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       OPĆINSKO VIJEĆE 

       PREDSJEDNIKU 

Predmet: Izvješće o radu siječanj- lipanj 2014. godine 

- dostavlja se 

 

Temeljem članka 49. Statuta Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 

13/09) dostavljam Općinskom vijeću Izvješće o svom radu za razdoblje siječanj- lipanj 2014. 

godine. 

NORMATIVNA DJELATNOST 

 Na temelju zakonskih odredbi o ustrojstvu lokalne vlasti (razdioba nadležnosti između 

predstavničkog tijela - općinskog vijeća i načelnika – kao izvršnog tijela) većini akata koje je 

donijelo Općinsko vijeće, Općinski načelnik je bio predlagač. U nastavku se navode 

objavljeni doneseni akti Općinskog vijeća na prijedlog načelnika i doneseni akti iz nadležnosti 

načelnika:    

OPĆINSKO VIJEĆE  

Proračun  

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2013. godinu  

Prve (I.) izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu  

 

Programi  

Izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2013. godinu  

Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun 

Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2014. godinu  

Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2014. godini  

 

Plan  

Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2014. godinu 

 

Odluke  

Odluka o porezima Općine Motovun- Montona 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju visine i načina plaćanja komunalnog 

doprinosa 

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe 

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Motovun 

Odluka o uređenju prometa i parkiranja na području Općine Motovun  



Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova veterinarsko- higijeničarskih 

poslova na području Općine Motovun 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Motovun 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova strojne košnje na području  

Općine Motovun 

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije  na području 

Općine Motovun 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu  

Odluka o izmjeni Odluke o plaći Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika i 

drugim pravima iz radnog odnosa 

 

Rješenja  

Rješenje o mirovanju mandata vijećnika Ričarda Labinjana člana Općinskog vijeća Općine 

Motovun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rješenje o verifikaciji mandata Efrema Močiboba člana Općinskog vijeća Općine Motovun  

Rješenje o verifikaciji mandata Stivena Valente člana Općinskog vijeća Općine Motovun  

 

Zaključci  

Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Motovun 

Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Motovun za 2014. – 2016. godine  

 

Ostalo  

Izmjene i dopune Sažetka rada i organizacijske strukture 

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

 

Program  

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti kroz provođenja preventivne i obvezne 

preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije  

 

Odluka  

Odluka o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti  

 

Pravilnik  

Pravilnik o korištenju javnih površina  

Pravilnik o uvjetima i naknadama za prometovanje motornim vozilima unutar zone posebne 

regulacije prometa  

 

Plan  

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni 

odjel Općine Motovun za 2014. godinu  

Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu 

Plan nabave za 2014. godinu  

 

Izvješće  

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Motovun  

 



 

IZVRŠNA DJELATNOST 

 

Provođenje donesenih odluka  

- Izvršavanje proračuna Općine Motovun za 2014. godinu podrazumijeva  koordinaciju rada 

Jedinstvenog upravnog odjela na izvršavanju proračuna, kako skrb za ostvarenje tekućih i 

kapitalnih prihoda, tako i racionalno gospodarenje rashodima. 

 

Obavljanje komunalnih djelatnosti        

- Temeljem sklopljenih ugovora o  obavljanju  komunalnih djelatnosti, tokom cijelog 

drugog polugodišta intenzivno su se provodili radovi  koje nadzire Jedinstveni upravni 

odjel i načelnik 

- Odrađene su dvije faze sanacije komunalne palače. U prvoj fazi su otvorene bifore, a u 

drugoj se uredila fasada komunalne palače. Potpisan je  ugovor sa Ministarstvom kulture, 

te kreće izrada dokumentacije za 3. fazu sanacije komunalne palače 

- Koordinacija i praćenje radova na uređenju komunalne palače 

- Odrađeni su građevinski radovi uređenja vrta iza zgrade Revije 

- Betoniran je prilaz parkiralištu koje se nalazi iza gornjeg groblja u Motovunu 

- Prošireno je parkiralište koje je uz groblje na Kanalu, a dio prilaznog puta samom 

parkiralištu je asfaltiran. 

