REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOTOVUN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/06
URBROJ: 2163/05-02-14-7
U Motovunu, 11. prosinca 2014.
ZAPISNIK
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun, održane 11. prosinca 2014. godine u
vijećnici Općine Motovun s početkom u 17.30 sati.
Nazočni vijećnici: Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon, Anita Rabak, Samuel
Kaligari, Senad Pergar, Danijel Bon, Edi Bellini, Marčelo Kaligari, Stiven Valenta, Ivona
Vascotto, Efrem Močibob.
Ostali nazočni: Načelnik Općine Motovun Tomislav Pahović, zamjenica načelnika Općine
Motovun Valentina Štefanić Lakošeljac, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Motovun Karmen Grubor, zapisničarka Andrea Lanča, računovodstvena referentica Sandra
Poropat, Izrađivač PUR-a Maras Josip.
Građani: Rudolf Handjal, Ranko Bon, Igor Legović, Goran Brečević.
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.
Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon daje Dnevni red na glasanje.
Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća slijedeći:
Dnevni red
0. Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun,
1. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Programa ukupnog razvoja Općine
Motovun za razdoblje 2014-2020. godine,
2. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu,
3. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2015.
godinu,
4. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Motovun za 2014. godine,
5. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine
Motovun za 2014. godinu,
6. 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,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika autobusom i drugim
vozilima istog kapaciteta i karakteristika lokalnim nerazvrstanim cestama Općine
Motovun,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova
priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva,

9. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 2015.godini,
10. Vijećnička pitanja.
AD 0.
Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun je verificiran.
AD 1.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon obrazlaže Odluku o
prihvaćanju Programa ukupnog razvoja Općine Motovun za razdoblje 2014-2020.
godine
Odluke o prihvaćanju Programa ukupnog razvoja Općine Motovun za razdoblje 20142020. godine.
Programom ukupnog razvoja Općine Motovun od 2014. do 2020. godine (dalje u tekstu:
Program) utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju
Općine Motovun. Ciljevi koji se trebaju ostvariti Programom, su prije svega:
-

-

-

utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima te
Europskom strategijom za pametan, održiv i uključiv rast, a što će pružiti osnovu za
strateško planiranje i izradu razvojnih programa svih partnera u kojima su zastupljene
interesne skupine,
stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim područjima, a u
cilju povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala,
stvaranje podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim fondovima,
stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na
lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave iz Hrvatske i inozemstva,
stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje
prirodnim resursima te zaštitu okoliša.

Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.
Efrem Močibob: Da li je Program ukupnog razvoja nešto što moramo imati?
Izrađivač PUR-a Maras Josip: Zakonski ne morate imati PUR, ali ukoliko se Općina
Motovun želi kandidirati za bespovratna sredstva, gleda se isto koliko je taj projekt usklađen
sa strategijama više razine, kao što su regionalna strategija razvoja, državne strategije,
strategije Europske unije, te Program ukupnog razvoja Općine. Isto tako kako je to javni
novac, rezultati njegove potrošnje se moraju javno objavljivati na kraju svake godine, te se
donosi se izvješće o ostvarenim projektima.
Pročelnica Karmen Grubor: Po zakonu o proračunu, uz Proračun, moramo imati plan
razvojnih programa koji se veže uz strategiju.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon zahvaljuje se gospodinu
Marasu, te daje na glasanje Odluku o prihvaćanju Programa ukupnog razvoja Općine
Motovun za razdoblje 2014-2020. godine.

Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju
Programa ukupnog razvoja Općine Motovun za razdoblje 2014-2020. godine.
Prilog 1. (Odluka)
AD 2.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ
računovodstvenoj referentici Sandri Poropat koja obrazlaže Proračun Općine Motovun za
2015. godinu.
Proračun za 2015.godinu planiran je u iznosu od 19.509.200,00 kuna.
Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 6.369.200,00 kuna, prihodi od prodaje
nefinancijske imovine u iznosu 3.640.000,00 kuna, te primici od financijske imovine i
zaduživanja u iznosu od 9.500.000,00 kuna.
Na strani rashoda, rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 7.708.700,00 kuna, te rashodi
za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 11.800.500,00 kuna.
Računovodstvena referentica Sandra Poropat obrazlaže detaljnije prihode, te rashode u
posebnom dijelu proračuna.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu, te poziva
vijećnika Edija Bellinija da obrazloži svoje amandmane na proračun Općine Motovun koje je
dostavio. Amandmane obrazlaže vijećnik Efrem Močibob.
Vijećnik Efrem Močibob: Prvi amandman: U glavi II. – posebni dio na poziciji R0066 372 –
Stipendije učenicima i studentima umjesto 175.000,00 kuna predlaže se 250.000,00 kuna.
Istovremeno na poziciji R0006 329 naknada za prisustvovanje sjednicama vijeća i naknada
zamjenika načelnika, umjesto 200.000,00 kuna predlaže se 150.000,00 kuna. Te na poziciji
R0008 329 – Rashodi za manifestaciju Veli Jože umjesto 90.000,00 kuna predlaže se
65.000,00 kuna. Zbog sve teže gospodarske situacije predlažemo da se povećaju stipendije
dosadašnjih primatelja, te proširi broj primatelja za one slučajeve kojima predstavlja velik
financijski teret. Predlaže se smanjenje naknada vijećnicima i zamjenici načelnika za 25%.
Drugi amandman: U glavi II. – posebni dio na poziciji R0015 372 – Fešta od fruti umjesto
20.000,00 predlaže se 40.000,00 kuna, istovremeno na poziciji R0010 329 – Rashodi za Dan
općine i blagdane umjesto 60.000,00 predlaže se 50.000,00 kuna, te na poziciji R0013 329
Rashodi za sponzorstvo i pokroviteljstvo umjesto 60.000,00 predlaže se 50.000,00 kuna.
Predlaže se povećanje sredstava za Feštu od fruti jer je to najznačajnija manifestacija o voću u
Istri, koja promovira naš kraj. Ostali navedeni rashodi se smanjuju kako bi se uravnotežila
prihodovna i rashodovna strana Proračuna.
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Načelniku pošto je on predlagač proračuna.
Načelnik Tomislav Pahović: Načelnik Općine Motovun Tomislav Pahović napominje, što se
tiče predloženih amandmana, stipendisti Općine Motovun imaju naknade u rangu najviših
naknada za stipendije u našem okruženju (500,00 kn/mj za studente i 400 kn/mj za učenike) s
mogućnošću povećanja stipendija za 30 i 50% spomenutih iznosa ovisno o prosjeku ocjena

