
SKRAĆENI ZAPISNIK 
s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun 

održane 1. ožujka 2019. 
 

Sjednica je održana u vijećnici Općine Motovun, Trg Andree Antica 1. 
Sjednica je započeta u 18:00 sati. 

 
Sjednicu vodi: Elvis Linardon, predsjednik općinskog vijeća. 
Zapisnik vodi: Ivana Pavletić, stručna suradnica za opće poslove. 

 
Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijana Bernat, Maja Drndić, Igor Kotiga, 

Elvis Linardon, , Karmen Grubor, Ivan Vukadinović, Senad Pergar, Josip Štefanić. 
 
Odsutni članovi Općinskog vijeća: Danijel Bon i Barbara Marinac Komazec. 
 

Ostali prisutni: Tomislav Pahović, Dina Kotiga, 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 sa 7. sjednice Općinskog 
vijeća Općine Motovun-Montona održane 6. rujna 2018. godine. 
 
2.            Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Općinskog 
vijeća Općine Motovun-Montona održane 3. prosinca 2018. godine. 
 
3.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Motovun. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
4.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokretanju postupka 
stavljanja izvan snage Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja Motovuna. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
5.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Motovuna. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
6.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od 
velikih nesreća. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
7.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke 
o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Motovun. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
8.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite. 



(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
9.          Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju 
sustava civilne zaštite za 2018. godine. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
10.          Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg 
plana razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
11.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
12.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne 
naknade. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
13.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
14.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
15.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih 
poslova. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
16.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom redu. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
17.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uređenju i održavanju naselja. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
18.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju javnih površina. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
19.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o javnim zelenim površinama. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
20.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o grobljima. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
21.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izgledu službene odore te 
izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
22.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načelima, kriterijima i 
postupku za određivanje naziva javnih površina. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 



23.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-
Montona. 
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 
24.          Vijećnička pitanja. 
 

Predloženi dnevni red se jednoglasno prihvaća. 
 
 

TOČKA 1. 
Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Motovun-Montona održane 6. rujna 2018. godine 
 
 Nema rasprave. 
 
 Jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Usvaja se skraćeni zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-
Montona održane 6. rujna 2018. godine. 

 
 

TOČKA 2. 
Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Motovun-Montona održane 3. prosinca 2018. godine 
 

 Nema rasprave. 
Jednoglasno se donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
 usvaja se skraćeni zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun 

Montona održane 3. prosinca 2018. godine. 
 

 
TOČKA 3. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Motovun 

 
Nenad Šćulac obrazlaže. 
 

 Nema rasprave. 
 Jednoglasno se donosi 

 
ZAKLJUČAK 

.  
 donosi se Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Motovun. 



 
 

TOČKA 4. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokretanju postupka stavljanja 

izvan snage Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja Motovuna 

 
Nenad Šćulac obrazlaže. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Karmen Grubor govori kako je g. Hrvatin podnio zahtjev za izmjenu 

urbanističkog plana i da li je dobio građevinsku dozvolu na temelju tog urbanističkog 
plana, jer mu je bilo obećano da će se urbanistički plan mijenjati da može krenuti sa 
gradnjom. 

Nenad Šćulac odgovara kako misli da nije. Jedan  od problema koji on mora 
riješiti se tiče i prometnice. 

Nakon rasprave jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
usvaja se Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Odluke o donošenju 
I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna. 
 

TOČKA 5. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja Motovuna 
 

 Nenad Šćulac obrazlaže.  
  

Nema rasprave te se sa 7 glasova za i 1 suzdržanim donosi 
  

ZAKLJUČAK 
usvaja se Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Motovuna. 
 

TOČKA 6. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od 

velikih nesreća 
Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Karmen Grubor govori kako je u dijelu Procjene rizika od velikih nesreća koji 

se odnosi na broj stanovnika u Brkaču zabilježeno povećanje od 48,97 %, a to je 
zato jer je tamo Dom za odrasle osobe, pa predlaže da se to navede kao napomena. 
Dalje, što se tiče proračuna u Procjeni je ono što je predviđeno za 2018., te bi trebalo 
ubaciti i što je ostvareno s obzirom na to da sada ti podaci postoje i na kraju govori 
kako bi trebalo napisati da kanalizacijski sustav postoji jer to nije navedeno. 
 

