
SKRAĆENI ZAPISNIK 
s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun 

održane 3. ožujka 2020. godine 
 

Sjednica je održana u vijećnici Općine Motovun, Trg Andree Antica 1. 
Sjednica je započela u 18:20 sati. 

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

 
Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijana Bernat, Danijel Bon, Maja Drndić, 

Karmen Grubor, Igor Kotiga, Josip Štefanić i Ivan Vukadinović. 
 
Odsutni članovi Općinskog vijeća: Loris Beletić, Barbara Marinac Komazec, 

Senad Pergar. 
 
Ostali prisutni: Tomislav Pahović, Dina Kotiga i 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 s 13. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Motovun-Montona održane 27. prosinca 2019. godine. 

 
2. Razmatranje prijedloga i donošenje: 

a) Rješenja o odbijanju ponude ponuditelja Autotrans d.d. Cres u postupku 
davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u 
Općini Motovun-Montona 

b) Rješenja o odbijanju ponude ponuditelja obrta Volte iz Buzeta u postupku 
davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u 
Općini Motovun-Montona 

c) Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne  
djelatnosti prijevoza putnika u Općini Motovun-Montona 

d) Odluke o privremenom povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti 
komunalnog linijskog prijevoza putnika 

 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu 

Općine Motovun-Montona. 
 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Izvješća o stanju sustava civilne zaštite za 
2019. godinu. 

 
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne 

zaštite za 2020. godinu. 
 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 
civilne zaštite za razdoblje 2020. - 2023. godine. 

 



7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o uređenju i 
održavanju naselja. 

 
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o 

komunalnoj naknadi. 
 

9. Vijećnička pitanja. 
 

Predloženi dnevni red se jednoglasno prihvaća. 
 
 

TOČKA 1. 
Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Motovun-Montona održane 27. prosinca 2019. godine 
  

 Karmen Grubor govori kako treba izmijeniti dio točke 3. gdje bi umjesto prihodi 
za zaposlene trebalo stajati rashodi za zaposlene. 

Prihvaća se sugestija. 
 
 Jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Usvaja se skraćeni zapisnik s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-
Montona održane 27. prosinca 2019. godine. 

 
 

TOČKA 2. 
Razmatranje prijedloga i donošenje: 

a) Rješenja o odbijanju ponude ponuditelja Autotrans d.d. Cres u postupku 
davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u 
Općini Motovun-Montona 
b) Rješenja o odbijanju ponude ponuditelja obrta Volte iz Buzeta u 
postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza 
putnika u Općini Motovun-Montona 
c) Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje 
komunalne  djelatnosti prijevoza putnika u Općini Motovun-Montona 
d) Odluke o privremenom povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti 
komunalnog linijskog prijevoza putnika 

 
Nenad Šćulac obrazlaže. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 
 Karmen Grubor postavlja pitanje na temelju kojih podataka se došlo do 
procijenjene vrijednosti koncesije u iznosu od 750.000,00 kuna, kako smatra da se 
radi o jako visokoj naknadi i kako je čudi da se dosadašnji koncesionar nije javio. 
 Nenad Šćulac odgovara kako se do iznosa došlo analizom poznatih podataka, 
govori kako dosadašnji koncesionar po ugovoru koji je ranije sastavljen nije imao 
obvezu dostavljati podatke mjesečno te se nažalost nije na temelju toga mogla 
napraviti analiza, već se temelji na podacima Motovun Parka i Doživljaja Motovuna. 



Govori kako smatra da je analiza točna, no da je veći problem od iznosa 
potencijalnim koncesionarima predstavljao rok od 3 godina koji bi trebao biti dulji.  
 Karmen Grubor govori kako bi prema tome prihod koncesionara u 3 godine 
iznosio 7.500.000,00 kuna, a godišnji prihod Motovun Parka je oko 1.200.000,00 
kuna godišnje, a Doživljaj Motovuna je 800.000,00 kuna, prema tome bi koncesionar 
ostvario veći prihod od Doživljaja Motovuna i Motovun Parka zajedno i osim toga 
Motovun Park je u 2019. godini poslovao s gubitkom te joj na temelju toga nije jasno 
kako se došlo do tog izračuna. 
 Nenad Šćulac odgovara kako na temelju broja vozila se ne može znati točan 
broj ljudi koji je koristio usluge koncesionara jer broj vozila nije jednak broju ljudi niti 
je to moguće iz toga izračunati, kako je ono što je važno da se moraju optimizirati i s 
jedne i druge strane prihodi i da je to zadatak lokalne zajednice. Bez obzira na 
troškove koje koncesionar ima, sigurno je da su dosadašnji iznosi koncesije bili 
preniski i da je ovo sigurno najbolja dosad napravljena analiza kretanja broja 
korisnika prijevoza. Poslovanje Motovun Parka nema nikakve veze s ovom temom. 
 Karmen Grubor govori kako kada se donosi analiza za procjenu vrijednosti 
onda se donosi na temelju relevantnih podataka, vezano uz troškove koncesionara 
kako on uspoređujući Motovun Park ima troškove amortizacije uz radnu snagu, a 
njegovi rashodi su 1.300.000,00 kuna. 
 Elvis Linardon govori kako se rashodi ne odnose samo na parkiralište, jer 
Motovun Park ima i radnu jedinicu čistoću. Dalje govori kako se analiza napravila od 
brojeva automobila gdje se uzimalo 3 posjetitelja po jednom automobilu, autobusa i 
motocikala koje je dostavio Motovun Park i ulaznica od naplate zidina, svi ti brojevi 
su umanjivani i došlo se do tog iznosa prometa koncesionara. 
 Karmen Grubor govori kako se slaže da se iznos koncesije treba povećati, no 
da i dalje smatra da je 750.000,00 kuna previše. 
  