(Ukoliko učenik srednje škole postigne u protekloj godini prosječnu ocjenu 4,60 i više
ostvaruje pravo na dodatak u visini 30% od iznosa stipendije. Ukoliko učenik srednje škole
postigne u protekloj godini prosječnu ocjenu 4,75 i više ostvaruje pravo na dodatak u visini
50% od iznosa stipendije. Ukoliko student postigne tijekom studija prosječnu ocjenu 4,00 i
više, stiče pravo na dodatak u visini 30% od iznosa stipendije. Ukoliko student tijekom studija
postigne prosječnu ocjenu 4,50 i više ima pravo na dodatak u visini od 50% od iznosa
stipendije), te stipendije za uspješne studente mogu iznositi i do 750,00 kn. Općina Motovun
također sufinancira sa 50% troškova za kupnju školskih knjiga svim učenicima, daje
7.000,00 kn po svakom novorođenom djetetu, financira produženi boravak školske djece, po
upitu i potrebi vrši donacije osnovnoj školi i područnom dječjem vrtiću, redovito financira
dječji vrtić i školski obrok djeci iz socijalno ugroženih obitelji, redovito financira
novogodišnje poklone za djecu od 1 – 10 godina. Slijedom svega navedenog razvidno je da
Općina Motovun na vrlo zavidnoj razini aktivno sudjeluje, prati i podupire djecu i mlade
odnosno učenike i studente, istovremeno imajući sluha za najosjetljivije socijalno ugrožene
skupine.
Okosnica gospodarstva Općine Motovun je turizam. Turizam se sam od sebe ne može
razvijati i upravo iz potrebe da kao destinacija ponudimo još više nastala je vrlo uspješna
manifestacija Veli Jože. To je nova manifestacija koja je pokrenuta 2014. godine. Radi se o
velikoj i vrijednoj, dvodnevnoj manifestaciji koja je prepoznata i ocijenjena kao jedna od
najboljih novih-inovativnih manifestacija u 2014. godini, te je Odjel za turizam Istarske
županije predložio i kandidirao manifestaciju Veli Jože za nagradu „Zlatna koza 2014.“ u
kategoriji inovativnih proizvoda. Manifestaciji je tek u povojima i bez određenih ulaganja se
ne može razvijati i doći do razine u kojoj će ona moći donositi prihode Općini Motovun.
Navedeni iznos u prijedlogu proračuna je minimum koji je potreban da bi se manifestacija
održala. Zanimljivo je opažanje kako predlagač Amandmana predlaže rezanje rashoda za
novu manifestaciju koja promovira kulturnu baštinu, tradiciju umjetnost i Motovun općenito,
sve ono što upravo našoj djeci i mladima trebamo ostaviti u nasljedstvo.
Općina Motovun je svjesna važnosti Fešte od fruti i upravo Općina Motovun snažno podupire
navedenu manifestaciju kako logistički tako i financijski.
Za svaku je pohvalu entuzijazam kojim Udruga mladih Kaldir već tradicionalno vrlo uspješno
organizira Feštu od fruti i na taj način promovira brend Kaldirskog voća i vrijednosti svoga
kraja.
U Proračunu za 2015. godinu je predviđeno 20.000,00 kn za Feštu od fruti iz razloga što je u
prošloj 2014. godini bilo predviđeno 20.000,00 kn od kojih je potrošeno svega 12.800,00 kn
iako je manifestacija proširena na 2 dana.
Preporučam predlagaču odnosno predlagačima Amandmana da u buduće bolje prouče
materijale za sjednicu vijeća koji im se dostavljaju. Naime u materijalima za sjednicu im je
između ostalog dostavljen i rebalans Proračuna u kojem su trebali uvidjeti kakva je
dosadašnja realizacija manifestacije prije nego predlože 100% povećanje prihoda za bilo koju
manifestaciju, pa tako i za Feštu od fruti.
Udruga mladih Kaldir, Fešta od fruti, a i cijeli mjesni odbor Kaldir znaju da im Općina
Motovun daje podršku u radu i da Općina Motovun u potpunosti prati, podržava i cijeni
njihovu radišnost i sve njihove projekte.
Zbog svega navedenog predlažem da se Amandmani u potpunosti odbace.

Vijećnik Efrem Močibob: Htio bih samo reći da broj posjetitelja za manifestaciju Veli Jože
u biti je bio takav zato jer je manifestacija u jeku turističke sezone i da nije tako sigurno ne bi
bilo ni posjetitelja.
Načelnik Tomislav Pahović: Apsolutno ste u krivu, pošto je najveći broj posjetitelja bio
upravo iz Istre, ciljano se išlo na to da se privuče veći broj posjetitelja iz Istre i Hrvatske, te se
isto tako moglo vidjeti i na vijestima i na Internet portalima kako i istarski župan daje visoke
ocjene ovoj manifestaciji, bilo lijepo da taj projekt postane tradicija.
Vijećnik Efrem Močibob: U posebnom djelu službena putovanja, na stranici 5 me zanima da
li je taj iznos toliko potrebno, rashodi za izradu intelektualne usluge za motovunski statut, te
tiskarske usluge 50.000,00 kuna.
Načelnik Tomislav Pahović: za službena putovanja, stavili smo takvu stavku jer se planira
put u Monte belluno, imamo poziv za posjet Chrudimu, poziv Grada Omiša s kojim se
mislimo bratimit, te za put u ostale gradove s kojima smo pobratimljeni, radi održavanja
dobrih odnosa. Usluge promidžbe i informiranja, radi se o raznoraznim oglašavanjima, te je tu
uključen i Motovunski glasnik koji bi početkom godine trebao izaći. Dalje je Motovunski
statut, za kojeg je ideja nastala na Motovunskom kolokviju, gdje se raspravljalo o povijesti
Motovunske crkve, župe i kaptola. Kako su tu bili mnogi vrhunski intelektualci što se tiče
motovunske povijesti, došlo se na ideju da se izradi Motovunski statut. Pritom mislimo na
stari Motovunski statut iz doba Venecije, odnosno statut koji osim mletačkih odredbi ima i
odredbe iz srednjeg vijeka, te bi to bio jedan kulturni projekt, kojim bi uvidjeli važnost i
veličinu Motovuna kroz povijest. Što se tiče tiskarskih usluga, bilo je planirano za bilten i za
knjigu Livia Prodana.
Vijećnik Efrem Močibob: Mislim da sam vidio da se predviđa iznos od 45.000,00 kuna za
projekt ukupnog razvoja Općine Motovun.
Pročelnica Karmen Grubor: Ta stavka se nalazi u Rebalansu proračuna za 2014. godinu,
odnosi se na izradu Plana ukupnog razvoja Općine Motovun 2014-2020.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Zanima me za Sveti Bartol privremeni priključak?
Pročelnica Karmen Grubor: To je za privremeni priključak za električnu energiju koji se
planirao postaviti na lokaciji kod spomenika.
Vijećnik Edi Bellini: Prihodi poslovanja u iznosu od 2.400.000,00 kuna, a znamo da smo
izgubili brdsko planinski status, znači neće nam se smanjiti prihodi?
Sandra Poropat: Što se tiče gubitka brdsko planinskog statusa, smanjili smo prihode od
poreza i prireza na dohodak za 10 % u odnosu na dosadašnje ostvarenje, kako su nam
predložili na seminarima, dok smo kod Tekućih pomoći iz državnog proračuna (kto. 6331)
smanjili sa 1.200.000,00 kuna koliko je planirano II .izmjenama i dopunama Proračuna za
2014. godinu na 500.000,00 kuna.
Pročelnica Karmen Grubor: S obzirom na dosadašnju realizaciju planirali smo iznos za
2015. godinu, te smo isti već smanjili, međutim još nije definirano točno koliko se smanjuju
prihodi. Mi smo smanjili 15% jer smo prihodovali u prošloj godini i više nego smo planirali
što je vidljivo u rebalansu. Smatram da je Proračun realno planiran, jer smo se držali naputka.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Sprave za fitnes vježbe na parenzani, zar to ne radi koncesionar?
Načelnik Tomislav Pahović: Kao što smo već pričali, mi smo dio projekta Parenzana magic,
koji se financira iz EU fonda prekogranične suradnje, te smo se zajedno s još nekoliko
Općina kandidirali i dobili sredstva za 3 projekta, prvi je bio Parenzana doživljaj napad na

