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       OPĆINSKO VIJEĆE 

       PREDSJEDNIKU 

Predmet: Izvješće o radu siječanj- lipanj 2016. 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 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  
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu 

 

Programi  

Izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2015. godinu  

 

Odluke  
Odluka o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda po Javnom natječaju za prodaju nekretnina u 

vlasništvu Općine Motovun 

Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun 

Odluka o dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun 

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

doprinosa  

Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Motovun 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na 

području Općine Motovun za razdoblje od 2016.-2019. godine  

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

Općine Motovun za razdoblje od 4 godine 

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine 

Motovun  



Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Motovun 

Odluka o osnivanju trgovačkog društva Motovun park d.o.o 

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

Motovun  

Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Motovun  

Odluka o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Motovun  

 

Plan  

Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Motovun za 2016. godinu  

 

Zaključci  

Zaključak o davanju primjedbi na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske 

županije  

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Motovun za 2015. 

godinu 

Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Općine Motovun za 2016. – 2019. godine 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje srpanj - 

prosinac 2015. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

 

Izvješće  

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Motovun 

 

Odluka  

Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Motovun za 2016. 

godinu 

 

Pravilnik 

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

regulacije prometa 

 

Plan 

Plan nabave za 2016. godinu  

Plan prijma u službu u Općinu Motovun 

 

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 prvog 

polugodišta intenzivno su se provodili radovi  koje nadzire Jedinstveni upravni odjel i 

načelnik 



- U 2016. godini izvedeno arheološko istraživanje prilikom izvođenja radova na obnovi 

zapadnog pročelja komunalne palače-Kaštel u Motovunu – III faza Hrvatskog 

restauratorskog zavoda. 

- Prošireno je parkiralište ispod gornjeg motovunskog groblja, te je na njemu moguće 

smjestiti 50-ak automobila. Prošireno je i parkiralište kod donjeg groblja na kojem se 

može parkirati dodatnih 80 automobila.  

- Završen je projekt Modernizacije javne rasvjete u Općini Motovun. Sva rasvjetna tijela u 

Općini Motovun su zamijenjena energetski učinkovitim i ekološkim svjetiljkama. Vrijednost 

projekta je 1.150.800,00 kuna, a financira se sredstvima dobivenim iz Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost koji sudjeluje sa 40% sredstava dok se ostatak investicije plaća putem 

energetske usluge odnosno iz postignute uštede. Nova javna rasvjeta u Općini Motovun troši 

70% manje električne energije što donosi uštedu od cca 100.000 kuna godišnje. 

- 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. 

- 10. lipnja 2016. U Kaldiru je održana prezentacija IDEJNOG ARHITEKTONSKOG 

PROJEKTA MRTVAČNICE U KALDIRU 

 

 

Kanalizacijski sustav 

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

radovi na pročistaču, te sa asfaltiranjem ceste Kanal – Mrtva stanica na kojoj se nalazi 

uređaj za pročišćavanje. 

 

Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine 

- Javni natječaji za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun, objavljeni su 

12.02.2016. i  06.07.2016. 

 

 

Provođenje ostalih aktivnosti i obveza 

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

školska natjecanja. 

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

- 27. lipnja 2016. svečano otvorenje dječjeg igrališta Veli Jože – prvog tematskog dječjeg 

igrališta na našem području 

- Od 21.04.2016. godine PLAVI DIZEL se može kupiti prema pravilniku o kupovanju 

PLAVOG DIZELA na benzinskoj postaji INA-a u Motovunu. 

- 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, te aktivnostima 

Udruge fotografa Fotovun 

- Aktivnosti vezane uz Turističku zajednicu: aktivnosti oko organizacije različitih 

manifestacija (1. maj, Dani Velog Jože EXPO 2016),  pripreme vezane uz postavljanje 

turističke signalizacije u Motovunu, priprema sjednice vijeća i skupštine TZO Motovuna. 

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                        Tomislav Pahović,v.r. 


