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SKRAĆENI ZAPISNIK 
s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun 

održane 15. rujna 2017. 
 

Sjednica je održana u vijećnici Općine Motovun, Trg Andree Antica 1. 
Sjednica je započeta u 19:30 sati. 

 
Sjednicu vodi: Elvis Linardon, predsjednik općinskog vijeća. 
Zapisnik vodi: Ivana Pavletić, stručna suradnica za koordinaciju poslova JUO, 

općinskog načelnika i općinskog vijeća 
 

Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijana Bernat, Danijel Bon, Maja Drndić, 
Igor Kotiga, Elvis Linardon, Barbara Marinac Komazec, Senad Pergar, Josip 
Štefanić, Klaudio Tomaz i Ivan Vukadinović. 

Odsutni članovi Općinskog vijeća: Linda Fero 
 

Ostali prisutni: Tomislav Pahović, Sandra Poropat i Nenad Šćulac. 
 

Elvis Linardon otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne te predlaže dopunjeni 
dnevni red u kojem se predlaže dodatna točka „Razmatranje prijedloga i donošenje 
Odluke o izmjeni Odluke o plaći općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika 
i drugim pravima iz radnog odnosa“. 
 

Predloženi dnevni red se jednoglasno prihvaća. 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice 
Općinskog vijeća Općine Motovun održane 20. lipnja 2017. godine. 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršavanju 
Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu. 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Motovun za 2017. godinu s pripadajućim aktima: 
a) Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 

2017. godinu, 
b) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području prostornog 

uređenja za Općinu Motovun u 2017. godini, 
c) 1. izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 

2017. godinu, 
4. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje 

siječanj - lipanj 2017. godine. 
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o rasporedu sredstava za rad 

političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Motovun za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine. 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći općinskog 
načelnika, zamjenika općinskog načelnika i drugim pravima iz radnog odnosa. 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Motovun. 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju i izdavanju službenog 
glasila Općine Motovun. 
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9. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju uredništva 
Službenog glasnika Općine Motovun. 

10. Vijećnička pitanja. 
 
 

TOČKA 1. 
Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice 

Općinskog vijeća Općine Motovun održane 20. lipnja 2017. godine 
 
 Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno donosi  
 

ZAKLJUČAK 
 

Usvaja se skraćeni zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 
Općine Motovun održane 20. lipnja 2017. godine. 
 
 

TOČKA 2. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršavanju 

Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu 
 

Sandra Poropat obrazlaže Polugodišnji izvještaj. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 
Barbara Marinac Komazec ima primjedbu vezanu uz metodologiju 

prezentiranja podataka, smatra kako je u izvještaju prikazan samo numerički izvodni 
plan koji se odnosi na cijelu 2017. godinu i polugodišnje izvršenje, kako nema 
prikazan indeks izvršenja te usporedbu barem sa 2016. godinom, a kako bi time bilo 
jasnije, lakše donijeti odluke i razumjeti proračun onima koji prije nisu sudjelovali u 
njegovom donošenju.  

Sandra Poropat odgovara da se može u izvješću dodati indeks, te da se može 
pogledati kakvo je izvršenje bilo u 2016. godini. 
 Nenad Šćulac dodaje kako se slaže što se tiče indeksa, a što se tiče 
usporedbe kako se ovdje radi o polugodišnjem obračunu, a ne o proračunu koji će se 
donijeti krajem godine gdje treba postojati usporedba, u polugodišnjem izvještaju 
uglavnom se ne običava iznositi usporedbu s prethodnom godinom. 
 
  Barbara Marinac Komazec nadodaje kako nije mislila na usporedbu svih 
stavki, nego možda samo prihoda, kako zna da se proračun slabije puni prvih šest 
mjeseci, pa kako bi bolje imali osjećaj stanja, jer ovako stanje ne izgleda dobro. 
 Nenad Šćulac govori kako se ovdje radi samo o ovoj godini, te kako je to 
izvješće o izvršavanju svih programa koji su bili planirani o ovoj godini, te da zato nije 
uobičajeno stavljati usporedbu s prošlom godinom, ali kada se bude proračun 
donosio u materijalu će svakako stajati usporedba s prošlom godinom kako i 
projekcija za sljedeće dvije. 
 
