
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MOTOVUN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/15-01/02 

URBROJ: 2163/05-02-15-5 

 

U Motovunu, 11. ožujka 2015. 

 

ZAPISNIK 

sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun, održane 11. ožujka 2015. godine u 

vijećnici Općine Motovun s početkom u 1900 sati. 

U dostavljenim Pozivima za  15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun sjednica je bila 

zakazana za 17,00 sati, međutim kako na početku sjednice nije bilo kvoruma, početak sjednice 

odgođen je za 19,00 sati, za kad je najavljen dolazak odsutne vijećnice.  

Nazočni vijećnici: Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon, Anita Rabak, Samuel 

Kaligari, Senad Pergar, Danijel Bon, Ivona Vascotto. 

Odsutni: Edi Bellini, Marčelo Kaligari, Stiven Valenta, Efrem Močibob. 

Ostali nazočni: Načelnik Općine Motovun Tomislav Pahović, Pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Motovun Karmen Grubor, računovodstvena referentica Sandra 

Poropat, zapisničarka Tea Hrvatin. 

Građani: Igor Legović, Goran Brečević, Samir Bernat, novinar Davor Šišović. 

 

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. 

Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon daje Dnevni red na glasanje. 

 

Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća slijedeći: 

 

Dnevni red 

0. Verifikacija Zapisnika sa  14. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun, 

1. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja  o izvršenju  Proračuna Općine Motovun 

za 2014. godinu, 

2. Razmatranje i donošenje Izvješća o izvršenju programa komunalnih potreba Općine 

Motovun za 2014. godinu, 

3. Razmatranje i donošenje Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Motovun za 2014. godine, 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Općine Motovun za 

financiranje projekta izgradnje kanalizacijskog sustava I-faza i izgradnju sustava za 

pročišćavanje otpadnih voda Motovun iz programa IPARD mjera 301, 

5. Razmatranje i donošenje Izmjene i dopune Odluke o određivanju visine i načina plaćanja 

komunalnog doprinosa, 

6. Razmatranje i prihvaćanje najpovoljnije ponude po raspisanom Pozivu za prikupljanje 

ponuda za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova na području Općine Motovun 

za 2015. godinu,  



7. Razmatranje i prihvaćanje najpovoljnije ponude po raspisanom Pozivu za prikupljanje 

ponuda za izvršenje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 

na području Općine Motovun za 2015. godinu,  

8. Razmatranje i prihvaćanje najpovoljnije ponude po raspisanom Pozivu za prikupljanje 

ponuda za obavljanje radova strojne košnje na području Općine Motovun za 2015. 

godinu, 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Općine Motovun, 

10. Izvješće o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje srpanj - prosinac  2014. godine, 
11. Vijećnička pitanja. 

 

AD 0. 

 

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun je verificiran.  

 

AD 1. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ računovodstvenoj 

referentici Sandri Poropat koja obrazlaže Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine 

Motovun za 2014. godinu. Proračun Općine Motovun za 2014. godinu usvojen je na sjednici 

Općinskog vijeća 19.12.2013. godine u visini 21.268.500,00 kn. Prve izmjene i dopune 

Proračuna Općine Motovun za 2014. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 23.05.2014. 

godine, temeljem kojeg je Proračun povećan za iznos od 601.500,00 kn ili 2,8 % , tj. na visinu 

od 21.870.000,00 kn. Prema članku 18. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 

2014.godinu, 30. rujna 2014.godine sprovedena je Odluka o preraspodjeli sredstava, te je ista 

objavljena u Službenim novina grada Pazina br. 28/2014. Druge izmjene i dopune Proračuna 

Općine Motovun za 2014. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 11.12.2014. godine, 

temeljem kojeg je Proračun smanjen za iznos od 15.833.230,00 kn ili 72,4 % , tj. na visinu od 

6.036.770,00 kn. Ostvarenje Proračuna za 2014. godinu je na strani prihoda 5.858.054,25 kn. 

Manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi 111.377,05 kn, dok smo na strani rashoda 

ostvarili 5.730.585,48 kn. Nakon smanjenja prihoda sa presenim manjkom, ostvaren je višak 

ukupnih prihoda nad rashodima u iznosu od  16.091,72 kn, koji je raspoloživ u sljedećem 

obračunskom razdoblju. Od ukupno  ostvarenih rashoda u iznosu od 5.730.585,48 kn, za 

rashode poslovanja je ostvareno 5.095.982,28 kn, a za rashode za nefinancijsku imovinu 

634.603,20 kn. Ostvarenje ukupnih prihoda od 5.858.054,25 kn odnosi se na prihode 

poslovanja u iznosu od 5.368.311,88 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 

od 489.742,37 kn, te manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 111.377,05 kn. 

 

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

bilo pitanja daje Izvješće na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Motovun sa 6 glasova ZA jednoglasno donosi Godišnje izvješće 

o izvršenju  Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu 

 

Prilog 1 (Izvješće) 



AD 2. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ računovodstvenoj 

referentici Sandri Poropat koja obrazlaže Izvršenje programa komunalnih potreba Općine 

Motovun za 2014. godine. Programom komunalnih potreba Općine Motovun za 2014. godinu 

određuju se potrebe i rashode vezani uz: I - Program održavanja komunalne infrastrukture, II - 

Program izgradnje komunalne infrastrukture, te III – Ostala  ulaganja. 

 Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuju se opisi i opsezi poslova potrebnih 

za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Motovun u 2014. god., i to za 

djelatnosti: održavanja čistoće i održavanje javnih i zelenih površina, održavanja 

nerazvrstanih cesta i ulica, održavanja groblja, održavanje i izgradnja javne rasvjete kao i 

iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora 

financiranja. 

Programom izgradnje komunalne infrastrukture planirana je i realizirana izgradnja javne 

rasvjete u M.O. Kaldir, te je za dokumentaciju i novelaciju Glavnog projekta uređaja za 

pročistač otpadnih voda  i usluge košnje utrošeno 62.327,51 kuna. 

Kod ostalih ulaganja realizirano je održavanje škole u Kaldiru, održavanje općinskih zgrada, 

zajednička pričuva zgrada, najam poslovnog prostora (zgrada Revije), Energetske 

učinkovitosti, te ostalih rashoda komunalnog sustava u iznosu od 301.784,92 kune. 

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

bilo pitanja daje Izvršenje programa komunalnih potreba na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Izvršenje programa komunalnih 

potreba. 

 

Prilog 2 (Izvršenje programa komunalnih potreba) 

 

AD 3. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ Pročelnici Karmen Grubor koja 

obrazlaže Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Motovun za 2014. 

godine. Općina Motovun ima „Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od većih nesreća i katastrofa,  „Plan zaštite i spašavanja“  i „Plan civilne 

zaštite“. Ustrojen je Stožer ZiS Općine, a članovi Stožera imenovani su u skladu sa svim 

pozitivnim zakonskim propisima. Općina Motovun raspolaže sa dovoljnim operativnim 

snagama zaštite i spašavanja od stalno aktivnih snaga (JVP, Dom zdravlja, ekipe HEP-a, 

Vodovod, Komunalno poduzeće, Hrvatske šume, Vodoprivreda). Na temelju Izvještaja i 

analize stanja zaštite i spašavanja u Općini Motovun zaključuje se da je na razini koja 

osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim aktivnostima 

tako i u izvanrednim situacijama.  

 



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

bilo pitanja zaključuje raspravu i daje Izvješće na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Izvješća o stanju sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Motovun za 2014. godine. 

 

Prilog 3 (Izvješće) 

 

AD 4. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ Pročelnici Karmen Grubor koja 

obrazlaže Odluku o kreditnom zaduženju Općine Motovun za financiranje projekta izgradnje 

kanalizacijskog sustava I-faza i izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda Motovun iz 

programa IPARD mjera 301. Dostavili smo Odluku sa kompletnom dokumentacijom i sa 

svim obrascima Vladi Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvu financija. Sukladno 

njihovim odgovoru morali smo izmijeniti Odluku, na način da se  naziv projekta, promijeni i 

uskladi sa nazivom koji je u Proračunu: umjesto „Projekt izgradnje kanalizacijskog sustava I-

faza i izgradnja sustava za pročišćavanje otpadnih voda Motovun iz programa IPARD mjera 

301“, treba napisati“ Ulaganje u izgradnju kanalizacijskog sustava Motovun“.  

