
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA MOTOVUN 
Općinsko vijeće 

 
KLASA: 021-05/15-01/05 
URBROJ: 2163/05-02-15-5 
U Motovunu, 15. rujna  2015. 
 

ZAPISNIK 
sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun, održane 15. rujna 2015. godine u vijećnici Općine 

Motovun s početkom u 1900 sati. 
 
 

Nazočni vijećnici: Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon, Anita Rabak, Senad Pergar, Danijel Bon, 
Samuel Kaligari, Ivona Vascotto, Edi Bellini i  Marčelo Kaligari. 
Odsutni: Efrem Močibob, Stiven Valenta. 
Ostali nazočni: Načelnik Općine Motovun Tomislav Pahović, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Motovun Karmen Grubor, Računovodstvena referentica Sandra Poropat, zapisničarka Andrea Lanča. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne i 
konstatira da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje, te predlaže sljedeći dnevni red: 

 
Dnevni red 

 
0. Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun, 
1. Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju  Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu, 
2. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu, 
3. Razmatranje i donošenje  Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2015. 

godinu, 
4. Izvješće o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje siječanj - lipanj  2015. godine, 
5. Vijećnička pitanja. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon daje Dnevni red na glasanje. 
Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi Dnevni red. 
 

AD 0. 
 

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun je verificiran.  
 
 

AD 1. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ računovodstvenoj referentici Sandri Poropat 
koja obrazlaže Polugodišnje izvješće o izvršenju  Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu.  
Prihodi poslovanja planom su bili planirani u iznosu od  6.369.200,00 kn, dok su ostvareni 1.959.725,14 kn. 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine bili su planirani u iznosu od  3.640.000,00, a ostvareni 500.618,34. 
Rashodi poslovanja bili su planirani u iznosu od  7.708.700,00, a ostvareni u iznosu 2.094.868,89 kn. Rashodi za 
nabavu nefinancijske imovine bili su planirani u iznosu od  11.800.500,00, a ostvareni u iznosu od 1.593.466,33. 
Ostvaren je manjak zbog priznavanja rashoda za komunalnu palaču, jer još nismo dobili sredstva Ministarstva 
kulture, te dvije situacije za kanalizaciju, za koju smo kredit dobili 15.7.2015. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.  



Vijećnik Edi Bellini: Vidim da je puno manje je ostvarenog od planiranog? 
Predsjednik vijeća Elvis Linardon: Prema mojem iskustvu uvijek je manje ostvareno u prvom polugodištu.  
Referentica Sandra Poropat: Prihodi od naplate poreza uvijek dolaze u drugoj polovici godine.  
Vijećnik Edi Bellini: A ostalo da li će stić?  
Pročelnica Karmen Grubor: Za sada je situacija zadovoljavajuća, jer imamo dovoljno sredstva  na žiro računu, 
koja su nam pristigla u drugom polugodištu. 
Referentica Sandra Poropat: Kredit nam je odobren, te smo izvršili uplate prema ispostavljenim situacijama od 
izvođača radova  Niskogradnja Hren d.o.o.  
Načelnik Tomislav Pahović: Situacija nije ništa lošija nego svih tih godina do sada, dapače bolja je. 
Referentica Sandra Poropat: Ove godine je dodatni teret, vraćanje poreza obveznicima koji ostvaruju pravo na 
povrat poreza, je od 01.01.2015. godine ta obveza pripada općini jer više nemamo tu povlasticu kao radnije, 
budući nam je to pravo oduzeto jer nismo više u sustavu brdsko-planinskog područja.   
 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje pauzu od 15 minuta.  
 
Nakon povratka sa pauze, Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon zaključuje raspravu, te 
daje Polugodišnje izvješće o izvršenju  Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu na  glasanje. 
 

Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno prihvaća  Polugodišnje izvješće o izvršenju  Proračuna 
Općine Motovun za 2015. 

