
 
 

 
SKRAĆENI ZAPISNIK 

s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun 
održane 3. prosinca 2018. 

 
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, Danijel Bon, Maja Drndić, 

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

Klaudio Tomaz. 
 

Ostali prisutni: Tomislav Pahović, Dina Kotiga, Sandra Poropat, Mirjan 
Rimanić, 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 prijedloga i donošenje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Motovun-Montona za 2018. godinu s pripadajućim aktima: 
a) Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun-

Montona za 2018. godinu 
b) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog 

odgoja i obrazovanja za 2018. godinu, 
c) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2018. godinu, 
d) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2018. 

godinu, 
e) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, 
f) 1. izmjene i dopune Socijalnog programa za 2018. godinu, 
g) 2. izmjene i dopune Programa komunalnih potreba za 2018. godinu, 
h) 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području prostornog 

uređenja za 2018. godinu, 
i) 1. izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba 

u 2018. godini, 
j) Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih 

stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Motovun u 2018. godini. 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Motovun za 2019. 
godinu s pripadajućim aktima: 

a) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2019. godinu, 
b) Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja 

za 2019. godinu, 
c) Program javnih potreba u školstvu za 2019. godinu, 



 
 

d) Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2019. godinu, 
e) Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu, 
f) Socijalni program za 2019. godinu, 
g) Program komunalnih potreba za 2019. godinu, 
h) Program javnih potreba u području prostornog uređenja za 2019. 

godinu, 
i) Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2019. godini, 
j) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 

nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 
2019. godini. 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu 
stipendija. 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja 
životinja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim 
životinjama. 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju vozila za službene 
potrebe, službenim putovanjima, službene informatičke opreme i službenih 
mobilnih telefona. 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o istupanju Općine Motovun-
Montona iz udruge Modelna šuma „Sliv rijeke Mirne“. 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području 
Općine Motovun-Montona. 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i 
registraturnog gradiva. 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za 
porezne obveznike koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i 
postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova. 

11. Vijećnička pitanja. 
 
 

Predloženi dnevni red se jednoglasno prihvaća. 
 

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

Općine Motovun održane 6. rujna 2018. godine 
 
 Karmen Grubor zamolila je da se u zapisniku ispravi dio točke 7. koji kaže da 
se natječaj raspisao u vrijeme dok je stari zakon bio na snazi i da je proveden po 
važećoj općinskoj odluci, međutim zakon je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. 
godine, a natječaj je objavljen 21. kolovoza 2018. godine. Isto tako govori kako je 
navela da se u Zakonu o komunalnom gospodarstvu promijenio postupak što se tiče 
dodjeljivanja poslova jer se to sada dodjeljuje po Zakonu o javnoj nabavi te kako 
postupak nije usklađen s novim zakonom. 
 Nenad Šćulac odgovara kako će se snimka sa sjednice preslušati ponovno. 
 Elvis Linardon govori će ako se usvoje primjedbe vijećnice Karmen Grubor 
zapisnik biti verificiran na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća te daje primjedbe na 
glasanja. 
 
 Jednoglasno se donosi 
 



 
 

ZAKLJUČAK 
 

Skraćeni zapisnik s 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun održane 6. 
rujna 2018. godine upućuje se na provjeru. 

 
 

TOČKA 2. 
Razmatranje prijedloga i donošenje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Motovun-Montona za 2018. godinu s pripadajućim aktima: 

a) Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun-
Montona za 2018. godinu 

b) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog 
odgoja i obrazovanja za 2018. godinu, 

c) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2018. godinu, 
d) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 

2018. godinu, 
e) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, 
f) 1. izmjene i dopune Socijalnog programa za 2018. godinu, 
g) 2. izmjene i dopune Programa komunalnih potreba za 2018. godinu, 
h) 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području prostornog 

uređenja za 2018. godinu, 
i) 1. izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih 

potreba u 2018. godini, 
j) Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih 

stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Motovun u 2018. godini. 

 
 Sandra Poropat obrazlaže. 
 Elvis Linardon otvara raspravu. 
 