Nakon rasprave,  jednoglasno se donosi 
 



ZAKLJUČAK 
donosi se Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća. 

 
 

TOČKA 7. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 

osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Motovun 
 

Nenad Šćulac obrazlaže. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Ivan Vukadinović govori kako su timovi formirani i imali su okupljanje i vježbe. 
Elvis Linardon postavlja pitanje da li će ako timovi civilne zaštite ostaju u 

gradovima obuhvaćati i okolne općine. 
Nenad Šćulac odgovara da će se sve presložiti na jedan drugačiji način. 
Karmen Grubor govori da su timovi bili zamišljeni da budu na terenu, a 

problem timova je oprema i zato se sugerira da se timove ukine jer nema novaca za 
opremu, ali da smatra kako bi bilo dobro da tim postoji možda u nekom drugom 
obliku. 

Nenad Šćulac govori kako je načelnik na prijedlog Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje imenovao povjerenike. 

Elvis Linardon govori da se slaže da tim mora postojati, makar da se radi 
racionalizacije obuhvati nekoliko općina. 

  
Nakon rasprave, jednoglasno se donosi 

 
ZAKLJUČAK 

donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Tima civilne zaštite 
opće namjene Općine Motovun. 

 
 
 

TOČKA 8. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba 

od interesa za sustav civilne zaštite 
 

Nenad Šćulac obrazlaže. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Karmen Grubor govori kako u dijelu Procjene koji spominje akte treba  

uskladiti i promjeniti, a što se tiče Društvo naša djeca Motovun, udruga nije dvije 
godine imala skupštinu, te je upitno funkcioniranje i trebalo bi započeti postupak 
likvidacije. 

 
Nakon rasprave, jednoglasno se donosi  

 
ZAKLJUČAK 

donosi se Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite. 
 



TOČKA 9. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

stanju sustava civilne zaštite za 2018. godine 
 
Nenad Šćulac obrazlaže. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Nema rasprave i jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
usvaja se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite za 

2018. godine. 
 

TOČKA 10. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana 

razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu 
 

 Nenad Šćulac obrazlaže.  
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
 Karmen Grubor spominje dio proračuna vezan za organizaciju i razvoj 
sustava, 2019. godine je planiran neki iznos, međutim trebalo bi uz planirano biti 
prikazano i ostvareno iz razloga jer prošle godine za područnu vatrogasnu zajednicu 
nije ništa uplaćeno, a postoji obveza uplaćivanja i postoji inspekcijski nadzor. 
 Nenad Šćulac odgovara kako je prošle godine bio inspektor u nadzoru i sa 
njime je dogovorena dinamika uplate sredstava. 
 Karmen Grubor govori kako je on bio u nadzoru za 2017. godinu, a Općina 
nije ništa uplatila za 2018. godinu. 
  
 Nakon rasprave, jednoglasno se donosi 
  

ZAKLJUČAK 
usvaja se Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 

2019. godinu. 
 

TOČKA 11. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi 

 
Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 
Nema rasprave i jednoglasno se donosi 

 
ZAKLJUČAK 

donosi se Odluka o komunalnoj naknadi. 
 

TOČKA 12. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o vrijednosti boda 

komunalne naknade 
 



Nenad Šćulac obrazlaže. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
  
Nema rasprave i jednoglasno se donosi 

 
ZAKLJUČAK 

donosi se Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade. 
 