 

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

bilo pitanja zaključuje raspravu i daje Odluku na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku o kreditnom zaduženju 

Općine Motovun za financiranje projekta „Ulaganje u izgradnju kanalizacijskog 

sustava Motovun“.  

 

  

Prilog 4 (Odluka) 

 

AD 5. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ Pročelnici Karmen Grubor koja 

obrazlaže Izmjene i dopune Odluke o određivanju visine i načina plaćanja komunalnog 

doprinosa. Članak 11. mjenja se i glasi „Sredstvima prikupljenim iz komunalnog doprinosa u 

2015. godini na području Općine Motovun u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna sukladno 

Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te na osnovu predviđanja 

ukupne legalizacije nezakonito izgrađenih građevina i nove gradnje građevina na području 

Općine Motovun u 2015. godini od 5.555,60 m3. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 

po m3 građevine predviđena Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2015. godinu iznosi 36,00 kn, odnosno za: javne površine 0,00 kn, nerazvrstane ceste 14,40 

kn, groblja 10,00 kn i javnu rasvjetu 11,60 kn. 

 



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

bilo pitanja daje Odluku na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku o izmjeni i dopuni odluke 

o određivanju visine i načinu plaćanja komunlanog doprinosa. 

 

Prilog 5 (Odluka) 

AD 6. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ Pročelnici Karmen Grubor koja 

obrazlaže Odluku o razmatranju i prihvaćanju najpovoljnije ponude o provedenom Pozivu za 

prikupljanje ponuda za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova na području Općine 

Motovun za 2015. godinu. Na natječaj su pristigle dvije ponude, te kao najpovoljnija ponuda 

izabrana je od ponuditelja Veterinarska bolnica Poreč d.o.o. . 

 

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

bilo pitanja daje Odluku na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku o  prihvaćanju 

najpovoljnije ponude o provedenom Pozivu za prikupljanje ponuda za obavljanje 

veterinarsko-higijeničarskih poslova na području Općine Motovun za 2015. godinu. 

 

Prilog 6 (Odluka) 

AD 7. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ Pročelnici Karmen Grubor koja 

obrazlaže Odluku o razmatranju i prihvaćanju najpovoljnije ponude o provedenom Pozivu za 

prikupljanje ponuda za izvršenje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije na području Općine Motovun za 2015. godinu. Na natječaj su pristigle tri ponude, 

te kao najpovoljnija ponuda izabrana je od ponuditelja Eko servis Matić. 

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

bilo pitanja daje Odluku na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku o  prihvaćanju 

najpovoljnije ponude o provedenom Pozivu za prikupljanje ponuda za izvršenje radova 

obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine 

Motovun za 2015. godinu. 

 

Prilog 7 (Odluka) 

 

AD 8. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ Pročelnici Karmen Grubor koja 

obrazlaže Odluku o razmatranju i prihvaćanju najpovoljnije ponude o provedenom Pozivu za 

prikupljanje ponuda za obavljanje radova strojne košnje na području Općine Motovun za 



2015. godinu. Na natječaj su pristigle tri ponude, te kao najpovoljnija ponuda izabrana je od 

ponuditelja Krt d.o.o. . 

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

bilo pitanja daje Odluku na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku o  prihvaćanju 

najpovoljnije ponude o provedenom Pozivu za prikupljanje ponuda za obavljanje 

radova strojne košnje na području Općine Motovun za 2015. godinu. 

