
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MOTOVUN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/16-01/04 

URBROJ: 2163/05-02-16- 

U Motovunu, 14. rujna  2016. 

 

ZAPISNIK 

sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun, održane 14. rujna 2016. godine u vijećnici 

Općine Motovun s početkom u 20
00

 sati. 

 

Nazočni vijećnici: Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon, Anita Rabak, Senad Pergar, 

Danijel Bon, Samuel Kaligari, Ivan Vukadinović, Edi Bellini i Efrem Močibob. 

Odsutni: Stiven Valenta i Marčelo Kaligari 

Ostali nazočni: Načelnik Općine Motovun Tomislav Pahović, Pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Motovun Karmen Grubor, Računovodstvena referentica Sandra 

Poropat, zapisničarka Andrea Lanča, te građanka Nives Valenta. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara sjednicu, pozdravlja 

sve prisutne i konstatira da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje, te predlaže sljedeći 

dnevni red: 

 

 

Dnevni  red 

 

 

0. Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun, 

1. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Urbanističkog plana uređenja Motovuna, 

2. Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju  Proračuna Općine 

Motovun za 2016. godinu, 

3. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu, 

4. Razmatranje i donošenje  Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Motovun za 2016. godinu, 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava 

za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Motovun u 2016.godini, 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Motovun, 

7. Izvješće o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje siječanj - lipanj  2016. godine, 

8. Informacija o izgradnji sustava kanalizacije i pročistača otpadnih voda Motovuna 

9. Vijećnička pitanja. 

Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon daje Dnevni red na glasanje. 

Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi Dnevni red. 



 

AD 0. 

Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun je verificiran 

AD 1. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ Pročelnici Karmen 

Grubor koja obrazlaže Odluku o prihvaćanju Urbanističkog plana uređenja Motovuna.  

 

Prvo Javno izlaganje Urbanističkog plana uređenja Motovuna, održano je 05. prosinca 2014. 

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Motovuna održana je u 

vremenu od 02. lipnja 2016. do 10. lipnja 2016. godine. Izvješće o provedenoj javnoj raspravi 

sa pristiglim primjedbama i odgovorima objavljeno je 14.07.2016.godine, te je poslano 

Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Dobiveno je pozitivno mišljenje zavoda za 

prostorno uređenje Istarske županije, te Konzervatorskog odjela u Puli.  

Za područje Općine Motovun na snazi je Prostorni plan uređenja Općine Motovun (Službene 

novine Grada Pazina br  19/03., 13/07., 50/15. i 30/16.) kojim je za područje naselja Motovun 

predviđena izrada Urbanističkog plana uređenja Motovuna. Prostorni plan uređenja općine 

Motovun izrađen je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za urbanizam i 

prostorno planiranje Kačićeva 26. pod vodstvom odgovornog voditelja Prof.dr.sc. Nenad 

Lipovac dipl.ing.arh. kao i ovaj Urbanistički plan uređenja Motovuna. Odredbama ovog 

Urbanističkog plana uređenja utvrđuju se uvjeti i način korištenja i uređenja prostora i 

površina unutar obuhvata Plana. Uređivanje prostora unutar obuhvata Plana kao što je 

izgradnja građevina, uređivanje zemljišta i obavljanje drugih radova na površini zemlje te 

iznad ili ispod površine zemlje, mora se provoditi u skladu s odredbama ovog Plana, a 

temeljem prethodno dobivenih posebnih uvjeta Konzervatorskog odjela iz Pule. UPU-a 

Motovuna, se temelji na Konzervatorskoj podlozi za koju je 2013. godine dobivena suglasnost 

Konzervatorskog odjela iz Pule, tako da je Konzervatorska podloga bila baza za izradu ovog 

plana. Odredbama je dana mogućnost da se u svakoj zgradi unutar mješovite namjene mogu 

urediti i prostori za ugostiteljsko-turističku namjenu, te uvjeti i kriteriji sanacije, 

rekonstrukcije, interpolacije, dogradnje i preoblikovanje građevina.  

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.  

 

Vijećnik Edi Bellini: Negdje sam pročitao nešto za dole ogradit pročistač, da li uz ogradu ili?  

Pročelnica Karmen Grubor: Da, kako je sada ograda postavljena tako će se posadit i zelena 

ograda.  