Nakon rasprave jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

donosi se: 
a. Rješenje o odbijanju ponude ponuditelja Autotrans d.d. Cres u postupku 

davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u 
Općini Motovun-Montona 

b. Rješenje o odbijanju ponude ponuditelja obrta Volte iz Buzeta u postupku 
davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u 
Općini Motovun-Montona 

c. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne  
djelatnosti prijevoza putnika u Općini Motovun-Montona 

d. Odluka o privremenom povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti 
komunalnog linijskog prijevoza putnika 

 
 

TOČKA 3. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu 

Općine Motovun-Montona 
 

Nenad Šćulac obrazlaže i navodi da se predložena odluka mijenja na način da 
će za nekretnine postignute cijene ispod 70.000,00 kuna Odluku donijeti načelnik, pa 



navodi da se prijedlog odluke mijenja na način da se određuje prodaja nekretnina 
vrijednosti iznad 70.000 kuna. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu.  
 Nema rasprave, jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
.  

Donosi se Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Motovun-Montona. 
 
 

TOČKA 4. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Izvješća o stanju sustava civilne zaštite za 

2019. godinu. 
 

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

 
ZAKLJUČAK 

 
Usvaja se Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2019. godinu. 

 
 

TOČKA 5. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne 

zaštite za 2020. godinu 
 

 Nenad Šćulac obrazlaže.  
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Nema rasprave te se jednoglasno donosi 
  

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu 
 
 

TOČKA 6. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite za razdoblje 2020. - 2023. godine 
 
Nenad Šćulac obrazlaže. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Nema rasprave i jednoglasno se donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Donosi se Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za 

razdoblje 2020. - 2023. godine. 
 
 



TOČKA 7. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o uređenju i 

održavanju naselja 
 

Nenad Šćulac obrazlaže. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Karmen Grubor postavlja pitanje koji su uvjeti i kriteriji za dobivanje oznake na 

signalizaciji smeđe boje te koja je cijena. 
Tomislav Pahović odgovara kako se zahtjev predaje Turističkoj zajednici, a 

cijena je jednokratno 450,00 kn po ploči. 
Nakon rasprave, jednoglasno se donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Donosi se Odluka o dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja. 

 
 

TOČKA 8. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o 

komunalnoj naknadi. 
 

Nenad Šćulac obrazlaže. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 
Karmen Grubor postavlja pitanje odnosi li se oslobađanje od plaćanja 

komunalne naknade u članku 6. Odluke na staračka domaćinstva na način da se 
odnosi samo na nekretninu u kojoj živi ili i na ostale nekretnine. 
 Nenad Šćulac odgovara da se oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 
odnosi isključivo na nekretninu na adresi u kojoj osoba živi. 

 
Nakon rasprave, jednoglasno se donosi  

 
ZAKLJUČAK 

 
Donosi se Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 

 
 

TOČKA 9. 
Vijećnička pitanja 

 
 Karmen Grubor postavlja pitanje vezano uz odgovore na zahtjeve građana i 
termine sastanka na koje se ne odgovara, jer neki stanovnici ne mogu dobiti termin 
sastanka. 
 Tomislav Pahović odgovara kako se svaku osobu koja dođe u Općinu primi u 
svako doba dana, stranke se primaju od 7:00 do 15:00 sati i izvan radnog vremena 
ako je potrebno. 

Danijel Bon postavlja pitanje je li održan sastanak sa Županijskom upravom za 
ceste vezano za obećane zahvate na Kaldirštini. 



Tomislav Pahović odgovara kako je putem dva e-maila tražen sastanak, no 
nisu dobili termin sastanka i odgovor. 

Nenad Šćulac govori kako postoji dogovor iz 2018. godine vezano uz sanaciju 
odvodnog kanala u Lazima i iznad Kaldira, no još nije ništa napravljeno. 
 

Nenad Šćulac govori vezano uz Program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem kako je dobiven odgovor Ministarstva poljoprivrede koji je tražilo doradu 
očitovanja Hrvatskih voda te izdvajanje zemljišta vezano uz golf i polo terene iz 
programa. 

Karmen Grubor postavlja pitanje hoće li se ponovno provesti javna rasprava i 
cijeli postupak, jer ako da, smatra da u ovoj godini neće postupak biti završen i 
ugovori potpisani. 

Nenad Šćulac odgovara da Općina intenzivno radi na Programu i da će učiniti 
sve što je potrebno da se što prije provede cijeli postupak. 
 

Tomislav Pahović govori kako će se makadamsko parkiralište na Kanalu 
urediti, nasipat će se s frezanim asfaltom, a na gornjem parkiralištu uklonit će se 
rubnjaci i zemljani dio kako bi stalo više automobila, dobit će se puno više parkirnih 
mjesta jer će se autobusi parkirati isključivo na makadamsko parkiralište. 
 

Igor Kotiga postavlja pitanje je li se pronađen način za sprječavanje ulaska u 
javni WC bez plaćanja. 

Tomislav Pahović odgovara kako se planira zaposliti osobu na pola radnog 
vremena koja bi brinula o tome, ali i o čistoći sanitarnog čvora. 

 
Nakon iscrpljenog dnevnog reda sjednica je završila s radom u 19:25 sati.  

 
 
ZAPISNIK VODILA     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
    Ivana Pavletić              Elvis Linardon 