 Klaudio Tomaz postavlja pitanje je li u ovoj ili prošloj godini bila prodaja 
nekretnine Rožaniću.  
 Tomislav Pahović odgovara kako je to bilo prošle godine, te da je ove godine 
bio uplaćen komunalni doprinos, ali u drugom polugodištu. 
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 Igor Kotiga postavlja pitanje za izvješće vezano za kulturu, kako mu nije jasan 
iznos od 3.000.000,00 kuna koji je naveden u jednom dijelu izvješća. 
 Elvis Linardon govori da se o radi o javnim potrebama u kulturi na osmoj 
strani, gdje je planirano 3.356.800,00 kuna, izvršeno 152.295,10 kuna. 
 Sandra Poropat objašnjava kako je planirano za usluge investicijskog 
održavanja motovunskih zidina 90.0000,00 kuna koje nisu realizirane za sada, za 
pribavljanje projektne dokumentacije za povijesnu cjelinu bilo je planirano 200.000,00 
koja također nije realizirana, dodatna ulaganja na komunalnoj palači od 200.000,00 
koja nisu realizirana, dodatna ulaganja na renesansnoj kuli od planiranih 230.000,00 
kuna je 147.549,10 kuna utrošeno, te kako jako veliki iznos novca u iznosu od 
2.458.000,00 se odnosi na rekonstrukciju popločenja i sanacija trga Andree Antica, te 
dodatna ulaganja i sanacija unutarnjeg zida zidine - šetnice u iznosu od 129.200,00 
plus tekuće donacije, te je zato i tako velika razlika jer je realizirano samo ulaganje u 
renesansnu kulu. 
 Tomislav Pahović se nadovezuje te govori kako što se tiče Trga imaju 
projektnu dokumentaciju, koja je poslana u Ministarstvu kulture, te spominje  
rekonstrukciju odvodnje zidina, naime kada su 2008. godine obnavljane zidine 
utrošeno je 8.000.000,00 kuna, a dio zidina nije saniran, kako se ne radi o malom 
iznosu, a riječ je o velikoj šteti za Općinu Motovun, jer je iz nekog razloga nije 
realizirano nešto što je bilo dio projekta, te da bi zašto je to tako trebalo pitati 
određene ljude. 
 Klaudio Tomaz se na to nadovezuje riječima kako u svakom poslu postoji 
investitor, izvođač radova i nadzor, te da tko sjedi danas u vijeću može tražiti od 
izvođača i nadzora da daju svoje mišljenje odnosno da se očituju o neispravnostima. 
 Tomislav Pahović odgovara da je investitor bila Općina Motovun, te da su 
radovi izvršeni polovično i da ovog trena treba ispravljati nečije pogreške, te kako je 
toliko veliki iznos odvojen za kulturu jer treba riješiti odvodnju zidina kako se zidovi 
ne bi urušili. Dodaje da je Općina dobila od Ministarstva kulture 70.000,00 kuna, a 
ukupni iznos investicije je otprilike 129.000,00 kuna, te da se taj propust misli riješiti 
do kraja godine i vidjeti s Ministarstvom može li se novac prenijeti u sljedeću godinu s 
obzirom na to da su u planu još neke investicije do kraja godine. 
 
 Elvis Linardon postavlja pitanje Sandri Poropat je li točan dio izvješća koji se 
odnosi na prihode, odnosno na dio porez i prirez na dohodak, gdje je planirano 
662.000,00 kuna, a ostvareno je 621.725,85 kuna. 
 Sandra Poropat odgovara kako je taj podatak ispravan. 
 

Nakon rasprave, s osam glasova za i dva suzdržana glasa donosi se 
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Polugodišnje izvješće o izvršavanju Općine Motovun za 2017. 
godinu u predloženom obliku. 
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TOČKA 3. 

Razmatranje prijedloga i donošenje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Motovun za 2017. godinu. 

 
Sandra Poropat obrazlaže 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 

2017. godinu. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 
Klaudio Tomaz postavlja uvrštava li se rekonstrukcija kapelice u Kaldiru u 

proračun neovisno hoće li se realizirati u ovoj godini. 
Tomislav Pahović navodi da je Općina od Ministarstva graditeljstva dobila 

130.000,00 kuna i da u sljedećih mjesec dana Općina mora odabrati izvođača i 
potpisani ugovor dostaviti Ministarstvu graditeljstva, uz to dodaje da se trenutno 
pregovara s Ministarstvom regionalnog razvoja te da se kandidiralo za dodatna 
sredstva, u prvom krugu Općina Motovun nije dobila sredstva, no kako nisu sva 
sredstva iskorištena te postoji velika mogućnost da Općina Motovun kod 
preraspodjele tih sredstava dobije određenu svotu novaca, a idući tjedan će se 
započeti s postupkom javne nabave. 

