
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MOTOVUN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/16-01/05 

URBROJ: 2163/05-02-16-4 

U Motovunu, 04. studenoga  2016. 

 

ZAPISNIK 

sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun, održane 04. studenog 2016. godine u 

vijećnici Općine Motovun s početkom u 18
00

 sati. 

 

Nazočni vijećnici: Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon, Anita Rabak, Senad Pergar, 

Danijel Bon, Samuel Kaligari, Ivan Vukadinović i Edi Bellini. 

Odsutni: Stiven Valenta, Efrem Močibob i Marčelo Kaligari 

Ostali nazočni: Načelnik Općine Motovun Tomislav Pahović, Pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Motovun Karmen Grubor. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara sjednicu, pozdravlja 

sve prisutne i konstatira da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje, te predlaže nadopunu 

dnevnog reda, te predlaže sljedeći dnevni red: 

 

Dnevni  red 

 

0. Verifikacija Zapisnika sa  24. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun, 

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun 

plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun,  

2. Razmatranje i donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj 

brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za 

razvoj Općine Motovun, 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude po raspisanom 

ograničenom prikupljanju ponuda za zimsko održavanje javnih površina i  nerazvrstanih 

cesta na području Općine Motovun, 

4. Razmatranje i donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 

Općine Motovun 2016-2020. godine, 

5. Razmatranje i donošenje Rezolucije 01/2016 

6. 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 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun je verificiran 

 



AD 1. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ Pročelnici 

Karmen Grubor koja obrazlaže Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za 

obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun. 

Ovom Odlukom mijenja se članak 3. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun (''Službene novine Grada 

Pazina“ broj 25/10. i 24/14.).  

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu,  

Vijećnik Ivan Vukadinović: Kako sam razumio sada smo ostali bez troje? Za stalno ili 

privremeno.  

Pročelnica Karmen Grubor: Dragan je otišao u mirovinu, a ostale odlaze privremeno, zbog 

bolovanja i korištenja porođajnog dopusta. Morali smo napraviti novo radno mjesto, koje bi 

obuhvaćalo dio poslova koje su do sada obavljale 3 osobe, a dio se prebacuje na djelatnike 

koji ostaju. Za sada ćemo objaviti natječaj za određeno vrijeme. 

Vijećnik Edi Bellini:Trebalo bi se zaposliti nekoga tko je od tuda i zna situaciju u Motovunu, 

tko će moć raditi Draganove poslove. 

Pročelnica Karmen Grubor: Draganovi poslovi su se već preraspodijelili na nas, naravno da 

ćemo zaposliti osobu koja pozna te poslove, ali moramo pričekati Natječaj, pa ćemo vidjeti 

tko će nam se javiti.  

 

Kako više nije bilo pitanja Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis 

Linardon zaključuje raspravu i daje Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Motovun JEDNOGLASNO donosi Odluku o koeficijentima za 

obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Motovun. 

Prilog 1 (Odluka) 

AD 2. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ Pročelnici 

Karmen Grubor koja obrazlaže Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj 

brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj 

Općine Motovun. Kako više nemamo status brdsko planinskog područja, imamo mogućnost 

korištenja sredstva Fonda za razvoj brdsko planinskog područja. Sredstava Fonda za razvoj 

brdsko-planinskih područja koristit će se za financiranje provedbe kapitalnog projekta: 

Renesansna kula-obnova krova i pročelja u iznosu od 100.000,00 kuna. Općinski načelnik će 

s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopiti ugovor za korištenje 

sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine 

za navedeni projekt.  

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu, te 

kako nije bilo pitanja daje Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-

planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine 

Motovun na glasanje. 

Općinsko vijeće Općine Motovun JEDNOGLASNO donosi Odluku o korištenju 

namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje 

provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Motovun. 

