
 
SKRAĆENI ZAPISNIK 

s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun 
održane 13. prosinca 2017. 

 
Sjednica je održana u vijećnici Općine Motovun, Trg Andree Antica 1. 
Sjednica je započeta u 17:30 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, Josip Štefanić, Klaudio 
Tomaz i Ivan Vukadinović. 

Odsutni članovi Općinskog vijeća: Linda Fero, Senad Pergar 
 

Ostali prisutni: Tomislav Pahović, Dina Kotiga, Josip Maras, Sandra Poropat i 
Nenad Šćulac. 
 
 

Predsjednik vijeća uvodno pozdravlja i navodi da je ovo prva sjednica u kojoj 
nema pisanih materijala, sve je dostavljeno na tablet računalima. 

Obrazlaže da je u međuvremenu od dostavljanja materijala predložen 
dopunjen dnevni red, pa prijedlog sada glasi: 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Motovun održane 15. rujna 2017. godine.  

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu upravljanja i 
gospodarenja kulturno-povijesnom cjelinom i kulturno-povijesnim 
spomenicima na području Općine Motovun.  

3. Razmatranje prijedloga i donošenje 2. 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 predškolskog 
odgoja i obrazovanja za 2017. godinu, 

c) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2018. 
godinu, 

d) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 
2018. godinu, 

e) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, 
f) 1. izmjene i dopune Socijalnog programa za 2018. godinu, 
g) 2. izmjene i dopune Programa komunalnih potreba za 2018. godinu, 
h) 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području prostornog 

uređenja za 2018. godinu, 
i) 1. izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih 

potreba u 2018. godini.  



4. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Motovun za 2018. 
godinu s pripadajućim aktima: 

a) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2018. godinu, 
b) Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja          

za 2018. godinu, 
c) Program javnih potreba u školstvu za 2018. godinu, 
d) Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2018. godinu, 
e) Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, 
f) Socijalni program za 2018. godinu, 
g) Program komunalnih potreba za 2018. godinu, 
h) Program javnih potreba u području prostornog uređenja za 2018. 

godinu, 
i) Program ostalih društvenih potreba u 2018. godini, 
j) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 

nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 
2018. godini.  

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
obavljenoj financijskoj reviziji Općine Motovun-Montona za 2016. godinu. 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju 1. izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Motovuna.  

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja 
otpadom Općine Motovun za razdoblje 2017. do 2022. godine.  

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine 
Motovun-Montona.  

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju 
društva s ograničenom odgovornošću Motovun park d.o.o. Motovun.  

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju članova Odbora za 
statut, poslovnik i normativnu djelatnost.  

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage 
Statutarne odluke („Službene novine Grada Pazina“, broj 6/03.).  

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun („Službene novine Grada 
Pazina“, broj 7/06.).  

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 
socijalnoj skrbi na području Općine Motovun („Službene novine Grada 
Pazina“, broj 12/08., 13/09., 37/09. i 17/10.).  

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 
izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju udruge Modelne šume „Sliv rijeke Mirne“ 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 19/12.).  

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 
uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom („Službene novine 
Grada Pazina“, broj 13/09.). 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 
naknadi troškova članovima Općinskog vijeća, Poglavarstva i radnih tijela 
Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 15/06.). 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 
davanju i porezima na korištenje javnih površina („Službene novine Grada 
Pazina“, broj 6/03.) i Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju i 
porezima na korištenje javnih površina („Službene novine Grada Pazina“, broj 
10/04.).  



18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 
ustrojavanju Kataloga informacija Općine Motovun i o osiguravanju uvjeta za 
pristup informacijama kojima raspolaže Općina Motovun („Službene novine 
Grada Pazina“, broj 20/09.).  

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 
radnom vremenu u ugostiteljstvu („Službene novine Grada Pazina“, broj 
2/02.).  

20. Vijećnička pitanja. 
 

Predloženi dnevni red se jednoglasno prihvaća. 
 