Klaudio Tomaz na to odgovara da se uvrstiti u proračun može, ali hoće li biti 
ostvareno u ovoj godini je upitno. 

Tomislav Pahović da će Općina učiniti sve što može da bude ostvareno. 
 

Ivan Vukadinović izražava zadovoljstvo na dio vezan uz najam pokretnih wc 
kabina. 

Sandra Poropat objašnjava da je do značajne uštede, od iznosa od 20.000,00 
smanjilo se na 1.400,00 kuna i to iz razloga jer je su trošak i održavanje prešli na 
društvo Motovun Park. 

Tomislav Pahović dodaje kako je cijena kabina manja, ali i broj kabina koji je 
potreban je manji nego prethodnih godina i radi toga je došlo do značajne uštede.  
 

Nakon rasprave, s osam glasova za i dva suzdržana glasa donosi se 
 

ZAKLJUČAK 
 

Donose se 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu u 
predloženom obliku, s pripadajućim aktima: 

a) Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 
2017. godinu, 

b) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području prostornog 
uređenja za Općinu Motovun u 2017. godini, 

c) 1. izmjene i dopune Programa komunalnih potreba Općine Motovun za 
2017. godinu. 
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TOČKA 4. 

Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje 
siječanj - lipanj 2017. godine. 

 
Tomislav Pahović predlaže predsjedniku vijeća da otvori raspravu. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 
Igor Kotiga postavlja pitanje vezano uz kanalizacijski sustav, navodi da je 

dosta toga odrađeno ali nije pokrenuto spajanje korisnika na sustav. 
Tomislav Pahović odgovara kako je planirano u proljeće krenuti sa spajanjem 

na kanalizacijski sustav, te je u travnju ove godine izvođač došao na uvid kako bi 
vidio koja bi tri objekta koja su prema ugovoru dužna spojiti bilo moguće spojiti, te da 
je želja bila da se spoje 3 najveća objekta koji bi donijeli najviše ekvivalenata koji su 
potrebni za pročistač za koji je preporuka je da dok nema 250 ekvivalenata da se ne 
pali. Tako je Hotel Kaštel bio jedan od planiranih do objekta no kada je trebalo doći 
do spajanja došlo je do saznanja kako se miješaju oborinska i fekalna voda iz hotela, 
te radi toga nije došlo do spajanja u tom trenutku. Nakon toga uslijedila je ljetna 
sezona te je dogovor bio da se s daljnjim radovima krene krajem rujna. 

Igor Kotiga nadodaje kako Hotel Kaštel nosi veliki broj ekvivalenata ljeti, ali 
zimi kada je zatvoren ne. 

Tomislav Pahović se nadovezuje da bi upravo zato zbog toga i malog broja 
ekvivalenata moglo doći do nepravilnog rada pročistača, te da mora postojati 
stopostotna sigurnost u pravilan rad pročistača kada se pusti u funkciju. 
 

Nakon rasprave, s osam glasova za i dva suzdržana glasa donosi se 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 
2017. godine u predloženom obliku. 
 
 

TOČKA 5. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o rasporedu sredstava za rad 
političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Motovun za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine. 
 
 Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
 Tomislav Pahović traži da pročelnik objasni stanje i administrativne propuste 
uprave koje je zatekao dolaskom na radno mjesto pročelnika Općine Motovun, koje 
je uvodno spomenuo.  
 Nenad Šćulac navodi kako će biti potrebno urediti veliki broj odluka, pravilnika 
i drugih akata, počevši od primjerice postupaka dodjele javnih površina pa do 
neurednog zaprimanja i kolanja akata u Općini Motovun. Nažalost, preuzevši posao 
nije zatekao primopredajni zapisnik pa nema ni informacija o poslovima koji su u 
tijeku. 
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 Načelnik Tomislav Pahović nadodaje kako je do tog stanja dovela bivša 
pročelnica Karmen Grubor. 
  

Nakon rasprave jednoglasno se donosi  
  

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i 
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun za razdoblje 
lipanj - prosinac 2017. godine u predloženom obliku. 
 