 

Prilog 2 (Odluka) 



AD 3. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon obrazlaže Odluku o 

prihvaćanju najpovoljnije ponude po raspisanom ograničenom prikupljanju ponuda za zimsko 

održavanje javnih površina i  nerazvrstanih cesta na području Općine Motovun, najpovoljnija 

ponuda je ona ponuđača Istarske ceste d.o.o. iz Pule, Partizanski put 140, s kojim bi se 

sklopio ugovor o godišnjem obavljanju radova za 2016. i 2017. godinu. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu, te 

kako nije bilo pitanja daje Odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude po raspisanom 

ograničenom prikupljanju ponuda za zimsko održavanje javnih površina i  nerazvrstanih cesta 

na području Općine Motovun na glasanje. 

Općinsko vijeće Općine Motovun JEDNOGLASNO donosi Odluku o prihvaćanju  

ponude Istarske ceste d.o.o. iz Pule, Partizanski put 140, za zimsko održavanje javnih 

površina i  nerazvrstanih cesta na području Općine Motovun 

 

Prilog 3 (Odluka) 

AD 4. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ Pročelnici 

Karmen Grubor koja obrazlaže Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 

Općine Motovun 2016-2020. godine. Strategijom su definirane procedure i kriteriji za sve 

oblike raspolaganja imovinom planirane strateškim dokumentima, te način izvještavanja o 

upravljanju i raspolaganju nekretninama. Strategiju je izradio Jedinstveni upravni odjel 

Općine Motovun.  

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu,  

Predsjednik vijeća Elvis Linardon: Zanima me čime se bavi trgovačko društvo CIK „Dr. 

Božo Milanović“? 

Pročelnica Karmen Grubor: Radio Istra 

 

Kako više nije bilo pitanja Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis 

Linardon daje Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Motovun 

2016-2020. godine na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Motovun JEDNOGLASNO donosi Strategiju upravljanja i 

raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Motovun 2016-2020. godine. 

 

Prilog 4 (Odluka) 

AD 5. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon obrazlaže Rezoluciju 01/2016 

kojom ukazuje na potrebu hitne sanacije dijela županijske ceste 5007 u naselju Motovun, 

ulica Kanal kod kućnog broja 14, te na sanaciju dijelova županijske ceste u MO Kaldir . Na 

dijelu ceste br. 5007 Ž 5209 u nadležnosti Županijske uprave za ceste Istarske županije u 

naselju Motovun u ulici Kanal kod kućnog broja 14 oštećen je kolnik na način da je izdignut 

asfaltni sloj, te je došlo do propadanja šahta.  Po navedenom dijelu kolnika ne može se 

prometovati. Razlog oštećenja je nestručno i loše izgrađen sustav oborinske odvodnje u ulici 

Kanal. Hitnu sanaciju je potrebno izvršiti i na dijelovima županijske ceste Meloni – Laze 

kako slijedi: Dio lokalne ceste br. 50059 – Ž 5007 u mjestu Kaldir, dio lokalne ceste br. 

50059 – Ž 5007 u mjestu Lazi, dio lokalne ceste br. 50059 – Ž 5007 u mjestu Kaldir, dio 



lokalne ceste br. 50059 – Ž 5007 koja  vodi prema mjestu Štefanići. Zbog nedovoljnog 

održavanja cesta na području MO Kaldir u Općini Motovun, a u nadležnosti Županijske 

uprave za ceste Istarske županije, ceste ubrzano propadaju kako zbog neodržavanja samog 

kolnika tako i zbog neodržavanja kanala uz same ceste. Lokalno stanovništvo s pravom 

negoduje, kako zbog otežanog prometovanja koje utječe na njihovu egzistenciju tako i zbog 

velike opasnosti u prometu zbog navedenih razloga. 

Zbog svega navedenog Općinsko vijeće Općine Motovun ovom rezolucijom ukazuje 

Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potrebu za hitnom sanacijom navedenih 

dijelova ceste. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.  

Vijećnik Edi Bellini:Mislim da ste izostavili jednu stvar što sam prošli put na vijeću govorio. 