 Karmen Grubor postavlja pitanje postoji li podatak o prihodima odnosno 
realizaciji s nekim datumom, ostvarenje koje je ostvareno što se tiče prihoda, jer je 
navedena usporedba s ostvarenjima 2016. godine. 
 Sandra Poropat odgovara kako može navedeno ispisati te kako ne zna točno 
iznos, ali je on preko 5.000.000,00 kuna. 
 Karmen Grubor govori kako su povećani materijalni troškovi što se tiče 
reprezentacije, manifestacija, usluge interneta i rashodi za Festival terana i tartufa, 
zatim plaće i putni troškovi zaposlenih, energiju, telefona, pošte i intelektualne 
usluge. Dalje govori kako što se tiče naplate zidina po troškovima koji su prikazani 
vidi se iznos od 800.000,00 kuna te kako bi ubuduće trebalo bolje planirati jer je 
predviđeni prihod od naplate zidina 4.000.000,00 kuna, a realizirano je 900.000,00 
kuna, što je jako malo s obzirom na troškove, kako se neće dalje ulagati u opremu, 
ali će i dalje u njeno održavanje i troškove zaposlenika. Na kraju govori kako se u 
komunalnu infrastrukturu jako malo uložilo u 2018. godini, samo mrtvačnica u 
Kaldiru, ostalih investicija osim tekućih nema te su sva ulaganja prebačena u 2019. 
godinu i nisu realizirana u ovoj godini. 
 Igor Kotiga odgovara kako smatra da se ne može reći samo mrtvačnica u 
Kaldiru, jer je to velika investicija na koju se čekalo 30 godina. 
 Tomislav Pahović govori kako se sigurno ne može uspoređivati ulaganje u 
infrastrukturu s godinom kada se izgradila kanalizacija. Što se tiče troškova koje je 



 
 

nabrojala tiču se kvalitete i unaprjeđenja rada i veće učinkovitosti rada Općine 
Motovun, a investicije koje nisu ostvarene u ovoj godini realizirat će se u sljedećoj 
godini te je proračun usmjeren k tome da se brojni projekti ostvare. Vezano uz 
Doživljaj Motovuna govori kako je svaki početak težak te kako je svaka kuna koja je 
tim projektom donesena u proračun Općine Motovun više od nule, da su prva tri 
mjeseca projekta bila testna, isto tako da smatra da 900.000,00 kuna prihoda nije 
malo, ove godine bilo je ulaganja no sljedeće neće biti. Napominje kako ju ovoj godini 
s obzirom na prvenstvo u nogometu i rekonstrukciju ceste mogu biti zadovoljni s 
projektom Doživljaj Motovuna, radi se na tome da se poslovanje unaprijedi, na novim 
sadržajima i da se Općinu pokušava učiniti samoodrživom. 
 Nenad Šćulac govori kako se nisu povećavali troškovi na određenim stavkama 
koje je navela Karmen Grubor, troškovi telefona, pošte i interneta manji su u odnosu 
na ono što je bio plan, rashodi za reprezentaciju isti su kao i svake godine, a što se 
tiče rashoda za manifestacije i Veli Jože i Festival terana i tartufa da se do sada 
radilo po sistemu bonova, sada se izdaju računi, istovremeno su smanjeni troškovi za 
Feštu od fruti, Kulturno ljeto i Dan Općine. Rashodi za energiju su veći jer se u 
funkciju stavilo prostor Galerije, ali i radi rasta cijena goriva koji se održava i kod nas. 
Što se tiče troškova za intelektualne usluge u odnosu na plan su manji, ali naglašava 
kako prije godinu dana dolaskom u Općinu Motovun nije zatekao velik broj 
pripremljenih projekata, a svaka investicija mora biti pripremljena i provedena kroz 
projektnu dokumentaciju. 
 Karmen Grubor govori kako je ono što je planirano plan želja i sada je to 
smanjeno i da ona gleda prema ostvarenjima koje ima prikazano. Napominje kako ne 
treba gledati plan nego ono što je ostvareno. 
 Tomislav Pahović odgovara da ako je za intelektualne usluge planirano 
400.000,00 kuna, a potrošilo se 200.000,00 kuna smatra da je smanjen trošak. 
 Karmen Grubor govori da je smanjeno u odnosu na plan, ali nije u odnosu na 
ono što je potrošeno u 2016. ili 2017. godini. 
 Nakon rasprave sa 7 glasova za i 1 suzdržanim donosi se 
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Motovun-Montona za 2018. 
godinu s pripadajućim aktima: 

a) Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun-Montona 
za 2018. godinu 

b) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i 
obrazovanja za 2018. godinu, 

c) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2018. godinu, 
d) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2018. 

godinu, 
e) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, 
f) 1. izmjene i dopune Socijalnog programa za 2018. godinu, 
g) 2. izmjene i dopune Programa komunalnih potreba za 2018. godinu, 
h) 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području prostornog uređenja 

za 2018. godinu, 
i) 1. izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 

2018. godini, 



 
 

j) Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 2018. 
godini. 

