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  OPĆINSKO VIJEĆE 

       PREDSJEDNIKU 

 

Predmet: Izvješće o radu srpanj - prosinac 2016. 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 srpanj - prosinac 2016. 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, predložio je Općinski načelnik, a pripremio Jedinstveni upravni odjel. U nastavku se navode 

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

načelnika 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

 

Proračun  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2016.godinu  

Prve (I.) Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun 

Druge (II.) izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu  

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu 

Proračun Općine Motovun za 2017. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu 

 

Programi  

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu 

Motovun u 2016. godini 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2016. godinu 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2016. godinu 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2016. godinu 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2016. godinu 

Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2016. godinu 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2016. godinu 

Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2016. godini  

Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2016. godini  

Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2016. godinu 

Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2016. godinu 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2016. 

godini 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2016. 

godini 

Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Motovun u 2017. godini 



Program javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2017. godinu  

Program javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2017. godinu 

Socijalni program Općine Motovun za 2017. godinu  

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2017. godinu 

Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2017. godini 

Program komunalnih potreba Općine Motovun za 2017. godinu 

Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2017. godini 

 

Odluke  

Odluka o prihvaćanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Motovun 

2016.- 2020. godine  

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje 

provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Motovun  

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje zimskog održavanja javnih površina i 

nerazvrstanih cesta na području Općine Motovun za 2016. i 2017 

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 

Općine Motovun evidencijski broj: K01/2016  

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa i parkiranja na području Općine Motovun  

Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2016. godinu  

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun  

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog 

načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa  

Odluka o izmjeni i dopuni Oduke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih 

članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 2016.godini  

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Motovun u 2017.godini  

 

Prostorni planovi  

Odluka o ispravku grafičkog dijela II. Izmjena i dopuna PPUO Motovun („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 50/15.) 

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Motovuna 

Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna  

 

Rješenja  

Rješenje o mirovanju mandata vijećnici Ivoni Vascotto članici Općinskog vijeća Općine Motovun  

Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun  

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Motovun 

Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Mandatno-verifikacijske komisije 

Rješenje o izboru Odbora za priznanja 

 

Zaključci  

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2016. 

godine  

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

 

Odluka  

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija  

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja 

Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Motovun 

 

 



Poslovnik  

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Motovun 

 

Pravilnik  

Pravilnik o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obveza Općine Motovun 

Pravilnik o uvjetima i naknadama za prometovanje motornim vozilima unutar zona posebne regulacije 

prometa  

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun 

II. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun  

 

Plan  

Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu  

 

IZVRŠNA DJELATNOST 
 

Provođenje donesenih odluka 

- izvršavanje proračuna Općine Motovun za 2016. 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 

 

Kanalizacijski sustav 

 

- Radovi na prvoj fazi izgradnje kanalizacijskog sustava Motovun su se nastavili kao i radovi na 

pročistaču su završeni. 

Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine 

04.07.2016. - Javni natječaj za dodjelu javnih površina za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga 

za vrijeme održavanja Motovun film festivala 2016. 

06.07.2016. - Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun 

18. listopada 2016. - Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun 

05.12.2016. - Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Motovun 

05.12.2016.-Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Vlasništvu Općine Motovun 

05.12.2016. Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun 

 

 Javni pozivi i oglasi 

 

- poziv svim korisnicima proračunskih sredstava objavljen 04.09.2015. godine 

- sufinanciranje udžbenika za školsku godinu 2016./2017. godinu objavljeno 02.09.2016. 

godine 

- oglas za dodjelu stipendija u školskoj godini 2016./2017. - objavljen 02.09.2016. godine  

-  29.7.2016 - Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 

- 18.10.2016. - Ograničeno prikupljanje ponuda za zimsko održavanje javnih površina i  

nerazvrstanih cesta na području Općine Motovun. 

- 04.10.2016. - Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Motovun za 

2017. godinu 

 



Provođenje ostalih aktivnosti i obveza 

- Organizacija i koordinacija aktivnosti za održavanje Motovun film festivala 26.07.-

30.07.2016. godine 

- Organizacija Dana općine, 07.08.2016. godine 

- Suorganizacija III. utrke s karićima 06.08.2016. godine 

- Organizacija Festivala terana i tartufa 

- Osiguranje sredstava za podjelu poklon paketa umirovljenicima i djeci 

- 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, aktivnostima Udruge umirovljenika podružnice Motovun, aktivnostima Udruge 

fotografa Fotovun 

- Aktivnosti vezane uz Turističku zajednicu. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Tomislav Pahović,v.r. 

 