 
TOČKA 13. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu 
 

 Nenad Šćulac obrazlaže.  
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
 Karmen Grubor govori kako smatra da je 100,00 kuna previše i da se na taj 
način neće privući investitori kojih ionako nema mnogo, gradnjom kuća za odmor 
donosi se i dodatni prihod kroz noćenja i boravak turista, kako TZO Motovun nema 
velike prihode, a prosjek noćenja od 2,5 noći je najmanji u Istri. Što se tiče dijela 
Odluke koji umanjuje komunalni doprinos osobama koje imaju prebivalište na 
području Općine Motovun, postavlja pitanje da li to znači da je dovoljno osobi biti 
prijavljeno jedan dan da bi ostvarila popust kao i objašnjenje za to da se popust ne 
odobrava osobi koja ima registriranu poslovnu djelatnost jer smatra da to nije u redu. 
 Nenad Šćulac govori kako se sa nekim investitorima ima problema jer 
kamionima uništavaju prometnice, te kako se od njih dobiva odgovor kako su 
plaćanjem komunalnog doprinosa i platili tu prometnicu, a kako što se tiče dijela 
vezano uz prebivalište ako se nađe bolje i kvalitetnije rješenje ne postoji zapreka da 
se kroz nekoliko mjeseci doradi Odluka, a što se tiče dijela vezanog uz to da se osobi 
koja obavlja poslovnu djelatnost ne odobri popust on će se brisati. 
 

Nakon rasprave, sa 7 glasova za i 1 suzdržanim donosi 
  

ZAKLJUČAK 
usvaja se Odluka o komunalnom doprinosu. 

 
TOČKA 14. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima  
 
Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Karmen Grubor govori kako se ponovno nadovezuje na naplatu ulaznica 

posjetiteljima kako to nije komunalna djelatnost već gospodarska te to piše i u 
elaboratu kojeg je izradio g. Maras i kako je komunalna djelatnost ona koja 
zadovoljava potrebe od životnog značaja za stanovništvo. Dalje, postavlja pitanje dali 
je Općina upisana u registar obveznika PDV-a i da li je sada Općina Motovun porezni 
obveznik. 

Nenad Šćulac odgovara kako je računovodstvo dobilo zadatak izvršiti sve 
vezano uz PDV jer je Općina sada porezni obveznik. 

Karmen Grubor govori kako je na računima koji Općina izdaje npr. za zakup 
poslovnog prostora PDV već trebao biti obračunat PDV, te govori kako djelatnici na 



naplati ulaznice su prijavljeni u Motovun Parku d.o.o. i naplaćuju ulaznice koje ulaze 
u proračun Općine Motovun, te  je isto tako upitno kako to funkcionira. 
 

Nakon rasprave,  sa 7 glasova za i 1 glasom protiv donosi se 
 

ZAKLJUČAK 
donosi se Odluka o komunalnim djelatnostima. 

 
 

TOČKA 15. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih 

poslova 
 

Nenad Šćulac obrazlaže. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Elvis Linarodon govori kako je godinama isti koncesionar Caminus j.d.o.o. koji 

se i jedini javlja na natječaj te da je njegovo iskustvo negativno jer nakon mnogo 
nekoliko poziva on nije došao. 

Nenad Šćulac poziva sve koji imaju problem sa koncesionarem da se obrate 
Općini.  

Nakon rasprave, jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
donosi se Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova. 

 
 
 

TOČKA 16. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom redu 

 
Nenad Šćulac obrazlaže. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Nema rasprave, jednoglasno se donosi  

 
ZAKLJUČAK 

donosi se Odluka o komunalnom redu. 
 

TOČKA 17. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uređenju i održavanju naselja 

 
Nenad Šćulac obrazlaže. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Karmen Grubor govori da bi u čl. 21. Odluke trebalo stajati zaštićena kulturno 

povijesna cjelina s obzirom da je Motovun kao takav zaštićen, a u čl.22. Odluke da ju 
zanima što se znači povijesno vrijedna građevina i zaštićena građevina s obzirom da 
je cijela Motovunska jezgra zaštićena rješenjem i upisana u registar kulturnih dobara. 



Nenad Šćulac odgovara kako zaštićene građevine mogu postojati i izvan 
Motovunske jezgre. 

