
SKRAĆENI ZAPISNIK 
s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun 

održane 15. veljače 2018. 
 

Sjednica je održana u vijećnici Općine Motovun, Trg Andree Antica 1. 
Sjednica je započeta u 17:30 sati. 

 
Sjednicu vodi: Elvis Linardon, predsjednik općinskog vijeća. 
Zapisnik vodi: Ivana Pavletić, stručna suradnica za koordinaciju poslova JUO, 

općinskog načelnika i općinskog vijeća 
 

Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijana Bernat, Danijel Bon, Maja Drndić, 
Igor Kotiga, Elvis Linardon, Barbara Marinac Komazec, Josip Štefanić, Senad Pergar 
i Ivan Vukadinović. 

Odsutni članovi Općinskog vijeća: Klaudio Tomaz. 
 

Ostali prisutni: Tomislav Pahović, Dina Kotiga, Valter Opašić, Dragan Šipraka i 
Nenad Šćulac. 
 
 Predsjednik vijeća pozdravlja sve prisutne i predlaže sljedeći dnevni red: 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Motovun-Montona održane 13. prosinca 2017. godine. 

 
2. Razmatranje i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Informacije o sigurnosti na 

području Općine Motovun u 2017. godini. (Izvjestitelj: Valter Opašić, načelnik PP 
Pazin) 

 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje: 

3.a. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada. 

3.b. Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. 

3.c. Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada. (Izvjestitelj: Dragan Šipraka, direktor 
Usluge d.o.o. Pazin) 

 
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Motovun-Montona. (Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama 

Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona. (Izvjestitelj: 
Nenad Šćulac) 

 
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 

Divjaki. (Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 



7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju 
sustava civilne zaštite Općine Motovun za 2017. godine. (Izvjestitelj: Nenad 
Šćulac) 

 
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne 

zaštite na području Općine Motovun za 2018. godinu. (Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o koeficijentima 

za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Motovun. (Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 

 
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva s 

ograničenom odgovornošću Motovun park d.o.o. Motovun. (Izvjestitelj: Nenad 
Šćulac) 

 
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se ugovorom 

povjerava obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja javnih površina i 
nerazvrstanih cesta. (Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 

 
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu 

Općine Motovun. (Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage: 

13.a. Odluke o visini koeficijenta i stalnog dodatka za obračun plaće („Službene 
novine Grada Pazina“, broj 3/03.). 

13.b. Odluke o utvrđivanju plaća odnosno primanja dužnosnika Općine Motovun 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 13/93. i 14/94.). 

13.c. Odluke o osnivanju klubova vijećnika („Službene novine Grada Pazina“, 
broj 5/93.). 

13.d. Odluke o zonama za utvrđivanje komunalne naknade („Službene novine 
Grada Pazina“, broj 14/95.). 

13.e. Odluke o zdravstvenoj zaštiti zdravstveno neosiguranih osoba („Službene 
novine Grada Pazina“, broj 5/93.). 

13.f. Odluke o visini posebne pristojbe za priređivanje igara na sreću bingo, 
tombola ili klađenja na športskim natjecanjima i iznosu naknade za 
plombiranje brojača na automatima za igre na sreću i zabavne igre 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 8/94.). (Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 

 
14. Vijećnička pitanja. 
 
 

Predloženi dnevni red se jednoglasno prihvaća. 
 
 

TOČKA 1. 
Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Motovun održane 15. prosinca 2017. 
 
 Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno donosi  
 



ZAKLJUČAK 
 

Usvaja se skraćeni zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun 
održane 15. prosinca 2017. godine.  

 
 

TOČKA 2. 
Razmatranje i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Informacije o sigurnosti na 

području Općine Motovun u 2017. godini. 
 
 Elvis Linardon daje riječ načelniku PP Pazin Valteru Opašiću. 
 Valter Opašić pozdravlja sve prisutne te obrazlaže Informaciju sigurnosti na 
području Općine Motovun u 2017. godini koja se donosi jednom godišnje, a odnosi 
se na kaznena djela, prekršaje iz javnog reda i mira, ostale prekršaje, prometne 
nesreće te požare na području Općine Motovun. 
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
 Elvis Linardon postavlja pitanje vezano uz sigurnost i prometovanje u 
starogradskoj jezgri Motovuna, koja je za te ulice preporučena brzina i koji su savjeti 
da se izbjegne nesreća kada su ulice prepune turista. 
 Valter Opašić odgovara kako je to pitanje trebalo uputiti prometnoj struci da 
oni daju svoje mišljenje, ovisi o stanju kolnika, terenu, širini prometnice te mnogo 
drugih čimbenika. 
 