- Nabavilo se i 10 setova novih kontejnera za selektivno sakupljanje otpada 

- Izgrađena je bežična komunikacijska mreža u starogradskoj jezgri u sklopu programa 

HotSpot Croatia 

- Obavilo se i energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Općine Motovun 

- Izrađen je novi Elaborat izmjena i dopuna nove signalizacije za naselje Motovun 

- Izrađen je  Plan gospodarenja otpadom, čekamo suglasnost od Istarske županije 

- U tijeku je izrada certifikata za Javnu rasvjeta 

- U toku je izrada Urbanističkog plana uređenja Motovuna i Studije za uređenje zone  

Divjaki 

- U MO Sv. Bartol između groblja i crkve dovršeni su radovi na bujici. Radilo se o velikom 

zahvatu od strane Vodoprivrede 

- Prema selu Rušnjak asfaltiran je dio ceste 

- U MO Kaldir iza crkve u suradnji sa Istarskim cestama saniran je zavoj i postavljeni su 

novi rubnjaci 

- U selu Brtošići i u mjestu Kaldir Općina Motovun je donirala cijevi i materijal za uređenje 

odvodnje oborinskih voda 

- U tijeku je priprema dokumentacije za izgradnju kapelice u Kaldiru 

 
Kanalizacijski sustav 

Otvaranje prispjelih ponuda na  Javni natječaj za izvođenje radova I. faze izgradnje sustava 

odvodnje sanitarno otpadnih voda Motovuna. 

- Izabrana je najpovoljnija ponuda.  

 

Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine 

- Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, objavljen 27.01.2014. 

- Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun, objavljen 01.04.2014. 



- Javni natječaj za dodjelu na korištenje javne površine i zakup dijelova nerazvrstanih cesta za     

   obavljanje parkirališnih usluga, objavljen 09.06.2014. 

 

Međunarodna suradnja 

- Bratimljenje sa gradom Chrudimom u Češkoj 10. svibnja 2014. Godine 

- Ugošćavanje delegacije iz Montebelluna na čelu s gradonačelnikom Marziom Fevaro 

- Ugošćavanje delegacije grada Frontone na čelu s gradonačelnikom Francescom Passetti  

 

Provođenje ostalih aktivnosti i obveza 

- Općina Motovun je Osnovnoj školi donirala: laptop, projektor, fotoaparat, te projekcijsko 

platno. 

- U dječjem vrtiću u Motovunu odrađeni su određeni građevinski radovi kako bi se 

poboljšali uvjeti kako za djelatnike tako i za djecu. 

- Udruga mladih u suorganizaciji sa Općinom Motovun organizirala je predavanje Korada 

Korlevića. 

- Općina Motovun je organizirala i nekoliko predavanja prof. Livia Prodana na temu 

povijesti Motovuna. 

- Povodom svjetskog humanitarnog dana Udruga mladih, Udruga umirovljenika i Općina 

Motovun organizirali su prikupljanje hrane, odjeće, obuće, igračaka i higijenskih 

potrepština. 

- Općina Motovun u suradnji sa Crvenim križem Grada Pazina priključila se akciji pomoći 

za stradale u poplavljenim područjima. 

- Općina Motovun je na temelju dostavljenih zahtjeva od strane poljoprivrednika sa 

područja naše općine dodijelila i subvencije u poljoprivredi za nabavku sadnog materijala 

i cijepova vinove loze u iznosu od 31.385,99 kuna. 

- Aktivno sudjelovanje na koordinacijama gradonačelnika Grada Pazina i načelnika općina 

Pazinštine, te na koordinacijama gradonačelnika i načelnika sa Županom 

- Sudjelovanje u aktivnostima Udruge mladih Motovun, aktivnosti udruge Društva naša 

djeca Motovun, te aktivnostima Udruge umirovljenika podružnice Motovun 

- Aktivnosti vezane uz Turističku zajednicu: izbor zapošljavanje direktora TZ-a Općine 

Motovun, aktivnosti oko organizacije različitih manifestacija (Dani Velog Jože, Motovun 

Downtown, Motovun film festival, Festival terana i tartufa itd.),  postavljanje  

signalizacije za bike staze, pripreme vezane uz postavljanje turističke signalizacije u 

Motovunu, priprema sjednice vijeća i skupštine TZO Motovuna, aktivno sudjelovanje u 

projektima Parenzana Magic, te u projektu Parenzana, priprema projekta i ostalo. 

 

                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                               Tomislav Pahović 


