SKRAĆENI ZAPISNIK
s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona
održane 8. svibnja 2019.
Sjednica je održana u vijećnici Općine Motovun, Trg Andree Antica 1.
Sjednica je započeta u 19:00 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, Elvis Linardon, Senad Pergar i Josip Štefanić.
Odsutni članovi Općinskog vijeća: Barbara Marinac Komazec, Igor Kotiga i
Ivan Vukadinović.
Ostali prisutni: Tomislav Pahović, Dina Kotiga, Sandra Poropat, Eliza Štoković,
Mirjan Rimanić i Nenad Šćulac.
Na samom početku sjednice predsjednik vijeća iznosi informaciju da je Istarski
demokratski sabor predložio Lorisa Beletića kao novog člana Općinskog vijeća. Kako
je g. Beletić opravdao svoj nedolazak, na sljedećoj će se sjednici pristupiti polaganju
prisege.
Predsjednik vijeća pozdravlja sve prisutne i predlaže sljedeći dnevni red:
DNEVNI

RED

1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Općinskog
vijeća Općine Motovun-Montona održane 1. ožujka 2019. godine.
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o
sigurnosti na području Općine Motovun-Montona u 2018. godini.
(Izvjestiteljica: Eliza Štoković, PP Pazin)
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini
Motovun-Montona za provedbu ulaganja u projektu „Izgradnja dječjeg
igrališta“ u naselju Kaldir na k.č. 164 k.o. Kaldir.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Motovun za 2018. godinu.
(Izvjestiteljica: Sandra Poropat)
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Izvješća o radu općinskog načelnika za
razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine.
(Izvjestitelj: Tomislav Pahović)

6. Informacija o prijedlogu Općinskog vijeća Općine Karojba o diobi udjela u
vlasništvu nekretnina bivše Općine Pazin te udjela u komunalnim društvima
kojima je osnivač bila bivša Općine Pazin.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim
djelatnostima.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru
ugovornog izvršitelja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta.
((Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o
usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Motovun.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
10. Vijećnička pitanja.
Predloženi dnevni red se jednoglasno prihvaća.
TOČKA 1.
Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća
Općine Motovun-Montona održane 1. ožujka 2019. godine
Nema rasprave te se jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
Usvaja se skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine MotovunMontona održane 1. ožujka 2019. godine.
TOČKA 2.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o
sigurnosti na području Općine Motovun-Montona u 2018. godini
Načelnica PP Pazin Eliza Štoković iznosi Informacije o sigurnosti na području
Općine Motovun u 2018. godini.
Predsjednik vijeća otvara raspravu i govori vezano uz kazneno djelo
razbojništva kako se odnosi na banku u Motovunu koja na meti razbojnika zato jer je
dosta udaljena od najbliže policijske postoje. Postavlja pitanje može li se apelirati na
banku da se više ulaze u sigurnost.
Eliza Štoković odgovara da je policija u tjednom kontaktu sa svim bankama,
no banke same odlučuju u ulaganjima u sigurnosni sustav, ali sve udovoljavaju
minimalnim uvjetima koje moraju ispunjavati.