 Karmen Grubor dalje govori kako nigdje nije naznačeno da se od 
Konzervatorskog odjela treba zatražiti posebne uvjete za bilo koje zahvate u 
povijesnoj cjelini, piše od nadležnog tijela, ali nije posebno specificirano kojeg. 

Nenad Šćulac odgovara kako je i tekst Odluke upućen Konzervatorskog 
odjelu, no nisu dostavili očitovanje, no ako budu imali primjedbi Odluka će se 
naknadno mijenjati. 

Karmen Grubor govori da što se tiče prekršajnih odredbi ima pogrešno 
upisanih članaka te navodi koji su to. Dalje, što se tiče članka 14. vezano uz sat na 
zvoniku da će se vlasnik kažnjavati ako sat ne radi i ako se ne ukloni kvar, a zna se 
da sat ne radi, a kako je vlasnik crkva nije sigurna koliko je to dobro. Na kraju 
spominje da prema Odluci do 15. travnja svi koji su postavili natpise, reklame, panoe 
i sl. na pročeljima i površini zgrade u privatnom vlasništvu će to morati ukloniti. 

Nenad Šćulac odgovara da je tako, da je to odredba koja daje ovlasti 
komunalnom redaru postupati vezano uz sve to postavljeno bez ikakvih odobrenja, te 
će morati zatražiti odobrenja da se uredi taj dio. 

Karmen Grubor govori da bi u tom slučaju trebalo napraviti pravilnik kojim se 
specificiraju reklame i sl. kako bi za svih bilo jednako, jer inače će opet bit problem sa 
bojama i dimenzijama. 

Nenad Šćulac govori da se to i planira napraviti i da se 16. travnja neće 
dogoditi ništa dramatično, nastojat će se sa svima najprije razgovarati i informirati. 

Igor Kotiga govori da treba paziti na to da svi imaju iste uvjete. 
 
Nakon rasprave sa 7 glasova za i 1 glasom protiv donosi se 
 

ZAKLJUČAK 
donosi se Odluka o uređenju i održavanju naselja. 
 

TOČKA 18. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju javnih površina 

 
 Nenad Šćulac obrazlaže.  
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
 Karmen Grubor postavlja pitanje vezano uz članak 5. Odluke vezano uz javnu 
površinu ne dozvoljava postavljanje ugostiteljskih terasa u Ulici Prolaz Velog Jože i 
Mure, zanima je obrazloženje te koji je javni interes da se zabrani terasa na Murama. 
 Nenad Šćulac odgovara da smatra da svugdje gdje je moguće bi se trebalo 
odobriti postavljanje terase, osim tamo gdje to ne dozvoljavaju prostorni uvjeti ili drugi 
razlozi kao veliki protok ljudi, postavljanje nekih projekata, a  u ovom slučaju se radi o 
provedbi projekta Doživljaj Motovuna i ranijih iskustava. U Prolazu Veli Jože će se 
postaviti parkirna mjesta za bicikle i tamo je prometna površina i to su razlozi zbog 
kojih se predlaže donošenje takve Odluke. 
 Karmen Grubor postavlja pitanje što znači prometna ulica kada je Trg Josefa 
Ressela prometan trg, a podest za terasu se postavlja i u Ulici Borgo, a i tamo 
prolaze vozila i to nije sporno pa zbog čega je Šetalište Mure sporna lokacija. 
 Nenad Šćulac odgovara kako je to radi toga jer se radi o spomeniku kulture i 
provedbi projekta Doživljaj Motovuna. 