 

(Prilog – Izvješće) 

AD 2. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ računovodstvenoj referentici Sandri Poropat 
koja obrazlaže Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu.  
Prvotnim planom Prihodi poslovanja bili su planirani u iznosu od  6.369.200,00, a rebalansom su podignuti na 
7.382.308,28.  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.640.000,00, i nisu se mijenjali.   Rashodi poslovanja 
bili su planirani u iznosu od  7.708.700,00  a rebalansom su podignuti na 8.559.167,13 kn.  Rashodi za nabavu 
nefinancijske imovine bili su planirani u iznosu od  11.800.500,00, a rebalansom su podignuti na 11.979.232,87. 
Kod prvih izmjena i dopuna uvrštava se višak iz prošle godine  koji iznosi 16.091,72 kn. Ukupno raspoloživa 
sredstva iznose 20.538.400,00.  

Kod konta 61 Prihodi od poreza  povećala se pozicija  porez na prihod nekretninama koja je prvotnim planom 
bila planirana 350.000,00, a novim se povećava na 420.000,00 .  

Kod konta 63 Pomoći iz inozemstva povećala se pozicija  Tekuće pomoći iz državnog proračuna sa 500.000,00 
na 749.705,00 kn. Konto Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova  povećan je sa 100.000,00 na  
423.000,00 kn jer smo dobili odluku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje 
ugradnje LED žarulja, odnosno  energetski učinkovite javne rasvjete. Povećavaju se prihodi od zakupa od 
poljoprivrednog  zemljišta koji su prvotnim planom bili planirani  100.000,00, te sada iznose 370.000,00 kn. 
Povećava se pozicija Ostali nespomenuti prihodi sa 70.000,00 kn na 120.000,00 kn. Isto tako povećavaju se 
prihodi na poziciji Komunalne naknade sa 200.000,00 na 240.000,00  kn. Na kontu 66 Tekuće donacije od 
fizičkih osoba povećava sa 140.000,00 kn na 149.900,00 kn.  

Rashodi se također mijenjaju kako slijedi: Program- A01- Predstavnička tijela službena putovanja podižu se sa 
25.000,00 na 45.000,00 kuna. Smanjenje naknada za vijećnike sa 200.000,00 kn na 150.000,00 kn. Povećavaju 
se rashodi za manifestaciju „Veli Jože“ sa 90.000,00 kn na 105.000,00 kn. Program-A02 Javna uprava i 
administracija smanjuju se rashodi za Hitnu medicinska pomoć sa 22.000,00 na  21.600,00, intelektualne usluge 
povećali smo sa 120.000,00 na 160.000,00 kn, zaštitarsku službu smanjili smo sa 50.000,00 na 35.300,00 kn.  
Program A04- Javne potrebe u školstvu uvodi se nova pozicija za Tekuće pomoći gradskom proračunu- 
sufinanciranje radova u Dječjem odmaralištu Špadići u Poreču u iznosu od 6.850, 00, smanjili smo poziciju 
tekuće donacije Osnovnoj glazbenoj školi po sporazumu sa 5.500,00 na 1.704,00 kn. Povećala se pozicija 



Tekuće donacije za Gradsku knjižnicu Pazin sa 5.000,00 na 16.611,00 po potpisanom sporazumu. Program A06 
sport i rekreaciju bilježimo povećanje za uređenje sportsko rekreativne zone na Kanalu sa 20.000,00 na 
180.000,00 kn. Program A07- potpore prema socijalnom programu  uvodi se nova pozicija -savjetovalište za 
brak i obitelj Pazin u iznosu od  2.620,70 kn.  

Program A09- Program komunalnih potreba povećava se zbog nabave urbane oprema tj. stupići i daljinski 
upravljači sa 185.000,00 na 269.000,00 kn. Usluga realizacije i modernizacija dijela javne rasvjete prema 
projektu energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete povećava se sa 200.000,00 kn, na 423.000,00 kn. 
Smanjili smo poziciju Izgradnja javne rasvjete i osvjetljenje zidina sa 50.000,00 kn na 0,00 kn. 

