SKRAĆENI ZAPISNIK
s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun
održane 14. svibnja 2018.
Sjednica je održana u vijećnici Općine Motovun, Trg Andree Antica 1.
Sjednica je započeta u 20:00 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, Elvis Linardon, Senad Pergar i Ivan Vukadinović.
Odsutni članovi Općinskog vijeća: Barbara Marinac Komazec, Josip Štefanić i
Klaudio Tomaz.
Ostali prisutni: Tomislav Pahović, Dina Kotiga, Sandra Poropat, Ivona
Vascotto Rabar, Iva Jeletić Prodan, David Matković, Željko Šćulac, Vedran Šćulac i
Nenad Šćulac.
Predsjednik vijeća pozdravlja sve prisutne te konstatira kako je prisutna nova
članica vijeća te daje riječ Senadu Pergaru kao predsjedniku Mandatno –
verifikacijske komisije.
Senad Pergar daje na znanje kako je zaprimljena ostavka Linde Fero na
mjestu članice Općinskog vijeća Općine Motovun te je za njenu zamjenicu u
Općinskom vijeću Općine Motovun Istarski demokratski sabor odredio Karmen
Grubor.
Predsjednik vijeća čita tekst svečane prisege za novu članicu vijeća Karmen
Grubor. Karmen Grubor prihvaća svečanu prisegu riječima „Prisežem“ te vlastoručno
ju potpisuje.
Predsjednik vijeća predlaže:
DNEVNI

RED

1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća
Općine Motovun-Montona održane 15. veljače 2018. godine.
2. Razmatranje i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog
izvješća društva Motovun Park za 2017. godinu. (Izvjestiteljica: Ivona Vascotto
Rabar)
3. Razmatranje i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog
izvješća Turističke zajednice Općine Motovun za 2017. godinu. (Izvjestiteljica:
Iva Jeletić Prodan)
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu. (Izvjestiteljica: Sandra Poropat)

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Izvješća o radu općinskog načelnika za
razdoblje srpanj - prosinac 2017. godine. (Izvjestitelj: Tomislav Pahović)
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju katastarske čestice
dječjeg odmarališta u naselju Špadići u Poreču i određivanju suvlasničkih
udjela na novoformiranoj katastarskoj čestici. (Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
7. Razmatranje prijedloga i donošenje o Odluke izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun. (Izvjestitelj: Nenad
Šćulac)
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Izjave o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću Motovun park d.o.o. Motovun.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
9. Vijećnička pitanja.
Predloženi dnevni red se jednoglasno prihvaća.
TOČKA 1.
Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća
Općine Motovun-Montona održane 15. veljače 2018. godine.
Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
Usvaja se skraćeni zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun
održane 15. veljače 2018. godine.
TOČKA 2.
Razmatranje i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog
izvješća društva Motovun Park za 2017. godinu
Ivona Vascotto Rabar uvodno obrazlaže Izvješće o radu i financijsko izvješće
Motovun Parka d.o.o. za 2017. godinu te prezentira rad društva Motovun Park d.o.o.
od osnivanja do sada.
Nakon uvodnog izlaganja, članovima vijeća predstavlja se David Matković,
novi direktor Motovun Parka d.o.o.
Nema rasprave i jednoglasno se donosi:
ZAKLJUČAK
Prihvaćaju se Izvješće o radu i financijsko izvješće društva Motovun Park za
2017. godinu.

TOČKA 3.
Razmatranje i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog
izvješća Turističke zajednice Općine Motovun za 2017. godinu
Iva Jeletić Prodan uvodno obrazlaže Izvješće o radu i financijsko izvješće
Turističke zajednice Općine Motovun za 2017. godinu.
Nema rasprave i jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
Prihvaćaju se Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice Općine
Motovun za 2017. godinu.
TOČKA 4.
Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Motovun za 2017. godinu
Sandra Poropat obrazlaže Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Motovun za 2017. godinu.
Otvara se rasprava.
Karmen Grubor govori kako bi kod dijela koji se odnosi na objavu u Službenim
novinama grada Pazina dodati i još Službeni glasnik Općine Motovun te kada akti
stupaju na snagu. Na kraju dodaje kako je izvršenje Proračuna najniže u zadnjih 12
godina te kako se nada da će u 2018. prihodi biti veći.
Nakon rasprave jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2017.
godinu.
TOČKA 5.
Razmatranje prijedloga i donošenje Izvješća o radu općinskog načelnika za
razdoblje srpanj - prosinac 2017. godine
Tomislav Pahović obrazlaže Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje
srpanj - prosinac 2017. godine.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Karmen Grubor ponovno dodaje kako bi trebalo dodati u tekst dodati Službeni
glasnik Općine Motovun te umjesto stupanje na snagu danom donošenja, stupanje
na snagu 8 dana od dana donošenja kako bi akti bili u skladu sa zakonom.
Nenad Šćulac odvraća da zakon uistinu navodi da opći akt stupa na snagu
najranije osmi dan od dana njegove objave. No, zaključak kojim se prihvaća izvješće
o radu načelnika jako je teško nazvati općim aktom i da se stoga ne slaže s opaskom
članice vijeća.
Nakon rasprave jednoglasno se donosi

ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj prosinac 2017. godine.
TOČKA 6.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju katastarske čestice
dječjeg odmarališta u naselju Špadići u Poreču i određivanju suvlasničkih
udjela na novoformiranoj katastarskoj čestici
Nenad Šćulac obrazlaže odluku.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nema rasprave i jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
Donosi se Odluka o formiranju katastarske čestice dječjeg odmarališta u
naselju Špadići u Poreču i određivanju suvlasničkih udjela na novoformiranoj
katastarskoj čestici.
TOČKA 7.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun
Nenad Šćulac obrazlaže odluku.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Karmen Grubor postavlja pitanje na temelju čega je naplata ulaznica
predviđena kao komunalna djelatnost te kako u djelatnostima nabrojanima u Zakonu
o komunalnom gospodarstvu nema djelatnosti naplate ulaznica odnosno kako
naplata ulaznica nije komunalna već je gospodarska djelatnost.
Nenad Šćulac odgovara kako se analizirajući druge gradove koji provode
sličnu aktivnost utvrdilo da je Odlukom o komunalnoj djelatnosti i kod drugih gradova
bila predviđena ta djelatnost, zato jer se radi o upravljanju javnim prostorom te taj
javni prostor treba održavati.
Karmen Grubor ponovno govori kako naplata ulaznica nije komunalna
djelatnost te Odluku ne bi trebalo usvojiti i kako joj je i u razgovoru sa stručnim
osobama koji se bave komunalnim djelatnostima rečeno da naplata zidina nije
komunalna djelatnost, te je i pisanim putem poslala upit te će dobiti pisano mišljenje.
Dalje, govori kako će ako naplatu ulaznica preuzme Motovun Park d.o.o.
obračunavati se PDV, a Općina Motovun sada ne plaća PDV.
Nenad Šćulac odgovara kako dok ministarstvo ne oslobodi Općinu Motovun
plaćanja PDV-a, Općina Motovun plaća PDV te kako se na odgovor Ministarstva
kulture čeka mjesecima.
Karmen Grubor govori do sada Općina nije u sustavu PDV-a i ne smije njega
ni naplaćivati, jer bi ga trebalo naplaćivati i na svim drugim računima koje Općina
Motovun izdaje.

Nenad Šćulac odgovara da do trenutka dok Ministarstvo kulture ne potvrdi da
se radi o upravljanju kulturnim dobrom, ne može se dobiti oslobođenje od plaćanja
PDV-a, te kako je sve rađeno temeljem studije.
Tomislav Pahović na kraju dodaje kako smatra da treba usvojiti Odluku.
Nakon rasprave, sa sedam glasova za i jednim glasom protiv donosi se
ZAKLJUČAK
Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Motovun.
TOČKA 8.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Izjave o osnivanju društva
s ograničenom odgovornošću Motovun park d.o.o. Motovun
Nenad Šćulac obrazlaže odluku.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nema rasprave te se sa sedam glasova za i jednim glasom protiv donosi
ZAKLJUČAK
Donosi se Odluka o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Motovun park d.o.o. Motovun.
TOČKA 9.
Vijećnička pitanja
Tomislav Pahović govori o planovima i radovima na području Općine Motovun,
kako je pročistač u funkciji te se svakodnevno domaćinstva spajaju na kanalizacijski
sustav koji je pod nadzorom Usluga odvodnje d.o.o., na mrtvačnici u Kaldiru
napravljen je krov, postavljena je stolarija, struja i voda te se počinje sa unutrašnjim
radovima i postavljanjem lima na krov mrtvačnice, zatim će se pokriti krov crijepom
te napraviti fasada.
Dalje govori kako se počelo s dogovaranjem oko izrade projektne
dokumentacije za sanaciju ceste Rotonda - Kanal, za što su osigurana određena
sredstva, dovršena je obnova zida na Barbacanu koji je godinama predstavljao
opasanost za prolaznike, uređuju se prostorije lovačke udruge te ostalih prostorija
koja se nalaze iznad banke, na adresi Kanal 3, koje će se dati udrugama na
korištenje, uredilo se novo parkiralište na Kanalu, započela je i sanacija županijske
ceste Motovun - most Mirna te s obzirom na službene alternativne pravce očekuje se
manja posjećenost gostiju, s Odjelom za turizam Istarske županije i Županijskom
upravom za ceste pokušava se dogovoriti češće, redovitije i kvalitetnije održavanje
alternativnog pravca za lokalno stanovništvo od Kanala preko Mrtve stanice do
Svetog Bartola, a cesta Valenti - Sveti Bartol sanirana je nekoliko dana ranije te je
sada u dobrom stanju.
S Institutom za poljoprivredu iz Poreča potpisan je ugovor o izradi programa
raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, a sa Sveučilištem u Rijeci,
Poljoprivrednim odjelom u Poreču te u suradnji s Istrametom koji će u Motovunu

