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  OPĆINSKO VIJEĆE 

       PREDSJEDNIKU 

 

Predmet: Izvješće o radu srpanj - prosinac 2014. 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 2014. 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 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu  

Druge (II.) izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu  

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2014. godinu  

Proračun Općine Motovun za 2015. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu  

 

Programi 

 

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

za Općinu Motovun u 2014. godini  

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2014. godinu 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2014. godinu 

Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Motovun za 2014. godinu  

Izmjene i dopune Programa javnih u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2014. godinu 

Izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba 2014. godini 

Izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 2014. godinu  

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

Motovun u 2015. godini  

Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu 

Motovun u 2015. godini  

Program javnih potreba u školstvu Općine Motovun za 2015. godinu  

Program javnih potreba u kulturi Općine Motovun za 2015. godinu  

Socijalni program Općine Motovun za 2015. godinu 

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Motovun za 2015. godinu 

Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2014. godini 

Program komunalnih potreba Općine Motovun za 2015. godinu 

Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općinu Motovun u 2015. godini 



Odluke 

 

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Motovun 

Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Divjaki 

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

Općinskom vijeću Općine Motovun u 2014.godini 

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

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun 

Odluka o izradi dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun  

Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun  

Odluka o postupku uzimanja dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta izgradnje 

kanalizacijskog sustava I-FAZA i izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda Motovun iz 

programa IPARD MJERA  

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

Općinskom vijeću Općine Motovun u 2015. godini   

Odluka o prihvaćanju Programa ukupnog razvoja Općine Motovun 2014. – 2020. godine   

Odluka o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova priznavanja prava na naknadu za troškove 

ogrjeva   

Odluka o odabiru Istarske ceste d.o.o. za obavljanje zimskog održavanja javnih površina i 

nerazvrstanih cesta na području Općine Motovun  

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

prijevoza putnika autobusom ili drugim vozilima istog kapaciteta i karakteristika, lokalnim 

nerazvrstanim cestama Općine Motovun  

 

Rješenje i Zaključci    

        

Rješenje o prestanku mandata vijećniku Slobodanu Vugrinecu članu Općinskog vijeća Općine 

Motovun    

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun 

Odluka o posebnom režimu kretanja pješaka i prometovanja vozila u Motovunu u vrijeme održavanja 

Motovun film festivala 

Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2014. Godinu 

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2014./2015. 

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Motovun za 2014. godinu   

 

 

IZVRŠNA DJELATNOST 

 

Provođenje donesenih odluka 

- izvršavanje proračuna Općine Motovun za 2014. 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 

- Sanacija ceste za Rušnjak 

 

Kanalizacijski sustav 

 



- Potpisivanje Ugovora sa Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom        

- razvoju za dodjelu sredstava iz IPARD programa za mjeru 301 

- Otvaranje prispjelih ponuda na  Javni natječaj za izvođenje radova I. faze izgradnje sustava 

odvodnje sanitarno otpadnih voda Motovuna, odabir najpovoljnijeg te potpisivanje Ugovora 

sa odabranim izvođačem radova. 

Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine 

- Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun prikupljanjem pisanih 

ponuda, objavljen 13.07.2014 

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

vrijeme održavanja Motovun Film Festivala, objavljen 07.07.2014. godine 

- Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, objavljen 02.10.2014. 

 

Javni pozivi i oglasi 

 

- poziv svim korisnicima proračunskih sredstava objavljen 02.09.2014. godine 

- sufinanciranje udžbenika za školsku godinu 2014./2015. godinu objavljeno 01.09.2014. 

godine 

- oglas za dodjelu stipendija u školskoj godini 2013./2014. - objavljen 04.09.2014. godine  

Provođenje ostalih aktivnosti i obveza 

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

30.07.2014. godine 

- Organizacija Dana općine, 03.08.2014. godine 

- Suorganizacija II. utrke s karićima 02.08.2014. godine 

- Aktivno sudjelovanje u proslavi 400-te obljetnice posvećenja župne crkve Sv. Stjepana 

(organizacija koncerta akademskog zbora Lipa iz Osijeka, izdavanje knjižice „Župa Sv. 

Stjepana u Motovunu“, te organizacija kolokvija „Motovunski kolokvij povodom 400-te 

obljetnice posvećenja župne crkve Sv. Stjepana“) 

- Suorganizacija tečaja za sigurno rukovanje pesticidima 

- Suorganizacija skupa za građane o hitnoj medicinskoj službi pod nazivom „Oživljavanje u 

zajednici“ (osnovne mjere održavanja života, uporaba AVD uređaja, te postavljanje AVD 

uređaja) 

- Organizacija Festivala terana i tartufa, te prijem gostiju iz Vukovarsko – srijemske županije 

- 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, te aktivnostima Udruge umirovljenika podružnice Motovun 

- Aktivnosti vezane uz Turističku zajednicu: tiskanje mape Motovuna, postavljanje  

signalizacije za bike staze, pripreme vezane uz postavljanje turističke signalizacije u 

Motovunu, priprema sjednice vijeća i skupštine TZO Motovuna, aktivno sudjelovanje u 

projektima Parenzana Magic, Istra Trekking and Walking, pripremanje projekta prometne i 

turističke signalizacije, te sudjelovanje u projektu Parenzana, priprema projekta Veli Jože 

Motovun 

- Organizacije  manifestacije Veli Jože u Motovunu 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                                     Tomislav Pahović v.r. 