vlak te je koštao 90.000,00 kuna, drugi je postavljanje otvorenog fitnes vježbališta prije ulaza
u tunel, u vrijednosti od 76.000,00 kuna, te je 4 mjesec rok za početak radova, treći dio je
solarno osvjetljenje tunela, koje je planirano u 2015. godini, što je jako dobro zbog
biciklističkog turizma u vrijednosti od 76.000,00 kuna.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Pošto je u proračunu, kada bi se održali izbori za mjesne
odbore?
Načelnik Tomislav Pahović: Planiramo sljedeće godine održati Izbore za mjesne odbore,
međutim još nismo dogovorili datum, ali vjerojatno na proljeće.
Predsjednik vijeća Općine Motovun Elvis Linardon je napominje kako je Općina Motovun
jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave u Istri, koja usprkos novim zakonima koji će
umanjiti prihode Općine Motovun (ukidanje brdsko planinskog statusa, novi obračun poreza
na dohodak) ovim proračunom nije umanjila prava građana, što se ponajviše odnosi na
stipendije, darove za umirovljenike, djecu i socijalno ugrožene. Isto tako za sada neće uvoditi
nova porezna opterećenja za građane. Manjak sredstva planira se nadoknaditi racionalnim
poslovanjem, te kandidiranjem raznih projekata na fondove Europske unije, te javne pozive za
financiranje lokalne samouprave.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon zaključuje raspravu, te daje na
glasanje I Amandman. Sa 4 glasa ZA i 6 protiv I amandman je odbijen.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje na glasanje II Amandman.
Sa 4 glasa ZA i 6 protiv II amandman je odbijen.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje Proračun Općine
Motovun za 2015. godinu na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Motovun sa 6 glasova ZA i 4 PROTIV donosi Proračun Općine
Motovun za 2015. godinu.
Prilog 2. (Proračun)
AD 3.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ Računovodstvenoj
referentici Sandri Poropat koja obrazlaže Odluku o izvršavanju proračuna općine Motovun
za 2015. godinu.
Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Motovun za 2015.
godinu, upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih
sredstava.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio Proračuna se sastoji od računa
prihoda i rashoda, raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, te računa
zaduživanja/financiranja. U računu prihoda i rashoda - tabela A iskazuju se prihodi i prihodi
od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi i rashodi za nefinancijsku imovinu utvrđeni za
financiranje javnih izdataka na razini Općine Motovun sukladno zakonskim i drugim
propisima. Neutrošena sredstva iz prethodnih godina - tabela B iskazuju se u raspoloživim
sredstvima iz prethodnih godina. U računu zaduživanja/financiranja - C iskazuju se primici od

financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Posebni
dio sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i
razvojne programe za tekuću proračunsku godinu. Po članku 20.ove Odluke se ovlašćuje
Načelnika Općine Motovun za potpisivanje Ugovora o zaduženju. Očekivani iznos novog
duga iznosi 9.500.000,00 kuna. Očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske godine
iznosi 9.500.000,00 kuna, iz razloga jer se planira uzeti kredit sa počekom vraćanja kredita od
2 godine .
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu, te
kako nema pitanja zaključuje raspravu i daje odluku o izvršavanju proračuna općine
Motovun za 2015. godinu.
Općinsko vijeće Općine Motovun sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV donosi
Odluku o izvršavanju proračuna općine motovun za 2015. godinu.
Prilog 3. (Odluka)
AD 4.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ
računovodstvenoj referentici Sandri Poropat koja obrazlaže Izmjene i dopune Proračuna
Općine Motovun za 2014. Godinu.
Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun planirane su u iznosu od 6.036.770,00
kuna, što je smanjenje za 15.833.230,00 kuna naspram I. izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Motovun za 2014.godine.
Razlog smanjivanja Proračuna je nerealizirani projekt kanalizacije u 2014.g., te će njegova
realizacija biti u 2015. g, radi čega nije bilo potrebe za dizanjem kredita u ovoj godini.
Računovodstvena referentica Sandra Poropat obrazlaže detaljnije prihode, te rashode u
posebnom dijelu proračuna.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Zašto je za Dan općine iznos tako velik 60.000,00 kuna?
Sandra Poropat: Tu su uključene i ostale manifestacije osim dana Općine, 1. Maj, te
proslava ostalih blagdana.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Gdje se planira postaviti Javni wc ?
Načelnik Tomislav Pahović: U planu je urediti javni wc u dogovoru s konzervatorima, ili
prije ulaza u samo dvorište obitelji Sandalj, ili na djelu bivše terase hotela.
Pročelnica Karmen Grubor: Ta stavka nije realizirana u 2014. godini, ali je planirana u
2015. godini.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon zaključuje raspravu i
daje na glasanje Odluku o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Motovun za 2014.
Godinu.

Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku o Izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Motovun za 2014. Godinu.
Prilog 4. (Odluka)
AD 5.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ Računovodstvenoj
referentici Sandri Poropat koja obrazlaže Odluku o izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju
proračuna Općine Motovun za 2014. godinu.
U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2014.godinu,mijenja se jedino
članak 8.u kojem se mijenjaju programi.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu, te
kako nema pitanja zaključuje raspravu i daje na glasanje odluku o izmjeni i dopuni odluke o
izvršavanju proračuna općine Motovun za 2014. godinu.
Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku izmjeni i dopuni
odluke o izvršavanju proračuna općine Motovun za 2014. godinu.
Prilog 5. (Odluka)
AD 6.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ Pročelnici
JUO Karmen Grubor koja 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 2014. i 2015. godinu.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.
Vijećnik Edi Bellini: Koje su cijene?
Pročelnica Karmen Grubor: Paušalni iznos za pripravnost i dežurstvo (vozila, strojeva,
opreme i radne snage) u periodu od 15. prosinca 2014. do 15. ožujka 2015. godine, utvrđuje
se u mjesečnom iznosu od 5.000,00 kuna, te po cjeniku za pojedine vrste rada (vozila,
strojevi, oprema i radna snaga) i utrošenom materijalu za posipavanje (sipina, sol) koji se
nalazi u privitku i sastavni je dio ovog Ugovora. Intervencija uključuje dojavu o potrebi
preventivnog posipavanja, posipavanje ili pluženje snijega, odnosno intervencije prema
vremenskim neprilikama (nastanak poledice, snijeg) . Cijene su iste kao i više godina prije,
samo se ove godine kao i prošle godine provela javna nabava.
Vijećnik Efrem Močibob: Cesta od ulice Kanal prema Mrtvoj stanici nije bila čišćena u
protekle dvije godine.