 Igor Kotiga spominje situaciju gdje je jedna posjetiteljica Motovuna parkirala 
svoj automobil u zavoju kod gornjeg groblja te pita kako postupiti u takvoj situaciji. 
 Valter Opašić odgovara kako je za kažnjavanje potrebno da policija izađe na 
teren i fotografira prekršaj, ali nažalost Motovun je udaljen od sjedišta PP Pazin te 
ponekad je policiji potrebno određeno vrijeme do dolaska na mjesto počinjenja 
prekršaja. 
 
 Senad Pergar postavlja pitanje vezano uz ovlasti kontakt policajca, te koliko bi 
vremena trebao provoditi na području Općine Motovun. 
 Valter Opašić govori kako nije propisano koliko bi vremena kontakt policajac 
trebao provoditi na području Motovunu, ako bi se neki problem pojavio, više bi 
vremena provodio, no uz ovo područje ima i ostala područja koja mora pokrivati. 
Uloga kontakt policajca je da bude poveznica između policijske postaje i ljudi.  
 
 Tomislav Pahović spominje situaciju gdje se na Šetalištu Mure postavio stupić 
radi očuvanja zidina, ali i sigurnosti,a u slučaju da je nekome od stanara potreban 
prolaz automobilom može u Općini uzeti ključ koji nakon toga mora vratiti. Kontakt 
policajac nazvao i rekao da se taj stupić mora ukloniti jer se radi o ulici te da Općina 
Motovun nema pravo staviti stupić, kako Općina nije stupić uklonila, nakon dva dana 
je kontakt policijac došao u pratnji prometne inspekcije. 
 Valter Opašić odgovara kako kontakt policijac ako dobije prijave građana mora 
izaći postupati u skladu sa zakonom, te pokušati riješiti nastalu situaciju. 
 
 Tomislav Pahović se zahvaljuje PP Pazin na pomoći te suradnji na svim 
manifestacijama u Motovunu. 
  



 Nakon rasprave, jednoglasno se donosi: 
 

ZAKLJUČAK 
 

Usvaja se Zaključak o prihvaćanju Informacije o sigurnosti na području Općine 
Motovun u 2017. godini. 
 

 
TOČKA 3. 

Razmatranje prijedloga i donošenje: 
a) Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada. 
b) Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. 
c) Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada. 
  

 
Predsjednik vijeća daje riječ Draganu Šipraki, direktoru Usluge d.o.o. 
Dragan Šipraka obrazlaže odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, o mjerama za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada, te o povjeravanju obavljanja javne usluge 
prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Govori kako će se 
novim obračunom cijene komunalnog otpada dio računa odnositi na fiksnu naknadu 
(cijena minimalne javne usluge), varijabilni dio koji ovisi o tome koliko kućanstvo 
mjesečno ima komunalnog otpada, te cijene ugovorne kazne. Također umjesto 
dosadašnjeg slanja računa dvaput godišnje, sada će se računi slati svaki mjesec.  U 
cijenu minimalne javne usluge obračunavaju se mobilna reciklažna dvorišta, 
reciklažna dvorišta, selekcioniranje otpada, kamioni, glomazni otpad, softwarei i sve 
ostalo. 

Otvara se rasprava. 
 

Tomislav Pahović postavlja pitanje hoće li novi kamioni prilagođeni za nove 
kontejnere odnosno polupodzemne spremnike biti isti kao sada i hoće li oni moći 
ulaziti u starogradsku jezgru odnosno kroz voltu u Motovunu. 

Dragan Šipraka odgovara kako neće, jer kamioni za odvoz smeća će biti veći 
kako bi bili isplativi odnosno kako bi u njih stao komunalni otpad iz više 
polupodzemnih kontejnera i dalje će ostati i manji kamioni za odvoz smeća no oni 
nisu prilagođeni za pražnjenje novih polupodzemnih kontejnera. 
 

Igor Kotiga postavlja pitanje hoće li biti jeftinije ako se baca u polupodzemne 
kontejnere ili u vlastite kontejnere, ovisi li to samo o količini odnosno kilaži otpada. 

