
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
s 15. (elektronske) sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona 

održane 20. travnja 2020. godine 
 

Sjednica je održana putem e-mail komunikacije. 
Sjednica je započela u 20:00 sati. 

 
Sjednicu vodi: Elvis Linardon, predsjednik općinskog vijeća. 
Zapisnik vodi: Ivana Pavletić, stručna suradnica za opće poslove. 

 
Prisutni članovi Općinskog vijeća: Loris Beletić, Marijana Bernat, Danijel Bon, 

Maja Drndić, Karmen Grubor, Igor Kotiga, Senad Pergar, Josip Štefanić i Ivan 
Vukadinović. 
 

Odsutni članovi Općinskog vijeća: Barbara Marinac Komazec. 
 

Ostali prisutni: Tomislav Pahović i Nenad Šćulac. 
 
 Predsjednik vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne i moli da kratkim 
odgovorom e-mailom potvrde svoju nazočnost.  

U uputama dostavljenima uz materijale svi su vijećnici informirani da se 
počevši od sata njezinog početka (predsjednik vijeća će mailom otvoriti sjednicu) 
neće nastaviti online rasprava u svezi točaka dnevnog reda (osim glede primjedbi 
dostavljenih do početka sjednice) već se od vijećnika traži da se izjasne o svakoj 
pojedinoj točki dnevnog reda putem navedenog maila. 

Nakon što predsjednik vijeća postavi upit o dnevnom redu, vijećnici se mailom 
izjašnjavaju prihvaćaju li dnevni red. Nakon toga, predsjednik vijeća redom postavlja 
upit za svaku pojedinu točku, a vijećnici se izjašnjavaju o pojedinim točkama sa ZA, 
PROTIV i SUZDRŽAN (npr. prihvaćam dnevni red, točka 1. ZA, točka 2. ZA itd.). 

U slučaju da sjednici vijeća prisustvuju svi vijećnici i da se izjasne o svim 
točkama dnevnog reda, predsjednik vijeća može sjednicu zaključiti i ranije). 

Cijela korespondencija u mailovima od dana objave sazivanja sjednice pa do 
sata njezina početka smatra se raspravom na sjednici a mailovi izjašnjavanja o 
pojedinim točkama dnevnog reda u navedenom okviru održavanja sjednice od 2 sata 
smatraju se dokazom prisustva na sjednici i dokazom izjašnjavanja. 
 

Nakon utvrđivanja kvoruma, gdje je nazočnost potvrdila većina članova vijeća, 
predlaže sljedeći dnevni red: 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Motovun-Montona održane 3. ožujka 2020. godine. 

 
2. Informacija o aktualnoj situaciji vezano za mjere povodom suzbijanja zaraze 

koronavirusom SARS-Cov-2 (epidemija bolesti COVID-19). 
 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj 
naknadi. 

 



 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih 
površina. 

 
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup 

poslovnih prostora. 
 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 
Motovun-Montona. 

 
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu 

zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun-Montona, Sveti Petar u 
Šumi i Tinjan. 

 
8. Vijećnička pitanja. 

 
Predloženi dnevni red se jednoglasno prihvaća. 

 
 

TOČKA 1. 
Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Motovun-Montona održane 3. ožujka 2020. godine 
  

 Predsjednik vijeća predlaže usvajanje skraćenog zapisnika s 14. sjednice 
Općinskog vijeća. Nema primjedbi. Jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Usvaja se skraćeni zapisnik s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-
Montona održane 3. ožujka 2020. godine. 

 
 

TOČKA 2. 
Informacija o aktualnoj situaciji vezano za mjere povodom suzbijanja zaraze 

koronavirusom SARS-Cov-2 (epidemija bolesti COVID-19) 
 

U materijalima su dostavljene informacije o mjerama koje se provode 
povodom epidemije bolesti COVID-19. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. Nema rasprave. Predsjednik vijeća 
zaključuje raspravu. 
 
 

TOČKA 3. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj 

naknadi 
 

Nenad Šćulac navodi da je Karmen Grubor prije početka sjednice dostavila 
prijedlog da se u zaglavlju Odluke u dijelu u kojem se poziva na Zakon o 



 

komunalnom redu dodaju dodatni brojevi 110/18 i 32/20 u kojima su objavljene 
dopune zakona. Predlagatelj je suglasan a se dopuni prijedlog odluke. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. Nema rasprave, jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
.  

Donosi se Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 
 
 

TOČKA 4. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih 

površina. 
 

Nenad Šćulac navodi da je Karmen Grubor prije početka sjednice dostavila 
primjedbu da se u zaglavlju Odluka poziva na članak 95. Zakona o komunalnom 
redu, što je po njenom mišljenju pogrešno jer predmetni članak ne propisuje 
oslobađanje poreza na korištenje javne površine. 

Iako poslovnik o radu općinskog vijeća u članku 53. navodi da uz amandman 
na prijedlog akta vijećnik navodi prijedlog za izmjenu ili dopunu akta, vijećnica 
Karmen Grubor uz primjedbu nije podnijela nikakav prijedlog. 

Unatoč tome, Nenad Šćulac u ime predlagatelja mijenja prijedlog odluke na 
način da se u zaglavlju „članak 95.“ zamijeni „člankom 104.“ istog Zakona. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. Nema rasprave te se s 8 glasova za i 
jednim suzdržanim glasom donosi  
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o dopuni Odluke o korištenju javnih površina. 
 
 

TOČKA 5. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup 

poslovnih prostora 
 

 Nenad Šćulac navodi da je Karmen Grubor prije početka sjednice dostavila 
primjedbu da se u zaglavlju Odluka poziva na članak 95. Zakona o komunalnom 
redu, što je po njenom mišljenju pogrešno jer predmetni zakon ne propisuje materiju 
davanja u zakup poslovnih prostora. 

Iako poslovnik o radu općinskog vijeća u članku 53. navodi da uz amandman 
na prijedlog akta vijećnik navodi prijedlog za izmjenu ili dopunu akta, vijećnica 
Karmen Grubor uz primjedbu nije podnijela nikakav prijedlog. 

Unatoč tome, Nenad Šćulac u ime predlagatelja mijenja prijedlog odluke na 
način da se u zaglavlju tekst „članka 95. Zakona o komunalnom redu“ zamijeni 
tekstom „članka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne 
novine“, broj 125/11., 64/15 i 112/18.)“. 
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. Nema rasprave te se s 8 glasova za i dva 
suzdržana glasa donosi 
  

ZAKLJUČAK 
 



 

Donosi se Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora. 
 
 

TOČKA 6. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Motovun-Montona 

 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Nema rasprave te se s 8 glasova za i dva suzdržana glasa donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Donosi se Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona. 
 
 

TOČKA 7. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu 

zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun-Montona, Sveti Petar u 

Šumi i Tinjan 
 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Nema rasprave te se jednoglasno donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Donosi se Odluka o dopunama Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu 

zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun-Montona, Sveti Petar u Šumi i 
Tinjan. 
 
 

TOČKA 8. 
Vijećnička pitanja 

 
 Nema pitanja. 

 
Nakon iscrpljenog dnevnog reda sjednica je završila s radom u 21:19 sati.  

 
 
 
ZAPISNIK VODILA     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
    Ivana Pavletić              Elvis Linardon 