 Karmen Grubor govori da su zidine u povijesnoj cjelini Motovuna, ne postoji 
pojam spomenik kulture nego postoji pojam povijesna cjelina koja je zaštićena 
jednako i Odluka koja je donesena prošle godine u prosincu gdje se navodi da se u 
povijesnoj cjelini ne mogu postavljati terase trebalo je primijeniti i na ostale korisnike 
javne površine jer se svi nalaze u povijesnoj cjelini, također Općina je to i dobila od 
pučke pravobraniteljice koja je to obrazložila i zatražila očitovanje. Povijesna cjelina 
je zaštićena za svih isto. 
 Nenad Šćulac joj odgovara kako cijelo vrijeme osporava projekt Doživljaj 
Motovuna što pokazuje da Doživljaj Motovuna i Ugostiteljski obrt Mure ne mogu imati 
suživot, da jedinica lokalne samouprave odlučuje gdje želi ili ne želi imati terase, a na 
kraju spominje problem sa spomenutim obrtom oko postavljanja tendi na zidinama 
gdje je odbijeno postupanje po rješenju konzervatorskog odjela i pritisak koji se vršio 
prema Konzervatorskog odjelu za donošenje mišljenja vezano uz taj slučaj. 
 Karmen Grubor govori kako što se tiče tende obrta Mure da je postavljena u 
dogovoru sa načelnikom i uz njegovu suglasnost, sporno je bilo šest vijaka koji su 
ostali nakon što je terasa maknuta, kao što su ostali i štandovi i objekti koji zimi ne 
rade ali su na javnog površini, fiksirane svjetiljke na Trgu Josepha Ressela gdje isto 
tako nije bilo rješenja i odobrenja konzervatorskog odjela. Vijci su uklonjeni bez 
ikakvih oštećenja, a ne kako je prikazano da su zidine devastirane, uništene itd. Dalje 
govori kako što se tiče Doživljaja Motovuna nije osporila ni u jednom trenutku osim 
što je rekla da su krivo procijenjeni prihodi i spomenula troškove koji su  napravljeni 
da bi se taj projekt provodio. Na kraju moli da se razjasni zbog čega se na zidinama 
više ne može imati terasa kada se zna da su i drugi korisnici javnih površina 
zloupotrebljavali i nisu se držali pravilnika, ali imaju i dalje terasu. 
 Tomislav Pahović govori kako nije istina da je on dozvolio da se metalna 
konstrukcija postavi na zidine, te da ostali ugostitelji nisu bušili zid, za razliku od 
obrta Mure gdje su se zidine i varile i bušile, te napominje kako se za razliku od 
drugih Mure tretiraju kao šetalište.  
 Karmen Grubor govori kako nije bilo devastacije zidina, da je inspektor sve to 
zabilježio i izvještaj je u Ministarstvu gdje se vidi da su vijci bili u fugama isto kao i na 
donjem trgu gdje je tenda ulovljena u parter. Ovih 26 spomenika kulture koji se 
spominju u konzervatorskoj podlozi apsolutno nisu zaštićeniji i ponavlja kako postoji 
samo povijesna cjelina koja je zaštićena.  
 Nenad Šćulac govori kako je poslala niz prijava za Odluke vezane uz Doživljaj 
Motovuna i na taj način se može reći da osporava taj projekt, dalje govori kako on 
nema nikakav interes vezan uz zaštićenu povijesnu cjelinu, te da gleda situaciju 
nepristrano, ali da se događa nered i da ne postoje jasni uvjeti konzervatorskog 
odjela, tako su se nekima dozvoljavali neki zahvati, a nekima nisu. 
 Karmen Grubor odgovara kako nije osporila Doživljaj Motovuna već Odluku o 
komunalnim djelatnostima, jer kao što je već navela naplata ulaznica nije komunalna 
nego gospodarska djelatnost. Što se tiče nereda da se nada da će se dovesti u red, 
a građani će se boriti za svoja prava i interese. Zabrana je dana za postavljanje 
terase za objekt koji je novoizgrađen sa svim dozvolama i rješenjima za razliku od 
nekih koji u Motovunu rade bez dozvola i suglasnosti i po tome se ništa ne poduzima.  
 Nenad Šćulac odgovara kako će dati sve od sebe da se nered koji sada 
postoji dovede u red.  
 Karmen Grubor na kraju dodaje kako je zaboravila ranije reći da što se tiče 
javnih površina i postavljanja tendi ima jako puno primjera u Rovinju, Poreču, 
Dubrovniku i ostalim starogradskim jezgrama i da misli da ne treba pretjerivati oko 
toga i prikazivati ono što nije. 