Dragan Šipraka govori kako će obračun biti prema količini otpada, jer će svako 
kućanstvo imati dvije kartice za bacanje otpada u kontejnere. 
 

Ivan Vukadinović postavlja pitanje na što se odnosi ugovorna kazna. 
Dragan Šipraka objašnjava kako se ugovorna kazna odnosi na nepoštivanje 

odluke, bacanje otpada sa strane i slično. 
 



Igor Kotiga postavlja pitanje hoće li netko drugi moći bacati u kantu koju ima 
jedno kućanstvo koje nema polupodzemni spremnik. 

Dragan Šipraka odgovara kako će se te kante držati na privatnoj površini, npr. 
hodniku, dvorištu te neće moći drugi bacati u tu kantu otpad. 
 

Elvis Linardon postavlja pitanje dali zeleni otoci za odvajanje otpada ostaju. 
Dragan Šipraka odgovora da ostaju i oni ulaze u fiksnu cijenu te služe da se 

što više otpada odvaja u njih te da se što manje pune kontejneri za mješoviti otpad. 
 

Ivan Vukadinović postavlja pitanje koliki će broj stanovnika biti potreban za 
postavljanje polupodzemnih spremnika otpada. 

Dragan Šipraka odgovara kako bi se postavljali manji polupodzemni spremnici 
i ako bi se uredba promijenila da se otpad ne mora odvoziti svaki tjedan nego kako bi 
se spremnici punili, a svi spremnici imaju senzore koji javljaju koliko su puni, onda bi 
to bilo isplativo. 
 

Elvis Linardon postavlja pitanje kako će sada biti s krupnim otpadom. 
Dragan Šipraka govori da je krupni otpad u fiksnoj cijeni te će svaki korisnik 

jednom godišnje moći zatražiti kontejner za glomazni otpad u koji ne smije ulaziti 
komunalni otpad. 
 

Barbara Marinac Komazec postavlja pitanje vezano uz biootpad, te pitanje 
vezano uz to što je Motovun turističko mjesto, i razlikuje se količina otpada u sezoni i 
van sezone. 
 Dragan Šipraka odgovara kako će se moći preuzeti komposter za biootpad te 
govori kako su sada krenuli za edukacijom te svaki mjesec korisnicima će uz račun 
dati brošuru vezanu uz novi sustav. Što se tiče otpada u malim kantama ili 
kontejnerima primjerice na groblju oni će biti trošak općina i gradova, a ljeti kada je 
više turista povećati će se broj općinskih kontejnera. 
 
 Senad Pergar postavlja pitanje koliko će biti cijena. 
 Dragan Šipraka odgovara kako cijena još nije definirana, ali bit će skuplja. No 
napominje kako se cijena dugi niz godina nije mijenjala. Što se tiče poduzeća njima 
će računi pojeftiniti. 
 
 Tomislav Pahović postavlja pitanje vezano uz kuće za odmor. 
 Račun kuća za odmor bit će vezan uz broj kreveta te ovisi o tome koliko je 
kuća za odmor registrirana za iznajmljivanje, cijelu godinu ili nekoliko mjeseci. Ako je 
struja u kući isključena neće se naplaćivati ni fiksni dio.  
 
 Ivan Vukadinović postavlja pitanje kada će se krenuti s naplatom novog 
sustava. 
 Dragan Šipraka odgovara kako će najprije isporučiti nove kante za otpad, a 
novi sustav trebao bi krenuti od 1. lipnja 2018. godine. 
 
 Tomislav Pahović postavlja pitanje vezano uz edukaciju je li moguće održati 
edukaciju u mjesnim odborima Općine Motovun. 
 Dragan Šipraka odgovara kako je to moguće.  
 

Nakon rasprave, jednoglasno se donosi  



 
ZAKLJUČAK 

 
Donosi se Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada. 
Donosi se Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja 

otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. 
Donosi se Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja 

miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.  
 
 

TOČKA 4. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Motovun-Montona. 
 

Nenad Šćulac obrazlaže Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Općine Motovun-Montona. 

Predsjednik vijeća napominje kako se na izloženom prijedlogu sastala komisija 
za statut, poslovnik i normativnu djelatnost te otvara raspravu. 

Nema rasprave te se jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine 
Motovun-Montona.  
 
 

TOČKA 5. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i 

dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona. 
 
