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       OPĆINSKO VIJEĆE 

       PREDSJEDNIKU 

Predmet: Izvješće o radu siječanj- lipanj 2015. godine 

- dostavlja se 
 

Temeljem članka 49. Statuta Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 
10/13) dostavljam Općinskom vijeću Izvješće o svom radu za razdoblje siječanj- lipanj 2015. 
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 2014. godinu 
 
Programi  
Izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2014. godinu  
 
Odluke  
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Motovuna 
Odluka o kreditnom zaduženju Općine Motovun 
Odluka o izmjeni Odluke o plaći Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika i 
drugim pravima iz radnog odnosa 
Odluka o kreditnom zaduženju Općine Motovun 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun  
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju visine i načina plaćanja komunalnog 
doprinosa  
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova veterinarsko-higijeničarskih 
poslova na području Općine Motovun za 2015. godinu 



Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Motovun za 2015. godinu  
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje radova strojne košnje na području 
Općine Motovun za 2015. godinu 
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju odnosno zamjenu 
nekretnina u vlasništvu Općine Motovun 
 
 
Pravilnik 
Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija 
Općine Motovun  
 
 
Zaključci  
Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Motovun za 2014. godinu 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje srpanj – 
prosinac 2014. godine.  
 
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK  
 
Odluke  
Odluka o načinu korištenja prostora i društvenih domova u vlasništvu Općine Motovun 
Odluka o imenovanju službenika za informiranje  
 
Planovi 
Plan nabave za 2015. godinu  
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun za 2015.godinu  
 
Izvješće  
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Motovun 
 
 
IZVRŠNA DJELATNOST 
 
Provođenje donesenih odluka  

- Izvršavanje proračuna Općine Motovun za 2015. 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 prvog 
polugodišta intenzivno su se provodili radovi  koje nadzire Jedinstveni upravni odjel i 
načelnik 



- U 2015. godini izvršeni su radovi 3. faze na obnovi djela zapadnog pročelja komunalne 
palače. Obnovljen je desni dio zapadnog pročelja duljine 25 m i u visini pročelja 14m, a 
na lijevom djelu neobrađena kontrafora, te pročelje do zapadnog ugla. 

- Izvršena je demontaža kablova na pročelju, te izvršeno njihovo kabliranje u podzemni 
kanal, Koordinacija i praćenje radova na uređenju komunalne palače 

- Odrađeni su građevinski radovi postavljanja kamenih ploča između kina i Vrta Revije. 
- Prošireno je parkiralište ispod gornjeg motovunskog groblja, te je na njemu moguće 

smjestiti 50-ak automobila. 
- Radilo se i na sadnji novog cvijeća, uređivanju novih cvjetnih gredica, te nabavci vaza i 

kamenica koje su postavljene po Motovunu, a uređen je i novi cvjetni otok na 
novouređenoj cesti na Kanalu. 

- Općina Motovun je 11. veljače ove godine prijavila projekt Modernizacije javne rasvjete u 
Općini Motovun na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe projekata 
energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. Vrijednost ukupne investicije iznosi 1.150.800,00 kuna s PDV-om. Cilj 
projekta je  rekonstruirati sustav javne rasvjete Općine Motovun energetski učinkovitim i 
ekološkim svjetiljkama uz dogradnju sustava kako bi se zadovoljili svjetlotehnički uvjeti 
postavljeni normama. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je 16.ožujka 
ove godine Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda radi neposrednog sufinanciranja 
provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete „Modernizacija javne 
rasvjete u Općini Motovun“ davanjem sredstva pomoći u iznosu od 40%. 16. lipnja ove 
godine pokrenut je postupak javne nabave, te objavljen poziv za nadmetanje za postupak: 
Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Motovun 

- U MO Brkač, u selu Kranceti započelo se je sa uređenjem travnatog nogometnog igrališta. 
Radi se o zajedničkom projektu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Brkač i Općine 
Motovun.  

- U MO Kaldir kroz čitavu godinu se uređuje nerazvrstane ceste, očistio se veliki broj 
odvodnih kanala, te se vrlo često saniraju razni odroni zbog specifične konfiguracije tla. 

- Intenzivno se radi na pripremi dokumentacije za izgradnju kapelice u Kaldiru. 
 
 
Kanalizacijski sustav 

- 26. siječnja 2015. godine započeli su radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava u 
Motovunu. 

- Položeno je oko 1100 m kolektorskih cijevi, te je jednako toliko ceste asfaltirano. 
Asfaltiran je dio lokalne ceste Kanal – Motovun, te županijska cesta na Kanalu. 

- 23. veljače2015. dobivena lokacijska dozvola za II. Fazu rekonstrukcije sustava odvodnje 
sanitarno otpadnih voda Motovuna -  Ulica Gradiziol koja je 13. ožujka 2015. postala 
pravomoćna. 

 
Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine 
- Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, objavljen 27.03.2015. 
- Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun, objavljen 02.06.2015. 
 
Međunarodna suradnja 

- Ugošćavanje delegacije iz Montebelluna na čelu s gradonačelnikom Marziom Fevaro 
- Ugošćavanje delegacije grada Frontone na čelu s gradonačelnikom Francescom Passetti  
- Ugošćavanje delegacije grada Chrudima 



Provođenje ostalih aktivnosti i obveza 

- - U ožujku ove godine u sklopu projekta Parenzana Magic zajedno sa IŽ, gradovima 
Buje, Poreč, Kopar, te Općinama Izola i Piran, Općina Motovun je potpisala Ugovor o 
sufinanciranju projekta koji se ostvaruje u sklopu programa prekogranične suradnje 
između Hrvatske i Slovenije IPA SI-HR 2007-2014 čija je ukupna vrijednost 510.000 
eura, a ciljevi projekta su razvoj turizma kroz prekograničnu ponudu, obogaćivanje 
turističke ponude, pozicioniranje trase Parenzane kao kulturno - sportske destinacije, te 
poticanje razvoja lokalnih inicijativa i promicanje zdravog načina života. U sklopu 
projekta Općina Motovun je već odradila dio koji se odnosi na Istrainspirit doživljaj, a do 
kraja godine nam predstoji realizacija solarnog osvjetljenja tunela, te postavljanje fitness 
vježbališta na otvorenom. U tu svrhu Općini Motovun je kao partneru odobren iznos od 
30.000 eura. 

-  
- Općina Motovun je Osnovnoj školi donirala građevinski materijal za uređenje okoliša 

školske zgrade  
- Redovno sudjelujemo u sponzoriranju odlazak učenika na predstave, te sufninaciramo 

školska natjecanja. 
- Općina Motovun također redovito sudjeluje u sufinanciranju izleta dječjeg vrtića. 

- Ispit za održivu uporabu pesticida održan je 12.01.2015. U 17,00 sati u kino dvorani te je 
sufinanciran u iznosu od 3.000,00 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: aktivnosti oko organizacije različitih 
manifestacija (1. maj, Dani Velog Jože EXPO 2015),  postavljanje  signalizacije za bike 
staze, pripreme vezane uz postavljanje turističke signalizacije u Motovunu, priprema 
sjednice vijeća i skupštine TZO Motovuna. 

 

                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                            Tomislav Pahović, v.r.   

 