Vijećnik Edi Bellini: Trebalo bi se prije pročistača od strane Režari spustiti dolje i napravit 

pristupni put za gusjeničare, kad su već strojevi dolje.  Da se popnu gore prije mosta. Šteta je 

ići preko asfalta.  

Načelnik Tomislav Pahović: Može, u slučaju da nešto ne bude jasno ću vas nazvat.  

 

Kako više nije bilo pitanja Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon 

zaključuje raspravu i daje Odluku o prihvaćanju Urbanističkog plana uređenja Motovuna na 

glasanje. 

 



Općinsko vijeće Općine Motovun JEDNOGLASNO donosi Odluku o prihvaćanju 

Urbanističkog plana uređenja Motovuna. 

Prilog 1 (Odluka) 

 

AD 2. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ računovodstvenoj 

referentici Sandri Poropat koja  obrazlaže Polugodišnje izvješće o izvršenju  Proračuna 

Općine Motovun za 2016. godinu.  

 

Prihodi poslovanja tekućim planom su bili planirani u iznosu od  15.469.950,00  kn, dok su 

ostvareni 1.616.187,09  kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine bili su planirani u 

iznosu od  3.340.000,00, a ostvareni 787.721,00. Rashodi poslovanja bili su planirani u iznosu 

od  8.857.700,00, a ostvareni u iznosu 2.330.098,48 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske 

imovine bili su planirani u iznosu od  9.181.250,00, a ostvareni u iznosu od 2.832.500,08. Iz 

2015. godine prebacujemo manjak u iznosu od 597.570,25. Također imamo primitke od 

nefinancijske imovine i zaduživanja koji su ostvareni u iznosu od 1.584.929,27, te je 

ukupno stanje manjka u prvom polugodištu iznosi  1.771.331,45 kn.  

Polugodišnji izvještaj prate i polugodišnji izvještaj o provedbi razvojnih programa, također ste 

dobili i bilješke i obrazloženja,  na temelju kojeg se vide da se općina zaduživala  za kredit za 

kanalizaciju te je stanje po obvezama za kredit na dan 30.06.2016. godine iznosilo 

5.738.500,00 kuna. Na temelju čl. 15. odluke o izvršenju  Općina Motovun koristila je 

proračunske zalihe  u iznosu od 22.857,00 kuna  a to se odnosi na troškove osnivanja 

poduzeća Motovun park d.o.o. i  uplata temeljnog kapitala.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu, te kako nije 

bilo pitanja daje Polugodišnje izvješće o izvršenju  Proračuna Općine Motovun za 2016. 

godinu na glasanje. 

Općinsko vijeće Općine Motovun JEDNOGLASNO donosi Polugodišnje izvješće o 

izvršenju  Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu. 

 

Prilog 2 (Odluka) 

 

AD 3. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ računovodstvenoj 

referentici Sandri Poropat koja  obrazlaže Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 

2016. godinu.  

 

Prvotnim planom Prihodi poslovanja bili su planirani u iznosu od  15.469.950,00, a 

rebalansom su podignuti na 15.752.670,25.  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

3.340.000,00, rebalansom su podignuti na 3.450.000,00.   Rashodi poslovanja bili su planirani 

u iznosu od 8.857.700,00   a rebalansom su podignuti na 9.026.050,00 kn.  Rashodi za nabavu 

nefinancijske imovine bili su planirani u iznosu od  9.181.250,00 a rebalansom su smanjeni na 

8.789.250,00. Kod prvih izmjena i dopuna uvrštava se manjak iz prošle godine. Izmjene i 



dopune Proračuna  prate  Izmjene i dopune plana razvojnih programa, te izmjene i dopune 

financijskog plana projekta.  

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.  

 

Predsjednik vijeća Elvis Linardon:Zanima me zašto su intelektualne usluge za Motovunski 

statut podignute sa 56.700,00 kn na 100.000,00 kuna? 

Načelnik Tomislav Pahović: Motovunski statut smo počeli u prošloj godini, ove godine smo 

ga nastavili i dovršili. Knjiga je gotova i štampana. Da bi ju se dovršilo trebala je i lektura i 

korektura, a u prošloj godini nismo znali koliki će biti troškovi u ovoj godini. Sad smo ovdje 

izravnali. Međutim želim reć sada je knjiga gotova, ona će biti komercijalna, ljudi će je moći 

kupiti, Dio knjiga će otkupiti sveučilišne knjižnice, dio knjiga biskupija, dio ministarstvo 

kulture, tako da će trošak biti manji od ovog koji je ovdje naveden.  