 

Prilog 8 (Odluka) 

 

AD 9. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ Pročelnici Karmen Grubor koja 

obrazlaže Odluku o izmjeni odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Motovun. U odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun („Službene 

novine Grada Pazina“ broj  02/11. i 09/11.) Članak 11. stavak 3. mijenja se i glasi: Iznimno, 

povjeravanje obavljanja komunalnih poslova putem ugovora može se provesti neposrednom 

pogodbom ukoliko vrijednost radova na godišnjoj razini ne prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-

a, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja, Odluku o tome donosi Načelnik. 

 

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

bilo pitanja daje Odluku na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku o izmjeni odluke o 

komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun 

 

Prilog 9 (Odluka) 

AD 10. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ Načelniku Općine Motovun 

Tomislavu Pahoviću koji obrazlaže Izvješće o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje 

srpanj - prosinac  2014. 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 srpanj - prosinac  2014. godine. 

 

 

Prilog 10 (Izvješće) 



 

AD 11. 

 

Vijećnica Ivona Vascotto: Danas nas je dočekao novitet, pa ako bi nam Načelnik mogao 

nešto više reći o Motovunskom Glasniku? 

Načelnik Tomislav Pahović: Tako je, to je zaista novitet, danas smo ga dobili. U pripremi je 

već oko tri mjeseca. Radi se o jednom glasilu koje imamo u planu izdavati dva puta godišnje. 

Ovo je nulti broj. Svjesni smo da mediji ne mogu popratiti sve što se dešava u našoj Općini, i 

upravo zato kako bi građani bili obaviješteni, malo detaljnije o svemu što se dešava odlučili 

smo pokrenuti Motovunski Glasnik. Prvi broj je pred Vama, nadam se da će Vam se sviđati, 

biti ćemo ustrojeni i nastojati ćemo da to bude od sada dalje redovito. 

Vijećnica Ivona Vascotto: Pošto su počeli radovi na kanalizaciji, pa ako nam možete reći 

malo o daljnjim radovima, asfaltiranju ceste? 

Načelnik Tomislav Pahović: Znači cijevi kanalizacije su položene u dijelu ceste od zavoja 

kod groblja do obiteljske kuće obitelji Brečević. Također je veći dio cijevi postavljen i na 

mrtvoj stanici. Kao što vidite napravljeni su šahtovi. U planu je da će se cesta asfaltirati do 

prvoga svibnja, nažalost do Uskrsa nećemo stići. Iako je u hodogramu drugačije bilo 

predviđeno, inzistiramo da asfaltiranje krene što prije. Plan je da se do prvoga svibnja odradi i 

Kanal, znači od mesnice pa do iznad „Cotića“ i „Tomca“, i trasa prema mrtvoj stanici. 

Nadamo se da ćemo s pročistačem nastaviti na jesen, sada nam je bitno osposobiti cestu prije 

turističke sezone.  

Vijećnik Samuel Kaligari: Da li se može potvrda o ne dugovanju prema Općini Motovun 

riješiti automatizmom, npr. ako netko donese ponudu pa pod tim imenom obrta da se odmah 

to izlista u Općini?  

Pročelnica Karmen Grubor: Ovisi o odredbama odluke, vezano za nekretnine moguće je 

dati izjavu kojom podnositelj izjavljuje da nema dugovanja prema Općini Motovun  i to se u 

računovodstvu provjeri. Međutim, u  odlukama gdje stoji izričito da se mora priložiti potvrda  

od Općine, onda se mora priložiti. 

Vijećnik Danijel Bon: U kojoj fazi je kapelica u Kaldiru? 

Načelnik Tomislav Pahović: Kapelica u Kaldiru je u fazi pisanja projektne dokumentacije. 

Gospodin Ružić bi nam trebao tu dokumentaciju uskoro dostaviti i u planu je u sklopu mjere 7 

kandidirat projekt. Čekat ćemo da se raspiše natječaj i pokušati ćemo kandidirati. 

 

 

 

 

Kako više nije bilo pitanja, Predsjednik Općinskog  vijeća zaključio je 15. sjednicu Općinskog 

vijeća u 1950 sati. 

  

 

 

  Zapisničar:                                                                                                     Predsjednik 

 

Tea Hrvatin                                                                                                       Elvis Linardon 

 