Onaj dio u Motovunu dio ulice Rižanske skupštine, nisu dobro napravili, kada dođe veća 

količina kiše, onda nosi materijal po cesti, jer nisu dobro raspoređeni šahtovi kod Tomice i 

Pište.  

Predsjednik vijeća Elvis Linardon:Ovaj dio je naš, a rezolucija je vezana uz županijske 

ceste.  

Načelnik Tomislav Pahović: Asfalter je bio isti. Sam taj zahvat nas je  koštao jako puno a 

nije bio dio projekta. Znamo i sami da imamo skromne mogućnosti proračunske i odlučili 

smo se na nešto što bi moglo  funkcionirati, međutim pokazalo se da nije dobro. U  

ponedjeljak Perčić kreće sa  radovima i postavit će cijevi, iskopati dublje kanale i postaviti 

šahtove uz cestu. Mi ćemo sve sanirati na ovom djelu sami.  

Vijećnik Edi Bellini: Znate da poslije svake  kiše na Kanalu šahtovi bacaju vodu van na 

separatoru.  

Načelnik Tomislav Pahović: Provjeriti ćemo sa izvođačima radova.  

Predsjednik vijeća Elvis Linardon:Ovom rezolucijom smo htjeli  upozoriti na ono na što mi 

ne možemo utjecat. Projekt nije bio dobro napravljen i onaj tko je radio projekt bi trebao i 

sanirati štetu.  

Vijećnik Ivan Vukadinović: Ja bi pozdravio rezoluciju i podržat ću je sigurno  i htio bi samo 

napomenuti da su svi ti nedostaci koji se  godinama gomilaju Kaldiru, jedan dio se da i 

izdržat, no činjenica je da se svakom kišom stvaraju sve veće štete  i otežava  život ljudima, i 

da se ne reagira ni nekom hitnom  intervencijom i sanacijom da se odvede voda. I nitko iz 

Županije ne reagira.  

Načelnik Tomislav Pahović: Problem nije od jučer. Cesta je asfaltirana u 7 mjesecu 2015. 

godine. Oni su  navodno nas uvrstili u proračun za 2017. godinu  a problem  postoji od 2015. 

godine. Pitam se zbog čega nismo u 2016. uvršteni  jer je to čisto njihov propust i u 

projektiranu i u izvođenju radova. Upravo zbog toga je i krenula rezolucija. To nažalost neće 

ovog trena  zaštititi građane, ali je nadamo se prvi korak u  rješavanju jednog velikog 

problema.  

Pročelnica Karmen Grubor: Žalosno je da se ovako radi, jer su to stručni ljudi, projektanti 

koji se bave takvim poslom, dok  mi nismo stručni u tim poslovima, ali smo svejedno sami 

vodili cijeli projekt kanalizacije.  

Načelnik Tomislav Pahović: Išli smo na jedan javni apel i nadamo se da će uspjeti. Kada ne 

ide drukčije nadamo se će ovo uspjeti.  

Vijećnik Danijel Bon: Htio sam pitati da li je moguće  na drugi način da se angažira nekog 

drugog da iskopa kanal kod groblja i da dozvole da se to očisti.  

Načelnik Tomislav Pahović: Ako ne bude reakcije na  rezoluciju mi ćemo sami odraditi.  

Vijećnik Edi Bellini:Da li vas je tko kontaktirao vezano uz cestu? 

Načelnik Tomislav Pahović: Ja sam slao dopise Županijskoj upravi za ceste, vezano i uz šaht 

kod restorana Conviva. Javili su se tek nakon trećeg dopisa i reagirali, te su betonirali 20 m 

kanala i stavili ploču na otvor kanala. I to je jedina intervencija Županijske uprave za ceste u 



zadnjih 3,5 godina. Ne tražimo da utroše 13 milijuna kuna na asfaltiranje ceste Kanal – Mirna, 

kao što je nedavno asfaltirana cesta kod Pazina, nego samo tražimo da se održava cesta i 

kanali kako ne bi došlo do klizanja terena te poplave.  