Nakon rasprave jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
donosi se Zaključak o prihvaćanju Informacije o sigurnosti na području Općine
Motovun-Montona u 2018. godini.
TOČKA 3.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini
Motovun-Montona za provedbu ulaganja u projektu „Izgradnja dječjeg igrališta“
u naselju Kaldir na k.č. 164 k.o. Kaldir
Nenad Šćulac obrazlaže.
Nema rasprave te se jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Općini Motovun-Montona za
provedbu ulaganja u projektu „Izgradnja dječjeg igrališta“ u naselju Kaldir na k.č. 164
k.o. Kaldir.
TOČKA 4.
Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Motovun za 2018. godinu
Sandra Poropat iznosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Motovun za 2018. godinu.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Karmen Grubor govori kako je vidljivo da je Općina u velikom minusu, te kako
se u prosincu donosio rebalans kojim su predviđeni prihodi od 7.500.000,00 kuna
iako se znalo da je to realno nemoguće ostvariti. Ostvareno je otprilike 5.500.000,00
kuna, a vidljivo je već tada bilo da su rashodi preko 6.000.000,00 kuna, što ukazuje
na to da je financijsko upravljanje jako loše. Što se tiče naplate ulaznica za zidine isto
tako je vidljivo da su rashodi bili veći od prihoda, kao i da su materijalni rashodi i
plaće povećane u odnosu na prošlu godinu. Postavlja pitanje što se planira poduzeti
u 2019. godini kako bi se taj manjak pokrio.
Nenad Šćulac odgovara kako je stanje o kojoj govorimo stanje u prosincu, ne
stanje koje je sada u svibnju. Riječ je o tome da su podbacili pojedini prihodi,
odnosno nije bilo veće pomoći iz državnog proračuna koje je bilo svih prijašnjih
godina, također nije bilo veće naplate komunalnog doprinosa jer Agencija za
ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada nije provela velik broj predmeta i to je velik
dio prihoda od nekoliko stotina tisuća kuna koji nije mogao biti naplaćen u prošloj
godini. Također, pokrenuo se cijeli novi investicijski ciklus i postupak ulaganja u
mnoge stvari za koje se nije prijašnjih godina ništa pripremalo, spominje pripremanje
urbanističkog i prostornog plana, pripremu katastarskih podloga, izrada prometne
studije i dokumentacije kojom će Općina Motovun moći kandidirati svoje prometnice
da se urede i asfaltiraju, bilo je dodatnih radova vezano uz pročistač, te također
pojačano održavanje cesta radi zatvaranja ceste, naručena je i studija arhitektonske

rasvjete jer se Općina mora okrenuti budućnosti. Što se tiče toga da su rashodi veći
od prihoda vezano uz naplatu zidini odgovara kako mu nije jasno kako je došla do
tog izračuna. Projekt Doživljaj Motovuna će tek u ovoj godini profunkcionirati u
potpunosti, ove godine troškova što se tiče uvođenja naplate nema.
Karmen Grubor govori da je do izračuna došla gledajući brojke, gdje su vidljivi
troškovi naplate zidina i još nisu navedeni troškovi PDV-a i uplate obrtu koji prodaje
ulaznice. Što se tiče komunalnog doprinosa govori kako se ne može doći do iznosa
od nekoliko stotina tisuća kuna, a svi projekti i njihova priprema nisu prikazani u
ovom izvješću jer su to projekti koji će se realizirati u 2019. godini. Poznato je da
Općina Motovun može imati od 4.500.000,00 do 5.500.000,00 kuna prihoda, u 2018.
godini su prihodi od poreza jako dobro ostvareni. Sav manjak se tiče rashoda
poslovanja, nije vezano uz investiciju ili kredit. Što se tiče pročistača on ima troškova
kao i u 2017. godini i odnosi se na njegovo održavanje koje je ugovoreno preko
projekta.
Nakon rasprave, sa 6 glasova za i 1 suzdržanim glasom donosi se
ZAKLJUČAK
Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2018.
godinu.
TOČKA 5.
Razmatranje prijedloga i donošenje Izvješća o radu općinskog načelnika
za razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine
Načelnik obrazlaže.
Nema rasprave te se jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac
2018. godine.
TOČKA 6.
Informacija o prijedlogu Općinskog vijeća Općine Karojba o diobi udjela u
vlasništvu nekretnina bivše Općine Pazin te udjela u komunalnim društvima
kojima je osnivač bila bivša Općine Pazin
Nenad Šćulac obrazlaže.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nema rasprave i jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o diobi udjela u vlasništvu nekretnina bivše Općine Pazin te udjela u
komunalnim društvima kojima je osnivač bila bivša Općine Pazin.