Pročelnica Karmen Grubor: Prošle godine nije bilo snijega te tako nije bilo potrebe za
čišćenjem.
Vijećnik Efrem Močibob: Da li u taj ugovor spada i krpanje cesta?
Pročelnica Karmen Grubor: Ne, tu spada samo zimsko održavanje cesta, čišćenje i
posipavanje, te se policiji moraju dostaviti podaci tko je izvođač tih radova.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon 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
najpovoljnije ponude po raspisanom ograničenom prikupljanju ponuda za zimsko
održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Motovun.
Prilog 6. (Odluka)
AD 7.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ Pročelnici JUO
Karmen Grubor koja obrazlaže Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika autobusom ili drugim
vozilima istog kapaciteta i karakteristika, lokalnim nerazvrstanim cestama Općine
Motovun.
Temeljem odluke Općinskog načelnika Općine Motovun proveden je postupak za dodjelu 1
(jedne) koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika na području Općine
Motovun. Obavijest o namjeri davanja koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza putnika autobusom ili drugim vozilima istog kapaciteta i karakteristika, lokalnim
nerazvrstanim cestama Općine Motovun objavljena je u elektroničkom oglasniku javne
nabave u Narodnim novinama.
Općinsko vijeće Općine Motovun je dana 12.09.2014. godine donijelo Odluku o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije, na koju je poduzeće Autotrans d.o.o. uložilo
žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
Dana 14.10.2014. objavljeno je Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne
nabave KLASA:UP/II-034-02/14-02/29, URBROJ:354-01/14-09, kojim se poništava Odluka
o odabiru davatelja koncesije Općine Motovun u postupku davanja koncesije za obavljanje
usluga prijevoza putnika autobusom ili drugim vozilima istog kapaciteta i karakteristika,
lokalnim nerazvrstanim cestama Općine Motovun od 12.09.2014. godine, zato jer je prilikom
ocjenjivanja ponuda uzet u obzir samo kriterij najviše ponuđene cijene, dok se dva druga
kriterija koji su bili navedeni u dokumentaciji (2. Kriterij – tehnološko-tehnička sposobnost i
3. Kriterij – bonitet ponuditelja) nisu uzeli u razmatranje. Stoga se Rješenjem nalaže Općini
Motovun da ponovi postupak pregleda i ocjene ponuda, te da se nadoknadi troškove žalitelju
Autotrans d.o.o,. u iznosu od 10.070,00 kuna.
Stručno povjerenstvo je ponovno obavilo pregled i ocjenu pristiglih ponuda uključujući i
dodatne kriterije za odabir.
Slijedom navedenog pristupilo se ponovnom postupku pregleda i ocjene ponuda ponuditelja
Volte obrt, Vilstroj d.o.o. i Autotrans d.o.o.

Ponuda Vilstroj d.o.o. utvrđena je kao prihvatljiva i najpovoljnija ponuda na temelju
svih kriterija.
Predmet koncesije je obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika na području Općine
Motovun što podrazumijeva obavljanje prijevoza putnika autobusom ili drugim vozilima istog
kapaciteta i karakteristika, lokalnim nerazvrstanim cestama Općine Motovun na relacijama:
Most Mirna-Kanal-Motovun (za vrijeme održavanja Motovun film festivala i ostalih
manifestacija), Kanal-Motovun, te ostale relacije na području Općine Motovun
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.
Vijećnik Efrem Močibob: Ovo je danas samo ponovljeno prihvaćanje već donesene odluke?
Zanima me ugovor i kakvo će biti plaćanje koncesije?
Pročelnica Karmen Grubor: Predviđa se potpis ugovora nakon što svi zaprime odluku, te
prođe 10 dana rok mirovanja. Ukoliko se ponovno netko ne žali, planira se ugovor sklopiti s
1.1.2015. godine, kojim će se definirati prava i obveze koncesionara, kao i rok uplaćivanja
naknade za koncesiju.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje Odluku o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza
putnika autobusom ili drugim vozilima istog kapaciteta i karakteristika, lokalnim
nerazvrstanim cestama Općine Motovun na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika
autobusom ili drugim vozilima istog kapaciteta i karakteristika, lokalnim nerazvrstanim
cestama Općine Motovun.
Prilog 7. (Odluka)
AD 8.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ Pročelnici
JUO Karmen Grubor koja obrazlaže Odluku o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova
priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva. Ovom Odlukom uređuje se način
obavljanja poslova priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene
minimalne naknade s područja Općine Motovun, a koji se griju na drva. Općina Motovun
traži da Skupština Istarske županije povjeri Općini Motovun poslove priznavanja prava na
naknadu za troškove ogrjeva iz članka 100. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13).
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.
Vijećnik Efrem Močibob: Tko određuje kriterije?
Pročelnica Karmen Grubor: Centar za socijalnu skrb dostavlja popis korisnika socijalne
pomoći, te oni imaju pravo na sredstva za ogrjev.
Vijećnik Efrem Močibob: Ako im se daje i novčana naknada moglo bi i se i nabaviti po
boljoj cijeni drva za ogrijev.