 

TOČKA 1. 
Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Motovun održane 15. rujna 2017. godine 
 
 Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nema te se jednoglasno donosi  
 

ZAKLJUČAK 
 

Usvaja se skraćeni zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun 
održane 15. rujna 2017. godine.  

 
 

TOČKA 2. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu upravljanja i 
gospodarenja kulturno-povijesnom cjelinom i kulturno-povijesnim 

spomenicima na području Općine Motovun 
 
 Elvis Linardon daje riječ Josipu Marasu, izrađivaču Studije „Zidine Motovun - 
upravljanje“. 

Josip Maras pozdravlja sve prisutne te govori kako je u projektu koji će 
predstaviti riječ o valorizaciji zidina u Motovunu, o jednom okvirnom projektu koji je 
implementiran i u programu ukupnog razvoja Općine Motovun od 2015. do 2020. 
godine, te o svim aktivnostima koje su uključene tim programom. Problem s kojim se 
tim susreo kod pripreme projekta bio je točan broj posjetitelja Motovuna. Nigdje ne 
postoje vjerodostojni podaci o točnom broju, te se oslonilo na podatke sa parkirališta, 
brojem automobila i procjenom broja putnika u automobilu. Opći cilj je poboljšati 
receptivnu infrastrukturu Motovuna jačanjem investicijskog potencijala općinskog 
proračuna kroz uvođenje naplate ulaznica za posjetitelje. Receptivna infrastruktura je 
širok pojam koji označava park, cestu i sve sadržaje radi kojih posjetitelji dolaze. 
Izravan cilj je uvesti naplatu ulaznica na već u 2018. godini, izraditi plan ulaganja u 
receptivnu infrastrukturu Motovuna na bazi financijskih efekata sa stanjem na dan 30. 
rujna sukladno investicijskom potencijalu. Tada ćemo imati točne pokazatelje, točne 
brojeve, ovo sada su samo procjene. Cilj je da se testira koliko imamo broja 
posjetitelja kroz devet mjeseci te koliko ima novca na raspolaganju i ojačati operativni 
kapacitet i financiranja programa ureda TZO Motovun, jer Motovun zaslužuje imati 
ured turističke zajednice koji će se moći samofinancirati. 

Josip Maras je osim problema gdje se ne može utvrditi točan broj posjetitelja, 
spomenuo i mogući problem s turističkim agencijama prilikom naplate ulaznica za 



zidina, no prema podacima turističke agencije dovode u Motovun 30% ukupnog broja 
posjetitelja, tako da većina su ipak individualni posjetitelji. Što se cijena tiče one se 
dijele na pet struktura gdje bi ulaznica za individualne posjetitelje iznosila 25,00 kuna, 
organizirane grupe 20,00 kuna, studenti, učenici i umirovljenici iz Hrvatske 15,00 
kuna, obiteljski paket 30,00 kuna, te za svako dijete unutar obiteljskog paketa 
simboličnih 1,00 kuna, radi toga kako bi se na taj način na kraju mogao utvrditi točan 
broj posjetitelja. Nakon toga pristupilo je procjeni prihoda od 4.400.000,00 kuna s 
uključenim PDV-om, no ako bi se ovo izglasalo na vijeću i ako se naplata zidina vodi 
kao briga za kulturnu baštinu Općine Motovun treba dati zahtjev Ministarstvu kulture 
kako bi se oslobodilo plaćanja PDV-a, a porez na dobit ostaje. Što se tiče troškova, 
trebat će zaposliti 6 djelatnika, razni inicijalni troškovi - tiskanje ulaznica i slično, te se 
dolazi do cilja da se iz tog financijskog potencijala sufinanciraju programi ureda TZ, 
uzet je program koji je donesen prošle godine te na kraju se dolazi do iznosa od 
1.661.101,00 kuna te i do kreditne sposobnosti, potencijala za kandidaturu za 
projekte EU (15% koji traže). Na kraju dodaje kako su rezultati ovog projekta 
investicijski potencijal, valorizacija imovine novim sadržajima i nova radna mjesta.  
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 

Igor Kotiga smatra kako je cijena obiteljske ulaznice premala u odnosu na 
cijenu za individualnog posjetitelja te da bi cijena mogla iznositi 40 kuna. 