 
TOČKA 3. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Motovun za 2019. 
godinu s pripadajućim aktima: 

a) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2019. godinu, 
b) Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja  

za 2019. godinu, 
c) Program javnih potreba u školstvu za 2019. godinu, 
d) Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2019. godinu, 
e) Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu, 
f) Socijalni program za 2019. godinu, 
g) Program komunalnih potreba za 2019. godinu, 
h) Program javnih potreba u području prostornog uređenja za 2019. godinu, 
i) Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2019. godini, 
j) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 

nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 
2019. godini. 

 
Sandra Poropat obrazlaže. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 
Karmen Grubor govori da upravo vezano uz Festival terana i tartufa troškovi 

koji su bili u 2017. godini su 47.408,00 kuna, a sada se predviđa 128.000,00 kuna, 
kako pročelnik Nenad Šćulac govori da su bonovi uključeni, ovo su prikazani 
troškovi, a ako se nešto naplatilo onda je to u prihodima, ne u rashodima. Dalje 
govori kako je pitala kakvo je ostvarenje, ako je sada ostvarenje 5.000.000,00, a 
sada su se usvojile izmjene kojima se predviđa 7.500.000,00 kuna, to znači da sada 
trenutno fali 2.000.000,00 kuna, a troškovi su već sada prikazani odnosno obveze 
koje treba platiti, po ovom izračunu su otprilike 850.000,00 kuna te da priča o stanju 
koje je, a ne o planovima. 

Nenad Šćulac odgovara kako se ponovno nisu razumjeli vezano uz bonove i 
rashode te govori kako se svih godina ranije naplaćivalo bonovima, a sada se sve 
naplaćivalo kroz fiskalnu blagajnu i svi rashodi su evidentirani kroz 128.000,00 kuna 
odnosno promijenio se način poslovanja vezano uz Festival terana i tartufa. 

Karmen Grubor govori kako ako se račune fiskaliziralo i dobilo neki iznos onda 
je to prihod, a ne rashod, znači da su u ovih 128.000,00 kuna prikazani rashodi, 
odnosno troškovi koji su nastali da bi se manifestacija održala. 

Nenad Šćulac govori kako je ovo bila tema 2. točke dnevnog reda. 
 

Nakon rasprave sa 7 glasova za i 1 glasom suzdržanim glasom donosi se 
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Proračun Općine Motovun za 2019. godinu s pripadajućim aktima: 
a) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2019. godinu, 
b) Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja          

za 2019. godinu, 



 
 

c) Program javnih potreba u školstvu za 2019. godinu, 
d) Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2019. godinu, 
e) Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu, 
f) Socijalni program za 2019. godinu, 
g) Program komunalnih potreba za 2019. godinu, 
h) Program javnih potreba u području prostornog uređenja za 2019. godinu, 
i) Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2019. godini, 
j) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih 

članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 2019. godini. 
 
 

TOČKA 4. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu 

stipendija. 
 