Vijećnik Edi Bellini: Za poljoprivredu vidim da je spušteno pa me zanima zbog čega? nije 

bilo sufinanciranja sadnica? 

Načelnik Tomislav Pahović: Bio je natječaj vani do 30.06. ali se nitko nije javio.  

Referentica Sandra Poropat: do sada je jedini trošak bio polaganje za pesticide. Iz tog 

razloga sam smanjila i ako bude potrebe povećavanja sljedećim rebalansom ćemo podignut. 

Pročelnica Karmen Grubor: Mi više prema odluci koju smo donijeli 2013. godine nemamo 

prava davati subvencije u poljoprivredi. To je sa 2015. godinom završeno. Na ovakav način 

više ne možemo sufinancirati nabavu sadnica. Može se jedino osmisliti neki novi program 

financiranja. Trenutno nemamo nikakav važeći akt kojim bismo se povezali za te isplate.  

Vijećnik Efrem Močibob: Na poziciji 7 me zanima prodaja poljoprivrednog zemljišta, da li 

se odnosi na državno ili općinsko? 

Referentica Sandra Poropat Odnosi se i na općinsko i na državno. 

Vijećnik Efrem Močibob: Zanima me povećanje troškova na izgradnju javne rasvjete u 

Motovunu, na što se to odnosi? 

Načelnik Tomislav Pahović: Radi se o dva nova rasvjetna tijela kod ugostiteljskog objekta 

Vidik,  jedno kod Rikarda na cesti, Ulica Borgo, Rižanske skupštine, na Barbacanu i na 

Beletićevom bregu.  

Vijećnik Efrem Močibob: Rashodi nefinancijske imovine me zanimaju na str,. 16, povećanje 

na 772.250,00 

Referentica Sandra Poropat: Tu je povećanje troškova za izmjene i dopune prostornog 

plana.  

Vijećnik Efrem Močibob:Ako sam dobro shvatio, kao i po prijašnjem izvješću, manjak 

prihoda i rashoda je oko 1.700.000,00 kuna. Da li je ovaj manjak kojeg sad imamo planiran s 

obzirom da nisu povećani prihodi ni rashodi  

Referentica Sandra Poropat:1.772.000,00 kn je manjak sa 30.6.2016., sa 4.7. mi smo 

primili kredit u iznosu od 1.083.000,00 kuna ali smo rashode morali priznati sa 30.06.. Znači 

onda bi  bila razlika oko 90.000,00 kuna manjka te preneseni manjak iz prošle godine. Realno 

manjak je oko 650.000,00 kuna. No očekujemo još prihoda za Parenzanu, a i dobili smo 

prihode od poreza na imovinu u većem iznosu od očekivanog, tako da se taj manjak smanjio, 

ali ovo je stanje sa 30.06.  



Predsjednik vijeća Elvis Linardon:Na stranicu 7 je nešto povećano na poziciji Ostali 

nespomenuti rashodi sa 50.000,00 na 70.000,00 pa me zanima   

Načelnik Tomislav Pahović: Ako se ne varam  radi se o sudskim troškovima.  

Referentica Sandra Poropat: Radi se o sudskim troškovima za Polo arenu, te o naknadama 

za neiskorišteni dio kredita, javnobilježnička pristojba.  

Načelnik Tomislav Pahović: Radi se o sudskom trošku za neopravdano pokrenutu tužbu za 

imovinu Polesini.  

 

Kako više nije bilo pitanja Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon 

zaključuje raspravu i daje Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu na 

glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Motovun JEDNOGLASNO donosi Izmjene i dopune Proračuna 

Općine Motovun za 2016. godinu. 

Prilog 3 (Proračun) 

 

 

AD 4. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ računovodstvenoj 

referentici Sandri Poropat koja  obrazlaže Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Motovun za 2016. godinu.  

        U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2016.godinu , od 14. prosinca 

2015. mijenja se članak 8. odnosno programi koji se mijenjaju uz rebalans.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu, te kako nije 

bilo pitanja daje Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2016. 

godinu na glasanje. 

Općinsko vijeće Općine Motovun JEDNOGLASNO donosi Izmjene i dopune Odluke o 

izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu. 

 

Prilog 4 (Odluka) 

 

AD 5. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ Pročelnici Karmen 

Grubor koja obrazlaže Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 

političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 

2016.godini. 