 

TOČKA 6. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći općinskog 

načelnika i njegovog zamjenika 
 

 Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 
 Barbara Marinac Komazec traži pojašnjenje koeficijenta, odnosno na temelju 
čega su ranije utvrđivani koeficijenti.  
 Tomislav Pahović navodi kako je protekle tri godine koeficijent načelnika bio 
3,40 a koeficijent pročelnice 3,55. 
 Elvis Linardon se uključuje te govori je do toga došlo jer se proteklih godina u 
dva navrata općinsko vijeće smanjivalo koeficijent plaće načelnika, samim time 
trebalo je regulirati plaću pročelnice, ali to nije napravljeno. 
 Nenad Šćulac na kraju objašnjava način određivanja koeficijenta i njegovo 
variranje kroz godine. Navodi da je razlog predlaganja ove Odluke činjenica da je 
prethodno plaća pročelnice s dodacima i naknadama bila veća od plaće načelnika 
što je kršenje zakona koji izričito kaže da plaća pročelnika ne smije biti veća od plaće 
načelnika, a što i zdravi razum govori. 
 

Nakon rasprave jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o plaći općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika u predloženom obliku. 
 
 

TOČKA 7. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Motovun 
 

Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 
Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno donosi  
 

ZAKLJUČAK 
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Donosi se Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun 
u predloženom obliku. 
 
 

TOČKA 8. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju i izdavanju službenog 

glasila Općine Motovun 
 
Nenad Šćulac obrazlaže Odluku. 
Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Donosi se Odluka o osnivanju i izdavanju službenog glasila Općine Motovun u 

predloženom obliku. 
 
 

TOČKA 9. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju uredništva 

Službenog glasnika Općine Motovun 
 
Nenad Šćulac obrazlaže rješenje. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 
Klaudio Tomaz postavlja pitanje na koji bi način glasilo izlazilo u javnost. 
Nenad Šćulac objašnjava kako će se objaviti na internet stranici te se također 

odluke dostavljaju i nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, uredu državne uprave i 
državnom arhivu. Nije uobičajena niti se posebno traži šira distribucija. 

Barbara Marinac Komazec postavlja pitanje kolika je planirana naknada za list. 
Nenad Šćulac odgovara kako trenutno nije planirana naknada. To će ovisiti o 

eventualnom interesu. 
 
Nakon rasprave jednoglasno se donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Donosi se Rješenje o imenovanju uredništva Službenog glasnika Općine 

Motovun u predloženom obliku. 
 
 

TOČKA 10. 
Vijećnička pitanja 

 
 Barbara Marinac Komazec postavlja pitanje je li moguće dobiti listu stanja u 
Općini, odnosno listu otvorenih stavaka i nepodmirenih računa. 
 Tomislav Pahović odgovara da može dobiti taj podatak ukoliko se specificira 
dio koji ju zanima. 
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 Klaudio Tomaz postavlja prvo pitanje koje se odnosi na elementarnu 
nepogodu koja je zahvatila Motovun 2014. godine te ga zanima hoće li i kada biti 
isplaćene štete poljoprivrednicima. 
 Tomislav Pahović odgovorio je kako neovisno o upornosti Općine da se 
nadoknadi šteta nisu uspjeli u tome te smo dobili odgovor kako se neće priznati 
nikakva šteta te da nema sredstava za to. 
 
 Klaudio Tomaz upozorava na problem zlatne žutice i njenog širenja radi 
neobrađenih vinograda u okolici. Vlasnik najvećih površina neobrađenih vinograda je 
Commot d.o.o. Motovun. 
 Tomislav Pahović slaže se da problem postoji, nakon dvije prijave Općine i 
nakon što je inspekcija izašla na teren, krenuli su s pokušajem obrađivanja, no 
zapravo vinogradi su i dalje neobrađeni. Isto tako, zamolio je da vinogradari dostave 
Općini popis svih zapuštenih i neobrađenih vinograda i vlasnika tih čestica ukoliko 
žele da im Općina pomogne a posebno ukoliko se radi o česticama koje su u 
vlasništvu Općine i za koje je sklapan ugovor o korištenju, te bi se pokrenuo novi 
postupak dodjele poljoprivrednog zemljišta na korištenje nekome tko će vinograd 
obrađivati. 
 Klaudio Tomaz smatra da se Commot d.o.o. ne pridržava ugovora, te da 
Općina mora raskinuti ugovor. 
 Tomislav Pahović odgovara kako je ugovor sklopljen s Republikom Hrvatskom 
te da je on njih upozorio na problem. 
 Elvis Linardon smatra da bi poljoprivredni inspektor trebao utvrditi da se 
vinogradi ne obrađuju i na temelju njegovog dokumenta bi se moglo raskidati ugovor. 
 Klaudio Tomaz spomenuo je i problem zapuštenih poljoprivrednih čestica u 
vlasništvu Republike Hrvatske. 
 Tomislav Pahović napominje kako su 2014. godine predali 64 zahtjeva za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, no nikada nisu 
dobili odgovor. 
 Elvis Linardon govori kako je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske bolje funkcionirao dok je Općina potpisivala ugovore u ime 
države, a otkada je od 2011. prešlo na Agenciju za upravljanje državnom imovinom, 
Općina može samo posredovati. 
 Tomislav Pahović i Elvis Linardon naglašavaju da u Motovunu treba udruga 
vinara koja će sustavno brinuti o problemima vinara, koji su najčešće zajednički. 
 