Nenad Šćulac obrazlaže Odluku o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 
 Karmen Grubor konstatira da se 18. prosinca 2017. godine donijela Odluka za 
utvrđivanje kriterija za školsku godinu 2017./2018. godinu sa kojom je prestala važiti 
Odluka iz 2016. godine, te je samim time Oglas koji je objavljen u listopadu ove 
godine, te kako ne vidi razloga da Općinsko vijeće donosi ovu Odluku kada vijeće 
donosi Proračun u kojem je iznos za stipendije već određen. Dalje govori kako ne vidi 
logiku članka 3. gdje načelnik kasnije donosi Zaključak o broju i vrsti stipendije i o 
iznosima do kraja lipnja jer se proračun upravo sada donosio te da što se tiče 
bodovanja misli da je jako nepravedno. Objašnjava kako isti broj bodova dobiva 
učenik s 1 četvorkom ili sa 7 četvorki, da vidi kako se izbacilo sudjelovanje u 
domovinskom ratu, podstanarstvo, bodove vezane uz obitelj koja ima više djece 
predškolskog uzrasta te se na temelju toga otežalo dobivanje stipendije onima težih 
socijalnih uvjeta. Kako na području Općine nema mnogo djece, nego ih ima nekoliko 
po generaciji, malo ih upisuje fakultet i kako nije u redu da im se na takav način 
skidaju bodovi. U članku 22. Odluke gdje stoji da će se svaki godine utvrđivati dali 
stipendist ima uvjete da daljnju isplatu stipendije, iz prošlih odluka je bila mogućnost 
stavljanja u mirovanje stipendije jednom ako stipendist upiše međugodinu i kada bi 
sljedeće godine upisao višu godinu nastavio bi dobivati stipendiju. Što se tiče 
apsolventskog staža napominje kako su to studenti koji su položili sve ispite i imaju 
još samo diplomski rad te da misli da taj iznos ne bi mnogo utjecao na Općinu kada 
bi stipendirala takve studente još šest mjeseci. 
 Nenad Šćulac odgovara kako je ova Odluka bila na javnoj raspravi mjesec 
dana i svi su građani imali priliku dati prijedloge i primjedbe te da u prošlih godinu 
dana Općina nije odbila niti jedan zahtjev za stipendiju ako su stipendisti ispunjavali 
uvjete, socijalni kriteriji su posebni uvjeti koje ako netko ispunjava također može 
ostvariti pravo na stipendiju. Na kraju spominje apsolventski staž koji počinje kada 
student odsluša sva predavanja i nema obvezu pohađanja predavanja i obično su 
studenti u tom razdoblju kod kuće. 
 Karmen Grubor govori da apsolventski staž traje najviše godinu dana, u 
prijašnjoj odluci je bila stipendija isplaćivana šest mjeseci te se isto tako isplaćuje i u 
drugim općinama i ponovno ističe kako nije korektan kriterij bodovanja prosjeka 
ocjena. 



 
 

 Tomislav Pahović odgovara da što se tiče usporedbe s drugim općinama, 
Općina Motovun ima svake godine do 40 stipendista, a u bližoj okolici niti nemaju 
stipendiste. 
 
 Nakon rasprave, sa 7 glasova za i 1 glasom protiv donosi se  
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija. 
 
 

TOČKA 5. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja 

životinja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim 
životinjama 

 
 Nenad Šćulac obrazlaže Odluku o uvjetima i načinu držanja životinja i načinu 
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. 
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Nema rasprave te se jednoglasno donosi  
  

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o uvjetima i načinu držanja životinja i načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. 
 
 

TOČKA 6. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju vozila za službene 
potrebe, službenim putovanjima, službene informatičke opreme i službenih 

mobilnih telefona 
 

 Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 
 Karmen Grubor govori da je u Odluci potrebno promijeniti u članku 5. dio koji 
se odnosi na članak 2. u članak 3., i isto tako u članku 6. promijeniti dio koji nije točan 
i stoji članak 2., a treba biti članak 4., te dalje govori kako u obrazloženju stoji da 
Jedinstveni upravni odjel predlaže donošenje odluke vijeće, a on nije ovlašteni 
predlagatelj akata. 
 

Nakon rasprave jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o korištenju vozila za službene potrebe, službenim 
putovanjima, službene informatičke opreme i službenih mobilnih telefona. 

 
 

TOČKA 7. 



 
 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o istupanju Općine Motovun-
Montona iz udruge Modelna šuma „Sliv rijeke Mirne“ 

 
Nenad Šćulac obrazlaže Odluku. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 
Karmen Grubor postavlja pitanje vezano uz pravni temelj za donošenje akta 

odnosno zakon na koji se poziva kakve veze ima s Odlukom o istupanju iz Modelne 
šume te spominje detaljno obrazloženje zbog čega se izlazi iz Modelne šume za koje 
smatra da nije bilo potrebno. 

Ivan Vukadinović postavlja pitanje koje su bile obveze Općine Motovun prema 
udruzi. 

Nenad Šćulac odgovara da je Općina plaćala godišnju članarinu u iznosu od 
500,00 kuna. 
 

Nakon rasprave sa 7 glasova za i 1 glasom suzdržanim donosi se 
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o istupanju Općine Motovun-Montona iz udruge Modelna 
šuma „Sliv rijeke Mirne“. 