Izmjene i dopune ove odluke morali smo pripremiti iz razloga što smo na prošloj sjednici 

dobili novog vijećnika, te s obzirom da podzastupljeni spol dobiva veću naknadu morali smo 

izmijeniti odluku, na način da se ta naknada smanjuje, jer nemamo više vijećnicu nego 

vijećnika.  

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.  



 

Vijećnik Efrem Močibob:Da li je  tu u izračunu nešto krivo napisano? 

Pročelnica Karmen Grubor: To je od 07.05.2016. godine jer se do toga dana računalo za 

članicu Vijeća, kad je podnesen zahtjev za stavljanje vijećničkog mandata u mirovanje, a od 

tog datuma dalje se obračunava za člana koji zamjenjuje dosadašnju vijećnicu.  

 

Kako više nije bilo pitanja Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis 

Linardon zaključuje raspravu i daje Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju 

sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Motovun u 2016. godini na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Motovun JEDNOGLASNO donosi Odluku o izmjeni i dopuni 

Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 2016. godini. 

 

 Prilog 5 (Odluka) 

 

AD 6. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ Pročelnici Karmen 

Grubor koja obrazlaže Odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Općine Motovun.  

 

Na temelju Zakona o koncesijama proveden je postupak davanja koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti  dimnjačarskih usluga na području Općine Motovun. Dobili smo samo 

jednu ponudu i to CAMINUS j.d.o.o. iz  Varaždin. Ponuda je zadovoljavala  sve uvjete i 

kriterije propisane zakonom i dokumentacijom za nadmetanje tako da smo njih predložili. 

Početna godišnja naknada za koncesiju na  natječaju je bila 1.200,00 kuna, a ponuđena 

koncesijska naknada je 4.500,00 kuna godišnje.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.  

 

Vijećnik Edi Bellini: Da li je to ista firma kao i prošla iz Varaždina? 

Pročelnica Karmen Grubor: Nije ista, novo je poduzeće i novi su osnivači, ali  su prije 

radili u onom poduzeću. Međutim nitko se drugi nije javio, uvjeti i kriteriji natječaja su jako 

komplicirani, sadašnji ponuditelji su voljni kvalitetno odrađivat posao, a na to su se obvezali i 

dostavljenim jamstvom. Znaju gdje su griješili i koji su bili problemi, obećali su da će to 

odrađivati korektno.  

 

Kako više nije bilo pitanja Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon 

zaključuje raspravu i daje Odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Općine Motovun na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Motovun JEDNOGLASNO donosi Odluku o davanju koncesije 

za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine 

Motovun poduzeću CAMINUS j.d.o.o. iz Varaždina. 

 



Prilog 6 (Odluka) 

 

AD 7. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ Načelniku Općine Motovun 

Tomislavu Pahoviću koji obrazlaže Izvješće o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje 

siječanj - lipanj  2016. godine.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu, te kako nije 

bilo pitanja daje Izvještaj na glasanje. 

 

 

Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno prihvaća Izvješće o polugodišnjem radu 

Načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine. 

 

 

Prilog 7 (Izvješće, Zaključak) 

 

AD 8. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ Pročelnici Karmen 

Grubor koja obrazlaže Informaciju o izgradnji sustava kanalizacije i pročistača otpadnih voda 

Motovuna.  

Radovi su pri kraju, radi se još možemo reći zadnje šminkanje i korekcija.  Dobili smo 

uporabnu dozvolu, prošao je tehnički pregled i za uređaj i za sustav kanalizacije. Poslali smo 

zahtjev prema agenciji za plaćanje sa kompletnom dokumentacijom, okončanim situacijama, 

sa svim plaćanjima, tako da je to sve u agenciji. Očekuje se njihov izlazak i kontrola na terenu 

za oko mjesec ili dva, barem su nam tako rekli. Do kraja godine bismo trebali dobiti odobrena 

sredstva u iznosu od 7.200,000,00. Ovdje imam specifikaciju svih obavljenih radova. Ukupan 

trošak kanalizacije iznosi 9.639.545,00 kn. Od toga otprilike  na uređaj otpada oko 

