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I. OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
I.30. 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), članka 20. Zakona o lokalnim porezima („Narodne 
novine“, broj 115/16. i 101/17.) te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine 
Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službene novine“, broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Motovun je na 
sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun-Montona 

 
Članak 1. 

U članku 9. stavak 3. i članku 15. stavak 1. Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun-Montona 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 52/17.), riječi „Porezna uprava“ mijenjaju se riječima „upravno 
tijelo Istarske županije nadležno za proračun i financije“. 
 

Članak 2. 
U članku 14. stavak 1. riječi „nadležnoj ispostavi Porezne uprave“ mijenjaju se riječima „upravnom 
tijelu iz članka 13. stavak 3. ove Odluke“. 
 

Članak 3. 
(1) U članku 17. stavak 1. riječi „Poreznu upravu“ mijenjaju se riječima „upravno tijelo Istarske županije 
nadležno za proračun i financije“. 
(2) U stavcima 2. i 4. istog članka riječi „Poreznoj upravi“ mijenjaju se riječima „upravnom tijelu 
Istarske županije nadležnom za proračun i financije“. 
(3) Briše se stavak 3. istog članka. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“ i u „Službenom 
glasniku Općine Motovun“. 
 
KLASA: 021-05/18-01/33 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-02-18-1 Predsjednik 
7. lipnja 2018. Elvis Linardon, v. r. 
 

 
I.31. 

Na temelju članka 36. članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, 
broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) te članka 7. Pravilnika o javnim 
priznanjima Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 11/03.), Općinsko vijeće 
Općine Motovun je na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijelo 
 

ODLUKU 
o dodjeli javnih priznanja Općine Motovun za 2018. godinu 

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Motovun dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od 
osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Motovun u 2018. godini. 
 

Članak 2. 
Povelja Općine Motovun dodjeljuje se udruzi Off Road Motovun, za izuzetan doprinos u razvoju sporta 
na području Općine Motovun. 
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Članak 3. 
Priznanje iz članka 2. ove Odluke dodijelit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu 
obilježavanja Dana Općine.  
  

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.  
 
KLASA: 021-05/18-01/32 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-02-18-1 Predsjednik 
Motovun, 7. lipnja 2018. Elvis Linardon, v. r. 
 

 
I.32. 

Na temelju članka 36. Statuta Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i 
„Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Motovun je na sjednici 
održanoj 8. lipnja 2018. godine donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Motovun 
 

1.  
Usvaja se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Motovun. 
Program iz stavka 1. ovog članka prilog je ovom Zaključku. 
 

2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 

KLASA: 021-05/18-01/31 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/05-02-18-1 Predsjednik 
Motovun, 8. lipnja 2018. Elvis Linardon, v. r. 
 

 

II. OPĆINSKI NAČELNIK 
 

 
II.9. 

Na temelju članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. 
i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), članka 4. stavak 1. alineja 9. Odluke o obavljanju 
komunalnih djelatnosti na području Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/17. i 
„Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 2/18.), općinski načelnik Općine Motovun dana 24. svibnja 
2018. godine donosi 
 

ODLUKU 
o povjeravanju komunalnih poslova operativnog izvršavanja usluga provedbe 

projekta Doživljaj Motovuna! 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se da je trgovačkom društvu Motovun Park d.o.o. Motovun, u isključivom 
vlasništvu Općine Motovun, osnovanom za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti, povjerena 
komunalna djelatnost naplate ulaznica posjetiteljima za posjet kulturno-povijesnim objektima te na 
muzejskim, kulturnim, sportskim i drugim društvenim događajima na području Općine Motovun. 
 

Članak 2. 
U svrhu izvršavanja komunalnih djelatnosti iz članka 1. ove Odluke Općina Motovun određuje društvo 
Motovun Park d.o.o. Motovun za operativnog izvršitelja usluga provedbe projekta Doživljaj Motovuna! 
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te da u tu svrhu prema nalogu i za račun Općine Motovun organizira, ugovara, raspoređuje i određuje 
ljudske, financijske i materijalne resurse u svrhu uspješne realizacije projekta Doživljaj Motovuna!. 
 

Članak 3. 
Prava, obveze i odgovornosti u operativnom izvršavanju usluga iz članka 2. ove Odluke, regulirat će 
se ugovorom o izvršenju usluga provedbe projekta Doživljaj Motovuna!. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Motovun”.    
 
KLASA: 334-01/18-01/17  
URBROJ: 2163/05-04-18-3 OPĆINSKI NAČELNIK 
Motovun, 24. svibnja 2018. Tomislav Pahović, v. r. 

 

 
II.10 

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), 
općinski načelnik Općine Motovun je dana 8. lipnja 2018. godine donio  
 

ZAKLJUČAK 
o izmjeni Plana prijma u službu u 2018. godini 

 
I. 

U Planu prijma u službu u 2018. godini („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), mijenja se 
točka III. i sada glasi: 

„III. 
Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima u 2018. godini, u Jedinstveni upravni odjel Općine 
Motovun, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun, 
planira se zaposliti: 

- na neodređeno vrijeme, na radno mjesto „Stručni suradnik - komunalni redar“ - 1 izvršitelj. 
Ako tijekom godine prestane služba nekom od službenika, neovisno o razlozima, na upražnjeno radno 
mjesto će se, provedbom oglasa/natječaja, u službu primiti službenik, na određeno ili neodređeno 
vrijeme, ovisno o tome kakva je služba i na kojem radnom mjestu, bila službeniku, kojem je služba 
prestala.  
  

II. 
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Motovun“.  
 
KLASA: 112-07/18-01/1  
URBROJ: 2163/05-04-18-2 OPĆINSKI NAČELNIK 
Motovun, 8. lipnja 2018. Tomislav Pahović, v. r. 
 

 
 