Neke od novih pozicija su: Novelacija glavnog projekta za pročistač i izrada glavnog projekta u iznosu od 
9.500,00, Izrada izvedbenog projekta za pročistač u iznosu od 80.000,00 kn, Ostali nespomenuti rashodi 
poslovanja -Izrada Glavnog projekta energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete u iznosu od  17.200,00, 
Usluge za izradu geodetskog elaborata te  projektnu dokumentaciju idejnog i glavnog rješenja - javni wc na 
Kanalu u iznosu od 25.300,00 kn, Tekuće pomoći gradskom proračunu-troškovi ozakonjenja nezakonito izgrađ. 
zgr. do 500 metara od odlagališta otpada "Jelenčići V" u iznosu od 28.100,00, Kapitalne pomoći gradskom 
proračunu -  sufinanciranje otkupa zemljišta za izgradnju pristupne ceste odl. Otpada "Jelenčići V" u iznosu od 
10.186,45 kn, Kapitalna pomoć Usluzi d.o.o., Pazin za nabavku  mobilnog reciklažnog dvorišta 4.944,90, 
Intelektualne usluge-nadzor za oborinsku odvodnju 7.500,00 kn, Izgradnja oborinske odvodnje 210.000,00 kn, 
Kapitalna pomoć ŽUC-u za rekonstrukciju  Ž 5007- odvodnja 225.000,00.  

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.  

Vijećnik Edi Bellini: Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta se dosta povećao? 
Referentica Sandra Poropat: Povećalo se prvenstveno jer je AZRRI platio duplu naknadu za zakup 
poljoprivrednog zemljišta. 
Pročelnica Karmen Grubor: Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je odluku da se mogu sklopiti 
ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta, jedino uz uvjet da se  naplaćuje dupla godišnja zakupnina 
poljoprivrednog zemljišta, tako da su se prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta znatno povećali. 
Vijećnik Edi Bellini: Zašto je na županijskoj cesti na Kanalu Niskogradnja Hren d.o.o izvodila radove na 
oborinskoj odvodnji, kad je to cesta u nadležnosti ŽUC-a?  
Pročelnica Karmen Grubor: Niskogradnja Hren d.o.o. je izvodila radove na oborinskoj  odvodnji na cesti na 
Kanalu, ali je Ugovor o izvođenju radova sklopljen sa Županijskom upravom za ceste,  a Općina Motovun je 
sufinancirala 50% radova. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon zaključuje raspravu, te daje Izmjene i dopune 
Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu na  glasanje. 
 
Općinsko vijeće Općine Motovun sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA  prihvaća  Izmjene i dopune Proračuna 

Općine Motovun za 2015. godinu. 
 

(Prilog – Proračun) 

AD 3. 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ računovodstvenoj referentici Sandri Poropat 

koja obrazlaže Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu.  
U članku 8 Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu navode se svi programi 

koji su se mijenjali. Promijenio se socijalni program,  program javnih potreba u školstvu, program javnih potreba 
u kulturi, program javnih potreba u sportu i rekreaciji, program komunalnih potreba, te su sve promjene 
programa obrazložene u prethodnoj točki. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.  



Kako nije bilo pitanja, Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon zaključuje raspravu, te 
daje Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu na  glasanje. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.  

Kako nije bilo pitanja, Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon zaključuje raspravu, te 
daje Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu na  glasanje. 
 
Općinsko vijeće Općine Motovun sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA  prihvaća  Izmjene i dopune Odluke o 

izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu. 
 

(Prilog – Odluka) 

AD 4. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ Načelniku Općine Motovun Tomislavu 
Pahoviću koji obrazlaže Izvješće o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje siječanj - lipanj  2015. godine.  
 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu, te kako nije bilo pitanja daje 
Izvještaj na glasanje. 
 
 

Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno prihvaća Izvješće o polugodišnjem radu Načelnika za 
razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine. 