5.000.000,00 kuna, odrađeni su i neki dodatni radovi, na koje smo nailazili, kao oborinska 

odvodnja u ulici Rižanske skupštine u iznosu od  176.000,00 kn, odvodnja na Kanalu  što je 

radila Županijska uprava za ceste  i što smo sufinancirali sa 50% a to je 224.534,00 kn, zatim 

imamo još neke sitne radove na sanaciji odvodnje kod Brečevića oko 40.000,0 kn, radovi koje 

je Šegon Marčelo usput obavljao, postavljanje  cijevi za Javnu rasvjetu i ostale elektro radove, 

dodatno imamo troškove nadzora izvođenja radova u iznosu od 231.250,00 kn, koordinatora 

zaštite na radu u iznosu od 26.125,00 kn, priključak struje za crpnu stanicu i pročistač u 

vrijednosti od 53.240,00 kn, , priključak vode 9.561,00 kn. i ukupan  trošak svih izvedenih 

radova iznosi 10.184.256,00 kuna.  Dobili smo kredit u iznosu od 9.500.000,00 kuna koji je  

odobren i u cijelosti  isplaćen, te je razlika u cijelosti podmirena iz  naših sredstva – Proračuna 

Općine Motovun u iznosu od 684256,00 kn. Svi troškovi su u cijelosti plaćeni, nema 

nikakvog duga. Imati ćemo  dodatne sitnije troškove što se tiče osiguranja uređaja, i 

kompletnog postrojenja i što se tiče  navodnjavanja svih zelenih biljka koje su predviđene 

projektom, ali navodnjavanje nije predviđeno, tako da ćemo to morati dodatno osigurati, iz 

Proračuna, a također, i nadzor uređaja nije bilo predvođeno projektom, pa ćemo i taj trošak 

predvidjeti u Proračunu.  



 Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.  

Vijećnik Edi Bellini: Kada će se pustit u probni rad? 

Pročelnica Karmen Grubor: U probni rad će se pustit nakon što se građani priključe, a to bi 

trebalo čim prije dogovoriti. Sa  Uslugom odvodnja iz Pazina smo sklopili danas ugovor o 

upravljanju uređajem, oni će upravljati sa tim uređajem, a mi moramo plaćati mjesečnu 

naknadu jer je tako definirano u prijavi na IPARD program, mjeru 301. Priključci isto tako 

idu preko Usluge odvodnja d.o.o., ovisno o stvarnim troškovima iskopa, dužine kanala, svaki 

će korisnik priključka imati stvarne troškove, koji će se predvidjeti troškovnikom kojeg će 

izraditi Usluga odvodnja d.o.o. Što se tiče cijene odvodnje odnosno, kanalizacijske naknade, 

predviđa se oko 2,00 kn/m
3
 potrošene vode. 

Vijećnik Edi Bellini: A priključak se plaća? 

Pročelnica Karmen Grubor: Za sada je dogovoreno da se ne naplaćuje.  

Vijećnik Efrem Močibob:Fizički priključak znači fizičko vršenje priključivanja?  će to vršit 

usluga pa ćemo mi to plaćat ili će oni sve radit.  

Pročelnica Karmen Grubor: Ako netko bude htio sam to napravit i ako može napraviti po 

njihovim pravilima onda se mi nećemo tu miješat, jer oni će davati smjernice, uvjete i kriterije 

za priključak, izaći će na teren i napraviti troškovnike za svakog korisnika.  

Vijećnik Efrem Močibob:Imam pitanja o problemima koji su nastali  za našu ulicu, kad se 

asfaltirala ulica od Kanala do pročistača  što je učinjeno dosta kvalitetno, ali vrijeme će 

pokazati, ali kada su radili su si  zavoji skraćivani, tako a  mi više nemamo  odvodni kanal. i 

to će trebat  na neki način tu  vodu s kanalima odvodit 

Pročelnica Karmen Grubor: Svi radovi su odrađeni po važećem projektu, a to su iz nadzora 

i potvrdili, međutim oborinsku odvodnju ćemo morati dodatno riješiti i napraviti projektnu 

dokumentaciju za taj dio, kao i za problematične dijelove ostalih ulica i cesta.   

Vijećnik Efrem Močibob: Izmjenom javne rasvjete  na Mrtvoj stanici razmaci  su preveliki 

između javne rasvjete,  i imamo jedno 30-40metara neosvijetljenog djela.  

Predsjednik vijeća Elvis Linardon: To je za neki budući projekt, s obzirom da treba i više 

osvijetlit i na ulazu u Motovun kod restorana Cotić,  i autobusnu stanicu, ali time ćemo se 

pozabaviti.  