Nenad Šćulac govori kako je smisao da se predstavi ovaj projekt i da općinsko 
vijeće odluči da se donese odluka kojom će se sljedeće godine krenuti u naplatu 
ulaznica. Ako se danas donese takva odluka u provedbu se kreće odmah, postoje 
pitanja tehničke prirode koje treba uskladiti te će se sve propisivati aktima koje će 
donijeti načelnik, oni će biti objavljeni i vidljivi svima, a tako će se definirati i cijena 
ulaznica. 
 

Klaudio Tomaz kaže kako je ovo jako dobra ideja koju Motovun zaslužuje, ali 
da nije vrijeme za to, misleći pritom na radove koji će sljedećih godina obavljati u 
Motovunu. Što se tiče zapošljavanja, slaže se kako je dobro što će se ljudi zaposliti, 
no hoće li se zapošljavati ljudi iz Motovuna ili drugih općina, jer se ne može ograničiti 
odakle će ljudi biti te hoće li naplata zidina i moguće smanjenje broja posjetitelja 
utjecati na pad prometa poduzetnika i obrtnika u Motovunu. Smatra da ako se 
turistima naplaćuje ulaznica da treba riješiti i sanitarni čvor. Na kraju dodaje kako je 
to lijepi projekt, ali za vrijeme kada budemo za to spremni. 

Tomislav Pahović odgovara kako zatvaranjem zidina nitko neće biti oštećen, 
jer Motovun trenutno od jednodnevnih gostiju nema gotovo ništa. Što se sadržaja tiče 
bit će u sklopu šetnice dalekozori, photo pointovi, izložba u vrtu Revije i besplatan 
ulaz u galeriju Pet kula. Turisti će moći doći do zadnjeg objekta koji se nalazi na 
zidinama, nakon njega će krenuti naplata zidina te nijedan ugostiteljski ni trgovački 
objekt neće radi toga biti zakinut. Vezano uz radove koje će biti u Motovun odgovara 
kako je veći dio radova u Motovunu odrađeno te da ne treba čekati još 10 godina za 
naplatu, nego kako treba sada ići u taj projekt, ovo je način da budemo samoodrživi. 
Sanitarni čvor bi do ljeta na parkiralištu na Kanalu trebao biti završen.  

Nenad Šćulac govori kako je ovaj projekt zamišljen na način da posjetitelj vidi 
sve u jednoj cijeni. Što se zapošljavanja tiče, hoće će li se zapošljavati ljudi s 
područja Općine Motovun ovisi tko će se javljati na natječaj, jer se obično ne javljaju. 
Što se tiče problema s padom ljudi koji će doći, bila je rasprava s turističkim vijećem 
gdje su svi članovi turističkog vijeća podržali ovaj projekt, također, obaviještene su 



mnogobrojne turističke agencije koje dolaze u Motovun i nije bilo negativnih 
komentara. 
 

Elvis Linardon prisjeća se također negativnih komentara prošle godine kada 
se osnivalo poduzeće Motovun Park d.o.o. 

Klaudio Tomaz odgovara kako nije on bio vijećnik koji je negativno komentirao 
osnivanje poduzeća. 
 

Barbara Marinac Komazec postavlja pitanje koji su rizici vezani uz zaposlene 
vezano uz budžet jer budžet može na plaći radnika imati 20% prihoda, pa može li tih 
nekoliko zaposlenih u slučaju da nema prihoda poljuljati budžet. 

Nenad Šćulac odgovara kako će ispočetka radnici biti zaposleni na određeno 
vrijeme, ovisno o situaciji ovisi na koji rok. 

Josip Maras objašnjava kako se neće odmah u ožujku zaposliti sve djelatnike.  
 

Igor Kotiga govori kako definitivno se može ići u naplatu zidina i da Motovun to 
zaslužuje, te uspoređuje cijene sa cijenama u inozemstvu, te spominje uređenje u 
Oprtlju, te kako će uređenje čekati i Motovun, te da će se moći tim novcem ulagati u 
uređenje. 