postaviti meterološku stanicu i radar za očitovanje vremenskih prilika dogovorena
suradnja na praćenju kretanja američkog cvrčka kako bi se tako sprječavalo širenje
zaraze zlatnom žuticom, pregledalo se zapuštene čestice u vlasništvu Republike
Hrvatske, nakon čega se sve površine na karti označilo i na temelju toga će se iskrčiti
otprilike 120 ha neobrađenog zemljišta.
Na koncu, održan je sastanak u Ministarstvu turizma na kojem je Općina
Motovun dobila upute oko dokumentacije potrebne za sufinanciranje projektne
dokumentacije za uspinjaču u Motovunu.
Karmen Grubor postavlja pitanje vezano uz 2. sjednicu Općinskog vijeća
Općine Motovun što se poduzelo po pitanju njene plaće i koeficijenta koji je na toj
sjednici bio spomenut kao sporan, gdje je konstatirano da je plaća nje kao pročelnice
tada bila veća od plaće načelnika, te da bi trebala snositi određene sankcije i
odgovornosti te osim toga kako sa sobom ima cjelovitu informaciju o koeficijentu i
osnovici te traži obrazloženje.
Nenad Šćulac odgovara kako je isto pitanje vezano uz plaću pročelnika i
načelnika stiglo Općini Motovun od Ministarstva uprave, Službe za inspekciju lokalne
i područne samouprave, pa će se o eventualnim sankcijama moći govoriti nakon
nalaza inspekcije.
Dalje govori kako gledajući samo izračun (koeficijent x osnovica) umnožak
plaće pročelnika nije bio veći od umnoška plaće načelnika, ali u realnim je okvirima
plaća pročelnika posljednje tri godine bila veća od plaće načelnika, što pokazuje graf
koji je poslan u odgovoru Ministarstvu uprave, gdje se vidi da je neto plaća pročelnika
bila veća od plaće načelnika te kako smatra da plaća pročelnika ne može biti veća i
smatra da to sigurno nije ispravno. Dalje navodi kako je 2013. godine smanjivan
koeficijent plaće načelnika, ali istovremeno nije smanjivan i koeficijent plaće
pročelnika.
Karmen Grubor odgovara kako je razlika između neto i bruto plaće, te kako
njoj pripada uvećanje s obzirom na godine radnog staža i osobne odbitke, te je njena
osnovica izglasalo Općinsko vijeće, a osnovicu za dužnosnike donosi Vlada.
Također, naglašava kako ne želi da ju se proziva i iznosi činjenice koje nisu točne.
Nenad Šćulac navodi kako zakon jasno kaže kako koeficijenti za obračun
plaće službenika i namještenika ne smiju biti veći od koeficijenta složenosti poslova
radnih mjesta odgovarajućim nazivima u državnoj službi, a koeficijent za obračun
plaće pročelnika upravnog odjela ili službe ne smije biti veći od složenosti poslova
načelnika sektora (3,007) te je to trebalo uskladiti i kako ostaje kod toga da je
koeficijent pročelnika trebao biti niži od koeficijenta načelnika.
Karmen Grubor ponovno naglašava kako se bi trebali miješati bruto i neto
iznosi plaće te kako radni staž nosi postotak koji se dobiva u neto plaći.
Tomislav Pahović postavlja pitanje dali je koeficijent pročelnika trebao biti niži.
Nenad Šćulac odgovara kako je trebao biti niži, a nije bio.
Karmen Grubor govori kako osnovica načelnika i pročelnika nije ista, te kako
bruto iznos ne smije prelaziti plaću načelnika.
Nenad Šćulac ponavlja kako je trebalo uskladiti koeficijente.
Igor Kotiga postavlja pitanje vezano uz prekopavanje u Ulici Gradiziol.
Nenad Šćulac odgovara kako je Slobodan Knežević, vlasnik poslovnog
prostora u Ulici Gradiziol podnio zahtjev za prekopavanje ceste radi postavljanja
instalacija, odgovoreno mu je da će se razmotriti taj zahtjev te je Općina Motovun

uputila prijavu Konzervatorskom odjelom, ali je vlasnik na svoju ruku, bez ikakve
suglasnosti počeo s prekopavanjem kaldrme i postavljanje instalacija. U
međuvremenu je policija napravila izvid, građevinska inspekcija je također poslala
obavijest da je prijava upućena Konzervatorskom odjelu.
Igor Kotiga govori kako je u maloj ulici kod restorana Mondo gdje su se izvodili
instalacijski radovi pušten građevinski otpad na ulici i suncobran na sredini prolaza.
Tomislav Pahović odgovara kako će se to pogledati.
Nakon iscrpljenog dnevnog reda sjednica je završila s radom u 21:30 sati.

ZAPISNIK VODILA
Ivana Pavletić

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
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