 
 

(Prilog – Izvješće, Zaključak) 

AD 5 

Vijećnik Edi Bellini: Da li ima nekih novosti u vezi elementarne nepogode od lani.  
Načelnik Tomislav Pahović: Nismo dobili sredstva zbog manjka sredstava u proračunu. Bila je proglašena 
elementarna nepogoda za Istru ali nisu nam isplatili.  
Pročelnica Karmen Grubor: Sredstva nam nisu odobrena. Prošle godine je bila izvanredna situacija zbog 
velikih  poplava, tako da nije bilo dovoljno sredstava. 
Vijećnik Edi Bellini: Kanalizacija kako napreduje? 
Načelnik Tomislav Pahović: Danas je predan Geodetski elaborat. Vjerujemo da će se radovi uskoro nastaviti. 
Pročelnica Karmen Grubor: Podnijeli smo zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, sa svom popratnom 
dokumentacijom, te od Ureda očekujemo njezino izdavanje.   
Vijećnik Edi Bellini: Parkiralište. je odluka stupila na snagu ili? 
Načelnik Tomislav Pahović: Da, Odluka je stupila na snagu. Naručili smo dva znaka, i crte. Obavijestili smo 
koncesionara. Ali se ljudi još uvijek ne pridržavaju. Policija je bila obaviještena, ali nije odreagirala. Ako 
sljedeće godine ne budemo imali komunalnog redara mislimo da će biti svejedno velikih problema. 
Vijećnik Edi Bellini: Samo još da dodam kako nema radnika Hotela više gore. i ima mjesta za parkiranje.  
situacija se promijenila na bolje 
Načelnik Tomislav Pahović: Imamo pritužbe iznajmljivača. Oni teško prihvaćaju situaciju, upravo zbog toga 
jer su oni najviše zloupotrebljavali sustav.  
Predsjednik vijeća Elvis Linardon: 6 iznajmljivača se žali na sustav. Nama su na prvom mjestu ljudi koji 
ovdje žive. Jedan prijedlog je prihvaćen, a to je stavljanje u funkciju senzora za izlazak.  
Načelnik Tomislav Pahović: Imamo u planu postavljanje stupića na parkingu za stanovnike Općine Motovun, 
koji će im čuvati parkirno mjesto. 
Vijećnik Edi Bellini: Da li radi kamera? 
Načelnik Tomislav Pahović: Da, kamera radi i snima, ali još uvijek nismo dobili aplikaciju za pregledavanje.  



Vijećnik Edi Bellini: Da li bi se mogao staviti znak kod Eda Benčića za zabranu parkiranja, i znak da je naprijed 
stupić? Trebalo bi se skratiti vrijeme za koje je otvoren stupić, jer je predugo dolje, te još par auta može ući 
nakon prvog. 
Načelnik Tomislav Pahović: Označit će se 2 mjesta za Benčiće i za invalide, isto tako će se postaviti i znak za 
stupić. Iznajmljivači nemaju ništa protiv kažnjavanja. Kako sa Pazinom nije uspjela suradnja vezana uz 
komunalnog redara, trebalo bi dogovoriti komunalnog redara iz Buja povremeno pa bi se riješio problem 
nepropisno parkiranih vozila.  
Vijećnik Edi Bellini: Mrtva stanica di su kopali dole ima puno nanesenog materijala, pa ako bi mogli zakrpat 
rupe.  
Načelnik Tomislav Pahović: Može.  
Vijećnik Marčelo Kaligari: Kontejneri za krupni otpad, da li se što riješilo? 
Načelnik Tomislav Pahović: U plani je nabava Mobilnog reciklažnog dvorišta preko Fonda za energetsku 
učinkovitost koje provodi Usluga d.o.o. iz Pazina. Isto tako direktor Usluge nije ispoštovao što se dogovorilo na 
sastanku. Kontejneri se mogu postaviti i u Svetom Bartolu, kao što je u Divjakima.  Isto kontejneri za selektivni 
otpad su nabavljeni, ali ne prazne ih na vrijeme. Drago mi je da ih naši ljudi koriste i odvajaju otpad.  
 
Kako više nije bilo pitanja, Predsjednik Općinskog  vijeća zaključio je 18. sjednicu Općinskog vijeća u 1954 sati. 
  
 
 
  Zapisničar:                                                                                                     Predsjednik 
 
Andrea Lanča                                                                                                   Elvis Linardon 