TOČKA 7.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim
djelatnostima
Nenad Šćulac obrazlaže.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Karmen Grubor navodi da je u obrazloženju navedeno da je Ured državne
uprave postupao po brojnim predstavkama, što nije, nego po jednoj predstavci koji je
ona uputila, te navodi kako je na dvije sjednice vijeća upozoravala da naplata zidina
nije komunalna već gospodarska djelatnost, u načelu komunalnog gospodarstva čak
je i članak koji govori da je komunalna djelatnost neprofitna i ne obavlja se radi
stjecanja dobiti nego radi osiguranja isporuka komunalnih usluga, prema tome jasno
je da naplata zidina nije komunalna djelatnost, te se niti ne može povjeriti
komunalnom poduzeću da vrši naplatu i svakako bi Odluku trebalo u potpunosti
izmijeniti, a ne samo članak 6. Odluke o komunalnim djelatnostima.
Nenad Šćulac odgovara kako se postupa po uputi Ureda državne uprave i da
su smatrali da treba izmijeniti više bilo bi navedeno. Odluka je donesena na temelju
primjera drugih i navodi kako mu je žao da praksa nije usklađena. Na kraju govori
kako Općina ne stječe prihod već ulaže dalje u zajednicu.
Karmen Grubor govori kako se ona nadovezuje na sve rasprave koje su bila
do sada i na Zakon o komunalnom gospodarstvu koji točno definira što je komunalna
djelatnost odnosno što ne može biti komunalna djelatnost, te da sada ne ulazi u to
što je Ured državne uprave napisao, već da se ona drži toga da naplata zidina nije
komunalna djelatnost i nebitno je što Općina dalje novac ulaže u zajednicu, jer sama
djelatnost je gospodarska djelatnost i naplatom zidina se stječe dobit. Na stranici
Ministarstva prostornog uređenja stoje upute što je komunalna djelatnost, koja su
njena načela i kako se donose odluke, te da općinsko vijeće treba donositi odluke
koje su u skladu sa zakonom, odluke predsjednik vijeća potpisuje i općinsko vijeće
odgovara za te odluke.
Nenad Šćulac ponavlja da je uputa tu i da se prema uputi postupa. Ako se već
donosila takva uputa, šteta je da se nisu osvrnuli i na članak 26. Zakona, pa je
njegovo mišljenje da je uputa nepotpuna.
Elvis Linardon govori kao predsjednik vijeća da je općinsko vijeće kolektivno
tijelo.
Nakon rasprave, sa 6 glasova za i 1 glasom protiv
ZAKLJUČAK
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima.
TOČKA 8.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru
ugovornog izvršitelja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta.
Nenad Šćulac obrazlaže.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nema rasprave, jednoglasno se donosi

ZAKLJUČAK
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o izboru ugovornog izvršitelja komunalnih
poslova održavanja nerazvrstanih cesta.
TOČKA 9.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o
usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun
Nenad Šćulac obrazlaže.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Karmen Grubor govori da u obrazloženju stoji da se predstavka odnosila na
potpunu nezakonitost akata, a nije točno, nego se predstavka odnosila na greške
koje je trebalo ispraviti, te je na njih ukazivala i na sjednicama vijeća.
Nenad Šćulac govori da je zadovoljan da je jedino što je pogrešno u aktu
napisano, pogrešno je napisan jedan broj. Navodi da se u radu događaju tehničke
greške, no kako ima priliku vidjeti što se sve radilo prošlih godina i koliko je tehničkih,
gramatičkih i drugih grešaka napravljeno, trudit će se da bude bolje nego prije i do
sada.
Nema rasprave i jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
Donosi se Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Motovun.
TOČKA 10.
Vijećnička pitanja.
Nema vijećničkih pitanja.
Nakon iscrpljenog dnevnog reda sjednica je završila s radom u 20:05 sati.

ZAPISNIK VODILA
Ivana Pavletić

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Elvis Linardon