 
 

TOČKA 8. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području 

Općine Motovun-Montona 
 

Nenad Šćulac obrazlaže Plan mreže dječjih vrtića na području Općine 
Motovun-Montona. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Rasprave nema te se jednoglasno donosi  

 
ZAKLJUČAK 

 
Donosi se Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Motovun-Montona. 

 
 

TOČKA 9. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog 

i registraturnog gradiva 
 

Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
 Karmen Grubor govori da koliko je njoj poznato Općina Motovun je i do sada 
imala Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva te je potrebno 
njega staviti izvan snage, te bi se trebalo pozvati na novi zakon koji je objavljen u 
„Narodnim novinama“, broj 61, dana 19. srpnja 2018. godine. Te napominje da 
Općinsko vijeće mora donositi odluke koje su usklađene koje predsjednik vijeća i 
potpisuje. 



 
 

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

 
ZAKLJUČAK 

 
Donosi se Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva. 

 
 

TOČKA 10. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za 

porezne obveznike koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i 
postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova 

 
 Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
 Rasprave nema te se jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o visini paušalnog poreza za porezne obveznike koji 
ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i 
organiziranja kampova. 
 
 

TOČKA 11. 
Vijećnička pitanja 

 
 Tomislav Pahović poziva se na Europsku uredbu o zaštiti osobnih podataka te 
upozorava ako je netko snimao sjednicu osim predstavnika medija i zapisničarke da 
nisu dobili privolu prisutnih. 
 Elvis Linardon postavlja pitanje vezano uz cestu, kada će biti radovi završeni 
te kada se otvara Hotel Roxanich. 
 Nenad Šćulac odgovara kako je planirani datum kraja bio 5. prosinca 2018., 
no sasvim je jasno da rekonstrukcija ceste do tog datuma neće biti završena, da je 
informacija koju je dobio da se planira do Božića završiti. Ista situacija je i s hotelom 
Roxanich koji bi isto tako do kraja godine trebao biti završen. Dalje, najavljuje vezano 
uz novi zakon o komunalnom gospodarstvu izmjene Odluka o komunalnom redu, 
komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu i javnim površinama. Izrađena je 
Procjena rizika od velikih nesreća koja je na javnoj raspravi, nema većih promjena 
osim što se ukinuo tim civilne zaštite jer si Općina u ovom trenutku ne može to 
priuštiti, a i nema potrebe s obzirom da postoje djelatne snage koje su zadnjih godina 
uvijek uspijevale reagirati. 
 Igor Kotiga postavlja pitanje koliki je iznos utrošen na nasipavanje pravca 
Režari - Benčići koji se koriste do završetka radova. 
 Nenad Šćulac odgovara da je do sada utrošeno oko 150.000,00 kuna, iako to 
nije službeni obilazni pravac, jasno je da ljudi koriste sve obilazne pravce kojima će si 
put do posla olakšati. U tom razdoblju bila su dva velika nevremena, ali i kamioni koji 
uništavaju put. 



 
 

 Tomislav Pahović odgovara kako postoji sporazum općina preko kojih prolazi 
Parenzana i Odjela za turizam Istarske županije koji upravlja njome i sporazumom je 
regulirano da će se svaka sanacija sufinancirati s 50% uz dokaze, a to su račun i 
fotografije. Općina Motovun je izvršila nasipavanja i košnju Parenzane dvaput, 
međutim izostala je suradnja s Odjelom za turizam. 
 Ivan Vukadinović postavlja pitanje u kojoj je fazi prodaja stare zgrade Doma za 
starije u Motovunu. 
 Tomislav Pahović odgovara kako je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade 
i socijalnu politiku dobilo konačno darovni ugovor o Doma za odrasle osobe u 
Brkaču, nakon toga je Ministarstvo pristupilo procjeni svoje 2/3 zgrade, te Općina 
Motovun 1/3 zgrade. Te procjene su sada u Ministarstvu za demografiju, obitelj, 
mlade i socijalnu politiku te bi ovih dana trebalo to biti proslijeđeno Ministarstvu 
državne imovine koje bi trebalo raspisati objedinjeni natječaj. 
 

Nakon iscrpljenog dnevnog reda sjednica je završila s radom u 19:50 sati.  
 
 
ZAPISNIK VODILA              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
    Ivana Pavletić              Elvis Linardon 

 