 Klaudio Tomaz izjavljuje kako se odriče naknade za rad u vijeću. 
 Elvis Linardon odgovara kako se ne može odreći naknade za svoj rad, te da 
mu se naknada mora isplatiti, a dalje on sam odlučuje kako će s njom raspolagati. 
 
 Danijel Bon postavlja pitanje pročelniku je li Općina oštećena i može li netko 
odgovarati radi toga što je prijašnjih tri godine plaća pročelnice bila veća od plaće 
načelnika. 
 Nenad Šćulac odgovara kako ne može govoriti o odgovornosti i sankcijama 
koje bi eventualno mogle uslijediti. 
 
 Ivan Vukadinović postavlja pitanje ima li kakvih novosti u vezi prodaje bivše 
zgrade doma za starije osobe u Motovunu. 
 Tomislav Pahović odgovara kako ima te se nada kako će u sljedećih desetak 
dana razgovarati s ministrom da se ubrza postupak, da je investitor i dalje 
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zainteresiran usprkos svim administrativnim preprekama, te da smatra kako je to jako 
dobro za Motovun jer nedostaje smještajnog kapaciteta koji bi investitor trebao 
realizirati, ali i za Općinu jer bi na taj način zatvorila kredit. 
 Ivan Vukadinović postavlja pitanje što je s igralištem u Krancetima. 
 Tomislav Pahović odgovara da je igralište u Krancetima projekt Doma za 
psihički oboljele osobe i Općine Motovun, gdje se radi financijskih problema Doma ne 
održava travnato nogometno igralište, a Općina se obvezala uz njihovo održavanje 
unaprjeđivati igralište, da je za sada bio dogovor da Krt d.o.o. odradi grube radove, a 
da nakon toga ravnatelj sa svojim štićenicima nastavi s uređivanjem i održavanjem 
nogometnog igrališta, a i kako je sada u Krancetima veći broj djece da se razmišlja o 
uređivanju dječjeg igrališta ukoliko se travnato igralište ne uredi. 
 
 Elvis Linardon postavlja pitanje kako napreduju pripreme za Festival terana i 
tartufa i Fešte od fruti u Kaldiru. 
 Tomislav Pahović počinje od Fešte od fruti koja se održava 30. rujna, te u ime 
Udruge Kaldir sve poziva na Feštu od fruti. Trebalo bi izraditi idejno rješenje za 
sanaciju zgrade škole u Kaldiru i dogovor je s Udrugom Kaldir da bi se na katu 
zgrade napravilo poduzetnički inkubator, dok bi na donjem katu nastao centar 
izvrsnosti voćarstva, dvorana za sastanke i prodajno-izložbeni prostor, a predviđeno 
je i dječje igralište, spomenuo je i kaldirski plac od fruti koje se održava svake druge 
nedjelje. 

Nadalje, 21. listopada će se održati Festival terana i tartufa, gdje veći dio 
tereta organizacije snosi Turistička zajednica Općine Motovun, koncept je isti kao i 
prošlih godina te će se u program uključiti motovunske udruge, poziva sve da 
prisustvuju manifestaciji. 
 
 Barbara Marinac Komazec postavlja pitanje je li ove godine održana svečana 
sjednica. 
 Tomislav Pahović odgovara kako nije održana ove godine, jer je u vremenu 
kada je ona trebala biti održana došlo do naglog odlaska iz Općine dviju službenica 
koje su trebale podnijeti glavni dio organizacije svečane sjednice, a isto tako nije 
došla nijedna prijava za kandidaturu za dodjelu Povelje Općine Motovun. 
 Elvis Linardon na kraju dodaje kako se od sljedeće godine planira nastaviti 
tradiciju svečane sjednice. 
 

Nakon iscrpljenog dnevnog reda sjednica je završila sa radom u 21:10 sati.  
 
 
 
ZAPISNIK VODILA     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
    Ivana Pavletić, v.r.     Elvis Linardon, v.r. 