Kako više nije bilo pitanja Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis 

Linardon daje Rezoluciju 01/2016  na glasanje. 

Općinsko vijeće Općine Motovun JEDNOGLASNO donosi Rezoluciju 01/2016.   
 

Prilog 5 (Rezolucija) 

AD 6. 

Vijećnik Edi Bellini:Kanalizacija šta je stala? nije? 

Načelnik Tomislav Pahović: Kanalizacija nije stala. Prošli smo tehnički pregled i ljudi se 

javljaju u Uslugu sa zahtjevima za spajanje na sustav i onog trena kad budemo imali dovoljan 

broja korisnika koji imaju mogućnost za spajanje, tog trena će se pustiti u pogon Uređaj za 

pročišćavanje. Usluga odvodnja je započela sa izradom troškovnika i kontaktom sa ljudima. 

Nekako  sve ide svojim tokom i nadamo se da će se ubrzo riješiti.  

Vijećnik Edi Bellini: Javna rasvjeta više ne radi?   

Načelnik Tomislav Pahović: Razgovarao sam sa našim koncesionarom Šegonom koji tvrdi 

da samo treba promijeniti nekoliko osigurača i da će rasvjeta radit na samom postrojenju.  

Vijećnik Edi Bellini: Cesta od  Kanala prema Motovunu, one rupe? 

Načelnik Tomislav Pahović: Mi  imamo velikih problema jer je jako teško naći hladan asfalt 

u vrećama. To je velik problem, u ponedjeljak kreću i radovi  na cesti Kanal – Motovun,  ovaj 

preostali dio koji nije saniran postavljanjem kanalizacijskih cijevi i sva ova  veća oštećenja će 

se kvalitetno odradit na način da će se ispiliti dio asfalta  i cijeli taj dio asfaltirati.  

Još bi se osvrnuo na dva vijećnička pitanja sa prošlog vijeća, jedno je bilo mogućnost 

zaobilaženja postrojenja kako se ne bi oštećivao asfalt. Kako sam ja već drugi dan  

kontaktirao šefa gradilišta,  oni su već bili pokupili strojeve i opremu, ali možemo staviti u 

jedan plan  da se to napravi. Druga stvar je bilo vijećničko pitanje od Ivana Vukadinovića, 

vezano uz siječu raslinja  koje je organizirao HEP. Obratio sam se HEP dopisom, ljudi su 

rekli  da su počeli čistit, međutim samo dio, a ostalo su pustili. Probat ću se preko pravne 

službe očitovat prema HEP-u kako bi se to u potpunosti očistilo, jer smo mi kroz civilnu 

zaštitu dužni  brinuti o tome da ne dođe do požara.  

Vijećnik Edi Bellini: Zašto lani nisu poslane uplatnice za zakup poljoprivrednog zemljišta 

nego su ove godine poslane dvije? 

Pročelnica Karmen Grubor: Uplatnice nismo dužni slati, nego poljoprivrednici koji su 

sklopili Ugovor trebaju plaćati zakup prema potpisanom Ugovoru o zakupu poljoprivrednog 

zemljišta, to je dobra volja računovodstva da šalje uplatnice.  

Vijećnik Edi Bellini: Kada je Šegon postavljao kabele dole kod Jurice, je radio za Općinu ili 

privatno?  

Načelnik Tomislav Pahović: Radio je privatno.  

Vijećnik Edi Bellini: Oborinski kanal iznad Novaka treba očistit.  

Načelnik Tomislav Pahović:Taj dio će se raditi u sljedećih 15 dana.  

 

Kako više nije bilo pitanja, Predsjednik Općinskog  vijeća zaključio je 25. sjednicu 

Općinskog vijeća u 19
05

 sati. 

  

Zapisničarka:                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća 

Karmen Grubor                                                                                           Elvis Linardon 