 Načelnik odgovara kako nema tendi jer je tako rečeno iz konzervatorskog 
odjela, a institucije bi trebale vidjeti zašto to netko radi. Što se tiče ove rasprave 
govori kako vijećnica isključivo brani svoje interese. 
 Predsjednik vijeća zaključuje raspravu. 
  
  
 Sa 7 glasova za i 1 glasom protiv donosi se 
  

ZAKLJUČAK 
donosi se  Odluka o korištenju javnih površina. 

 
 

TOČKA 19. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o javnim zelenim površinama 
 
 Nenad Šćulac obrazlaže.  
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
  
 Nema rasprave, jednoglasno se donosi 
  

ZAKLJUČAK 
usvaja se Odluka o javnim zelenim površinama. 

 
 

TOČKA 20. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o grobljima 

 
 Nenad Šćulac obrazlaže.  
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
  
 Nema rasprave, jednoglasno se donosi 
  

ZAKLJUČAK 
donosi se Odluka o grobljima. 

 
TOČKA 21. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izgledu službene odore te izgledu 
i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara 

 
 Nenad Šćulac obrazlaže.  
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
  
 Nema rasprave, jednoglasno se donosi 
  

ZAKLJUČAK 
donosi se Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice 

komunalnog redara. 
 
 

TOČKA 22. 



Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načelima, kriterijima i postupku 
za određivanje naziva javnih površina 

 
 Nenad Šćulac obrazlaže.  
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
  
 Nema rasprave, jednoglasno se donosi 
  

ZAKLJUČAK 
donosi se Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva javnih 

površina. 
 

TOČKA 23. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-

Montona 
 

 Nenad Šćulac obrazlaže.  
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 Karmen Grubor govori da ako se povećavaju koeficijenti povećava se i plaća, 
a time i stavka u proračunu predviđena za plaće, prema tim koeficijentima radi se o 
godišnjem povećanju do 70.000,00 kuna. Smatra da s obzirom na financijsku 
situaciju u kojoj se Općina nalazi nije u redu da se plaće povećavaju. 
 Nenad Šćulac odgovara kako će se na temelju toga dati nova rješenja o plaći i 
službenici će se postaviti na određena radna mjesta, no radi se tome da su 
nespretno postavljeni putni troškovi, jer je to naknada troškova nečijeg dolaska na 
posao, a sada se nekome obračunavaju troškovi dvije autobusne karte, te će se to 
izregulirati i na kraju neće doći do nikakvih povećanja troškova vezanih uz djelatnike. 
 Karmen Grubor govori kako su putni troškovi posebna stavka u proračunu, a 
ovo o čemu se ovdje govori je plaća koja se prikazuje posebno od putnih troškova. 
Povećanjem koeficijenta povećava se i bruto iznos plaće.  
 Načelnik odgovara kako ako se uštedi na putnim troškovima, u rebalansu se 
povećava stavka za plaću ako bude potrebno i smanjuje se iznos za putne troškove. 
 Karmen Grubor dalje spominje koeficijent načelnika i pročelnika, jer se 
povećava koeficijent pročelnika, a prije godinu dana bio je sporan i smanjivao se. 
 Nenad Šćulac odgovara kako je ovo sada novi prijedlog sistematizacije radnih 
mjesta, te da većih izmjena neće biti. 
 Karmen Grubor govori kako se može reći da većih izmjena neće biti kada 
brojke govore drugačije. 
 Nenad Šćulac na kraju govori kako i dalje stoji kod toga da neće doći do većih 
troškova. 
 Nakon rasprave, sa 7 glasova za i 1 glasom protiv donosi se  
  

ZAKLJUČAK 
donosi se Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona. 
 

TOČKA 24. 
Vijećnička pitanja. 

 



 Nema vijećničkih pitanja. 
 
Nakon iscrpljenog dnevnog reda sjednica je završila sa radom u 20:30 sati.  

 
 
ZAPISNIK VODILA     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
    Ivana Pavletić              Elvis Linardon 