 Nenad Šćulac obrazlaže Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona. 
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Nema rasprave te se jednoglasno donosi  
  

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona 
 
 

TOČKA 6. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana 

uređenja Divjaki. 
 

 Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 



 Tomislav Pahović govori kako je planirano dvadesetak parcela za gradnju 
obiteljskih kuća, planira se poticajna stanogradnja po uzoru na Općinu Bale, te se 
prije nekoliko mjeseci na oglasne ploče postavila obavijest kako bi se vidjela 
zainteresiranost građana, te postoji zainteresiranost ljudi sa područja Općine 
Motovun, ali i nekoliko obitelji izvan tog područja. Odrediti će se kriteriji po kojima će 
se parcele po povoljnoj cijeni dodjeljivati. 
 

Nakon rasprave sa 8 glasova za i 1 suzdržanim glasom donosi se 
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o donošenju 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja Motovuna. 
 
 

TOČKA 7. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju 

sustava civilne zaštite Općine Motovun za 2017. godine. 
 

Nenad Šćulac obrazlaže zaključak. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu.  
 
Barbara Marinac Komazec govori o starosti vozila JVP Pazin. 
Nenad Šćulac odgovara kako se u slučaju potrebe udružuju sve vatrogasne 

postrojbe na području Istre. 
 

Elvis Linardon daje primjedbu na Izvješće kako je naveden netočan broj 
stanovnika Općine Motovun. 

Nenad Šćulac odgovara kako Izvješće izrađuje Služba za civilnu zaštitu 
Vatrogasne zajednice Istarske županije. 

 
Nema rasprave te se jednoglasno se donosi  

 
ZAKLJUČAK 

 
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite 

Općine Motovun za 2017. godine. 
 
 

TOČKA 8. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne 

zaštite na području Općine Motovun za 2018. godinu. 
 

Nenad Šćulac obrazlaže Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Motovun za 2018. godinu. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Rasprave nema te se jednoglasno donosi  

 
ZAKLJUČAK 

 



Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Motovun za 2018. godinu. 
 
 

TOČKA 9. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Motovun. 

 
Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
  
 Barbara Marinac Komazec govori kako prometni redar ima veći koeficijent od 
višeg referenta za financijske poslove te referenta za financije i proračun. 
 Nenad Šćulac odgovara kako je trenutno za prometnog redara predviđena 
osoba sa srednjom stručnom spremom, sada bi ta osoba bila kvalificiranija i obavljati 
zahtjevnije i složenije zadatke i poslove, te da su sadašnji koeficijenti u skladu sa 
trenutnim opterećenjem poslova. 
 

Nakon rasprave, sa 8 glasova za i 1 suzdržanim glasom donosi se  
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun. 
 
 

TOČKA 10. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju 

društva s ograničenom odgovornošću Motovun park d.o.o. Motovun. 
 

 Nenad Šćulac obrazlaže odluku 
 Rasprave nema te se jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Donosi se Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom 

odgovornošću Motovun park d.o.o. Motovun. 
 
 

TOČKA 11. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se ugovorom 

povjerava obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja javnih površina i 
nerazvrstanih cesta. 

 
 Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 
 Rasprave nema, jednoglasno se donosi   
 

ZAKLJUČAK 
 



Donosi se Odluka o izboru osobe kojoj se ugovorom povjerava obavljanje 
komunalnih poslova zimskog održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta. 

 
TOČKA 12. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu 
Općine Motovun. 

 
Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 

 Rasprave nema, jednoglasno se donosi   
 

ZAKLJUČAK 
 
Donosi se Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Motovun. 

 
TOČKA 13. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage: 
a) Odluke o visini koeficijenta i stalnog dodatka za obračun plaće („Službene 

novine Grada Pazina“, broj 3/03.). 
b) Odluke o utvrđivanju plaća odnosno primanja dužnosnika Općine Motovun 

(„Službene novine Grada Pazina“, broj 13/93. i 14/94.). 
c) Odluke o osnivanju klubova vijećnika („Službene novine Grada Pazina“, 

broj 5/93.). 
d) Odluke o zonama za utvrđivanje komunalne naknade („Službene novine 

Grada Pazina“, broj 14/95.). 
e) Odluke o zdravstvenoj zaštiti zdravstveno neosiguranih osoba („Službene 

novine Grada Pazina“, broj 5/93.). 
f) Odluke o visini posebne pristojbe za priređivanje igara na sreću bingo, 

tombola ili klađenja na športskim natjecanjima i iznosu naknade za 
plombiranje brojača na automatima za igre na sreću i zabavne igre 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 8/94.).  