Pročelnica Karmen Grubor: To su namjenska sredstva od Istarske županije, koja se moraju
transferirati korisnicima, međutim može se dodijeliti i jednokratna pomoć onima koji dostave
zahtjev i zadovoljavaju kriterije prema našoj Odluci o socijalnoj skrbi.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje Odluku o podnošenju
zahtjeva za povjeravanje poslova priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva na
glasanje.
Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku o podnošenju zahtjeva za
povjeravanje poslova priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva.
Prilog 8. (Odluka)
AD 9.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ Računovodstvenoj
referentici Sandri Poropat koja obrazlaže Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u
2015.godini. Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva za financiranje političkih stranaka i
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun za 2015.godinu, koja
su planirana u Proračunu Općine Motovun za 2015.godinu. Sredstva se raspoređuju razmjerno
broju članova Općinskog vijeća
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu, te
kako nema pitanja zaključuje raspravu i daje na glasanje odluku o raspoređivanju sredstava za
rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Motovun u 2015.godini.
Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku o raspoređivanju
sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Motovun u 2015.godini.
Prilog 9. (Odluka)
AD 10.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Pohvalio bih samo što su bili od Hrvatskih vode očistit cesta za
Benčiće i moglo bi se staviti neku signalizaciju za oprez i popraviti kanale uz cestu.
Pročelnica Karmen Grubor: U planu je da Hrvatske vode to riješe u toku 2015. godine,
barem su nam tako obećali.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Šaht kod crkve u Sv. Bartolu, da li bi mogli iskopati kad su već
tamo?
Načelnik Tomislav Pahović: Moguće je.
Vijećnik Edi Bellini: Vidio sam da je neki dan bila cisterna u Motovunu pa me zanima zašto,
da li za kanalizaciji? Oborinske vode u Motovunu rade probleme pa se dole stvara prevelika
količina vode?

Pročelnica Karmen Grubor: Što se tiče cisterne, to je bila firma koja provjerava, odnosno
snima postojeću kanalizaciju (Rotonda-Kanal) kako bi se utvrdilo da li ista zadovoljava sve
uvjete kako bi se i dalje koristila ili će trebati izraditi novi krak kako je predviđeno prema
projektu. Nakon što nam dostave izvješće da li je ta kanalizacija funkcionalna i da li
zadovoljava kriterije da postane dio novog kanalizacijskog sustava, znat ćemo da li će se
raditi novi krak ispod rotonde prema Kanalu ili će se ovaj dio koristiti i spojiti na cjelokupni
sustav.
Načelnik Tomislav Pahović: Što se tiče pitanja o oborinskoj vodi, zatvorilo se pločom jedan
prolaz pošto su tamo dva objekta, te se u vrijeme turističke sezone, širio nesnosan smrad,
pošto je netko prespojio kanalizaciju na sustav za odvodnju. Svjesni smo da to nije trajno
rješenje i sada ćemo to morati riješiti.
Predsjednik općinskog vijeća Elvis Linardon: U proračunu su i predviđena sredstva za
rješavanje oborinske odvodnje.
Vijećnik Efrem Močibob: Da li se zna kada počinju radovi na kanalizaciji?
Načelnik Tomislav Pahović: Da 15.1.2015.
Vijećnik Efrem Močibob: Da li je riješen kredit.
Pročelnica Karmen Grubor: U tijeku je javna nabava, te je zadnji rok za dostavu ponude
29.12.2014. Nakon toga odluku o prihvaćanju ponude donosi općinski načelnik, te se
Ministarstvu financija dostavlja zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje.
Kako više nije bilo pitanja, Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je 13. sjednicu Općinskog
vijeća u 18:56 sati.
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