Pročelnica Karmen Grubor: Za dodatna nova rasvjetna tijela, treba napraviti novu projektnu 

dokumentaciju i predvidjeti financiranje iz drugih izvora ili Proračuna, jer sredstva koja smo 

dobili od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost mogli smo iskoristiti samo za  

zamjenu postojećih rasvjetnih tijela, tako je u Natječaju na kojeg smo se javili bilo definirano.  

Kada smo se javili na taj Natječaj morali smo najprije napraviti energetski pregled za 

postojeća rasvjetna tijela, te se išlo u zamjenu i modernizaciju postojeće javne rasvjete, Fond 

je odobrio dio sredstava u iznosu od 384.00,00 kuna, a cjelokupna investicija zamijene i 

modernizacije  iznosi 1.100.000,00 kuna, tako da ćemo od uštede mjesečno otplaćivati razliku 

kroz razdoblje od 5 godina.  

Vijećnik Edi Bellini: Za Rižansku skupštinu je prošlo godinu dana od kad sam bio upozorio 

na odvodnju, da bi  došli barem  napravit ispuste,  promijenit rešetku kod Zvonka, jer tako se  

rešetka puni sa lišćem i poslije  svake jače kiše Đino i Antonio beru materijal dole. Treba tu 

vodu negdje na vrijeme preusmjerit. Kada su asfaltirali su to morali riješit. 



Pročelnica Karmen Grubor: Oborinska odvodnja na tom dijelu nije bila predviđena u 

projektu po kojem se radila kanalizacija, tako da je to naknadno napravljeno, ali očito da treba 

napraviti kvalitetnije jer kad dođe velika količina kiše, šahtovi ne stignu gutati toliko vode, pa 

imamo problem da nam sav materijal odnosi na cestu, to se mora obavezno riješiti, ali 

trebamo i naći financijska sredstava za ta dodatna ulaganja.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon zaključuje raspravu.  

 

AD 9. 

 

Vijećnik Edi Bellini:Strojna košnja kad će ići jer je bio samo jedna prolaz? 

Vijećnik Efrem Močibob:Trebalo bi možda malom dignu tu ruku jer ima puno ulegnutih 

grana na par mjesta.  

Načelnik Tomislav Pahović: Bit će još jedna do festivala terana i tartufa da prođu Motovun i 

okolo. 

Vijećnik Edi Bellini:Trebalo bi riješit onu vodu kod austrijanca. Da se riješi odvodnja. Da se 

opet ne bi srušio zid. I onaj pješački prijelaz na Kanalu nije dobro napravljen.  

Načelnik Tomislav Pahović: Pješački prijelaz je napravljen prema dokumentaciji koja je 

potvrđena od Županijske uprave za ceste i MUP-a, i nisi nam dozvolili promjerne. Prometni 

inženjer je tako napravio u projektu.  

Vijećnik Ivan Vukadinović: Imam molbu načelniku da proba kontaktirat  elektru i vidi zašto 

je ove godine tako čišćen dalekovod prema Brkaču. Zatrpani su svi odvodni kalani. 

Načelnik Tomislav Pahović: Nazvat ćemo i pitati što se može napravit.  

Vijećnik Efrem Močibob: Vezano za tu vodu kod Brečevića,  to je voda od izvora koji je 

gore u ćošku i s tog izvora smo svi uzimali vodu.  Međutim kad su radili kuću i popravljali ju 

zatrpao se je taj  izvor i sada prodire kroz zid.  Taj izvor je imao odvod spojen na kanalizaciju 

uz zid,  i nikada nije ovako tekla. I zanima me zadnji put sam zatražio audio snimak sa 

pretprošle sjednice.  

Pročelnica Karmen Grubor: Kada se verificira zapisnik sa prethodne sjednice, uglavnom se  

snimka briše, ali ćemo provjeriti.  

Vijećnik Efrem Močibob: Učinio sam prije verifikacije.  

Pročelnica Karmen Grubor: Ne, zatražen je snimak već verificiranog zapisnika.  

Ivan Vukadinović: Piše tako u ovom zapisniku.  

 

Kako više nije bilo pitanja, Predsjednik Općinskog  vijeća zaključio je 24. sjednicu 

Općinskog vijeća u 21
05

 sati. 

  

Zapisničarka:                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća 

Andrea Lanča                                                                                           Elvis Linardon 

 

 