 
Nenad Šćulac obrazlaže odluke. 

 Rasprave nema, jednoglasno se donosi   
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o visini koeficijenta i 
stalnog dodatka za obračun plaće („Službene novine Grada Pazina“, broj 3/03.). 

Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju plaća 
odnosno primanja dužnosnika Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, 
broj 13/93. i 14/94.). 

Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju klubova 
vijećnika („Službene novine Grada Pazina“, broj 5/93.). 

Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zonama za utvrđivanje 
komunalne naknade („Službene novine Grada Pazina“, broj 14/95.). 

Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zdravstvenoj zaštiti 
zdravstveno neosiguranih osoba („Službene novine Grada Pazina“, broj 5/93.). 

Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o visini posebne pristojbe 
za priređivanje igara na sreću bingo, tombola ili klađenja na športskim natjecanjima i 



iznosu naknade za plombiranje brojača na automatima za igre na sreću i zabavne 
igre („Službene novine Grada Pazina“, broj 8/94.).  
 
 

TOČKA 14. 
Vijećnička pitanja 

 
 Barbara Marinac Komazec postavlja pitanje vezano uz naplatu zidina, 
odnosno dali se Šetalište Mure može naplaćivati, dali je moguće da Općina dobije 
kaznu radi naplate Šetališta. 
 Nenad Šćulac odgovara kako su zidine kulturno dobro kojim upravlja Općina. 
 Tomislav Pahović govori kako je poslan dopis Ministarstvu da se Općina 
oslobodi plaćanja PDV-a za naplatu zidina, te se čeka odgovor, te spominje kako je u 
međuvremenu ministrica bila u Istri te je u jednom intervjuu izrazila podršku za 
naplatu zidina, također govori kako je Šetalište isto tako kulturno dobro te ga je 
potrebno zaštiti, te valorizacijom zidina će se još i očuvati i unaprijediti infrastruktura 
na području Općine Motovun. 
 Nenad Šćulac se nadovezuje i govori kako Općina upravlja kulturnim dobrom, 
ali ima i obvezu održavanja, te je smisao naplate da se ta sredstva ulažu u baštinu, a 
Šetalište Mure nije predviđeno za prometovanje, kao što nisu ni zidine. Također 
govori kako se Šetalištem Mure smatra dio gdje su stanovi i kuće, a taj dio neće biti 
naplata. 
 Tomislav Pahović govori kako ulaznica neće uključivati samo zidine, nego će 
uključivati i dodatne sadržaje, tako da će posjetitelj dobiti kompletan doživljaj 
Motovuna. 
 Nenad Šćulac govori kako je pripremljeno izvješće koje se dostavlja 
Ministarstvu financija vezano uz poslovanje u prošloj godini, te kako je oko 
800.000,00 kuna nenaplaćenih potraživanja koji se odnose u najvećem dijelu na 
porezne prihode, tako da Općina posluje u dosta otežanim uvjetima. 
 Tomislav Pahović govori kako osnivanjem Motovun Parka d.o.o. i naplatom 
zidina Općina Motovun postaje samoodrživa, te govori o radovima na području 
Općine, kako je krenula izgradnja kapelice u Kaldiru, na Kanalu se izgradio novi 
sustav oborinske odvodnje, pri kraju je i oblaganje zida na Barbacanu. Krenulo se i 
sa radovima na fasadi trgovine na Kanalu, te se proširilo i parkiralište na Kanalu, a 
radovi na županijskoj cesti trebali bi krenuti 1. ožujka 2018, Županijska uprava za 
ceste krenuti će i sa radovima u Kaldiru te spominje problem sa koncesionarom, koji 
mali dio naručenih poslova uspije odraditi. 
 Barbara Marinac Komazec postavlja pitanje kada će biti isplata stipendije i 
subvencije za udžbenika. 
 Nenad Šćulac odgovara kako će kroz nekoliko dana biti isplaćen jedan dio. 
  

Nakon iscrpljenog dnevnog reda sjednica je završila s radom u 21:00 sati.  
 
 
ZAPISNIK VODILA     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
    Ivana Pavletić              Elvis Linardon 


