinsko vijeće Općine Sv. Petar u Šumi na
sjednici održanoj 18. lipnja 2002. godine, a u
povodu 29. lipnja - Dana Općine Sv. Petar u
Šumi, donosi
ODLUKU
o dodjeli Grba Općine Sv. Petar u Šumi
Članak 1.
Akademiku, profesoru, doktoru Josipu
Bratulić dodijeljuje se Grb Općine Sveti Petar u
Šumi za višegodišnju plodnu suradnju i izuzetne
zasluge te uloženi napor u promociji Općine.
Članak 2.
Priznanje iz članka 1. ove Odluke uručit
će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća
Općine Sv. Petar u Šumi, a povodom Dana
Općine Sv. Petar u Šumi.

19. lipnja 2002.
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Na temelju članka 10. Odluke o
priznanjima i nagradama Općine Sv. Petar u
Šumi (Službene novine Grada Pazina broj 6/98)
i članka 6. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi
(Službene novine Grada Pazina broj 23/01),
Općinsko vijeće Općine Sv. Petar u Šumi na
sjednici održanoj 18. lipnja 2002. godine, a u
povodu 29. lipnja - Dana Općine Sv. Petar u
Šumi, donosi
ODLUKU
o dodjeli Plakete Općine Sv. Petar u Šumi
Članak 1.
Valteru Hekić iz Sv. Petra u Šumi,
dodijeljuje se Plaketa Općine Sveti Petar u Šumi
za ostvarene rezultate na izložbama inovacije te
promociji Općine.
Članak 2.
Priznanje iz članka 1. ove Odluke uručit
će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća
Općine Sv. Petar u Šumi, a povodom Dana
Općine Sv. Petar u Šumi.
Članak 3.
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.

19. lipnja 2002.
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KLASA: 061-01/02-01/01
URBROJ: 2163/03-02-02-02-2
Sv. Petar u Šumi, 18. lipnja 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI
PETAR U ŠUMI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Bratulć, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI
PETAR U ŠUMI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Bratulć, v.r.
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Na temelju članka 10. Odluke o
priznanjima i nagradama Općine Sv. Petar u
Šumi (Službene novine Grada Pazina broj 6/98)
i članka 6. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi
(Službene novine Grada Pazina broj 23/01),
Općinsko vijeće Općine Sv. Petar u Šumi na
sjednici održanoj 18. lipnja 2002. godine, a u
povodu 29. lipnja - Dana Općine Sv. Petar u
Šumi, donosi
ODLUKU
o dodjeli Plakete Općine Sv. Petar u Šumi
Članak 1.
"Iskop"-u d.o.o. iz Sv. Petra u Šumi,
dodijeljuje se Plaketa Općine Sveti Petar u Šumi
za višegodišnju i kontinuiranu suradnju i
doprinos u razvitku Općine.
Članak 2.
Priznanje iz članka 1. ove Odluke uručit
će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća
Općine Sv. Petar u Šumi, a povodom Dana
Općine Sv. Petar u Šumi.
Članak 3.
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: 061-01/02-01/01
URBROJ: 2163/03-02-02-02-3
Sv. Petar u Šumi, 18. lipnja 2002.
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Na temelju članka 10. Odluke o
priznanjima i nagradama Općine Sv. Petar u
Šumi (Službene novine Grada Pazina broj 6/98)
i članka 6. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi
(Službene novine Grada Pazina broj 23/01),
Općinsko vijeće Općine Sv. Petar u Šumi na
sjednici održanoj 18. lipnja 2002. godine, a u
povodu 29. lipnja - Dana Općine Sv. Petar u
Šumi, donosi
ODLUKU
o dodjeli Povelje Općine Sv. Petar u Šumi
Članak 1.
Pateru Pomper Konradu, dodjeljuje se
Povelja Općine Sv. Petar u Šumi za iskazani
višegodišnji trud i rad u upravljanju župom Sv.
Petar u Šumi.
Članak 2.
Priznanje iz članka 1. ove Odluke uručit
će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća
Općine Sv. Petar u Šumi, a povodom Dana
Općine Sv. Petar u Šumi.
Članak 3.
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: 061-01/02-01/01
URBROJ: 2163/03-02-02-02-4
Sv. Petar u Šumi, 18. lipnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI
PETAR U ŠUMI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Bratulć, v.r.
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19. lipnja 2002.
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Na temelju članka 10. Odluke o
priznanjima i nagradama Općine Sv. Petar u
Šumi (Službene novine Grada Pazina broj 6/98)
i članka 6. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi
(Službene novine Grada Pazina broj 23/01),
Općinsko vijeće Općine Sv. Petar u Šumi na
sjednici održanoj 18. lipnja 2002. godine, a u
povodu 29. lipnja - Dana Općine Sv. Petar u
Šumi, donosi
Z A K LJ U Č A K
o najljepše uređenoj okućnici

Na temelju članka 1. Izmjena
Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Pazin. (Službene novine Grada Pazina
broj 16/02) i članka 15. Statuta Općine Sv. Petar
u Šumi (Službene novine Grada Pazina broj
23/01) Općinsko vijeće Općine Sv. Petar u Šumi
na sjednici održanoj 14. lipnja 2002. godine
donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o imenovanju jednog (1) člana u Upravno
vijeće Javne vatrogasne postrojbe Pazin

Članak 1.
Za najljepše uređenu okućnicu u 2002.
godini na području Općine Sv. Petar u Šumi,
proglašava se okućnica Marije Dobrila, Sv. Petar
u Šumi 8/h.

1. U Upravno vijeće Javne vatrogasne
postrojbe Pazin na rok od 4 (četri) godine
imenuje se: Neven Turčinović iz Sv. Petra u
Šumi, Sv. Petar u Šumi 96/B, JMBG
0305967362706.

Članak 2.
Korisnik okućnice iz točke 1. ovoga
zaključka dobiva priznanje i novčani bon u
visini 500,00 kuna.

2. Ovlaštenja i način rada članova
Upravnog vijeća utvrđena su Zakonom o
vatrogastvu i podzakonskim aktima, te aktima
Javne vatrogasne postrojbe Pazin.

Članak 3.
Priznanje i nagrada bit će uručeni na
svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sv.
Petar u šumi, dana 23. lipnja 2002. godine.

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u
Službenim novinama Grada Pazina i Općina
Cerovlje,
Gračišće,
Karojba,
Lupoglav,
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.

Članak 4.
Ovaj Zaključak objavit će se u
Službenim novinama Grada Pazina i Općina
Cerovlje,
Gračišće,
Karojba,
Lupoglav,
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.

KLASA: 214-01/02-01/01
URBROJ: 2163/03-02-02-02-1
Sv. Petar u Šumi, 14. lipnja 2002.

KLASA: 061-01/02-01/01
URBROJ: 2163/03-02-02-02-5
Sv. Petar u Šumi, 18. lipnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI
PETAR U ŠUMI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Bratulić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI
PETAR U ŠUMI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Bratulić, v.r.