Tomislav Pahović se nadovezuje i govori kako treba dati priliku i pokušati biti 
samoodrživ. 
 
 Ivan Vukadinović smatra da je to dobra odluka, te da u budućnosti kada bi 
cijena objedinila i parking i zidine bilo bi bolje nego parcijalno. Smatra kako svatko 
tko dolazi u Motovun ima što vidjeti i bez plaćanja zidina te se ne zakida previše 
turiste, a s naplatom parkinga je isto bilo rizika od smanjenja broja turista, no broj se 
povećava.  
 Igor Kotiga smatra kako bi trebalo na poleđini ulaznice pisati kako je cilj 
naplate biti samoodrživ. 
 
 Nakon rasprave, jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o načinu upravljanja i gospodarenja kulturno-povijesnom 
cjelinom i kulturno-povijesnim spomenicima na području Općine Motovun. 
 
 

TOČKA 3. 
Razmatranje prijedloga i donošenje 2. 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 predškolskog 

odgoja i obrazovanja za 2017. godinu, 
c) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2018. godinu, 
d) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 

2018. godinu, 
e) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, 
f) 1. izmjene i dopune Socijalnog programa za 2018. godinu, 



g) 2. izmjene i dopune Programa komunalnih potreba za 2018. godinu, 
h) 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području prostornog 

uređenja za 2018. godinu, 
i) 1. izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih 

potreba u 2018. godini. 
 

Sandra Poropat obrazlaže 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 
2017. godinu. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu i daje prijedlog da se određenom bojom 
označi kako bi bilo lakše pratiti. 
 
 Klaudio Tomaz govori kako se rashodi smanjuju kroz školstvo i socijalu, te 
postavlja pitanje koji su to umanjeni prihodi. 
 Sandra Poropat odgovara da su umanjeni prihodi zbog pomoći iz inozemstva 
koje nisu dobivene, prodaje Doma i prodaje zemljišta koje nisu ostvarene.  
 

Nakon rasprave, jednoglasno se donosi  
 

ZAKLJUČAK 
 

Donose se 2. Izmjene i dopune 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 predškolskog odgoja i 
obrazovanja za 2017. godinu, 

c) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2018. godinu, 
d) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2018. 

godinu, 
e) 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, 
f) 1. izmjene i dopune Socijalnog programa za 2018. godinu, 
g) 2. izmjene i dopune Programa komunalnih potreba za 2018. godinu, 
h) 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području prostornog uređenja 

za 2018. godinu, 
i) 1. izmjene i dopune Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 

2018. godini.  
 
 

TOČKA 4. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Motovun za 2018. 

godinu s pripadajućim aktima: 
a) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2018. godinu, 
b) Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja 

za 2018. godinu, 
c) Program javnih potreba u školstvu za 2018. godinu, 
d) Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2018. godinu, 
e) Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, 
f) Socijalni program za 2018. godinu, 
g) Program komunalnih potreba za 2018. godinu, 
h) Program javnih potreba u području prostornog uređenja za 2018. godinu, 



i) Program ostalih društvenih potreba u 2018. godini, 
j) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 

nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 
2018. godini. 

 
Sandra Poropat obrazlaže Proračun Općine Motovun za 2018. godinu. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Klaudio Tomaz smatra da bi da je na tablici prikazan 2. rebalans umjesto 1. 

rebalansa puno kvalitetnije vidjela ambicija za sljedeću godinu, jer ovdje sada 
uspoređujemo s prvim koji više ne postoji, a drugog nemamo. 

Barbara Marinac Komazec postavlja pitanje dali je povećanje prihoda radi 
zidina. 

Sandra Poropat odgovara da je radi zidina, ali i ako dođe do prodaje Doma 
koji se uvijek planira. 

Elvis Linardon govori kako je manjak od 243.000,00 od prošle godine 
pokriven. 
 

Nakon rasprave, jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Proračun Općine Motovun za 2018. godinu s pripadajućim aktima: 
a) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2018. godinu, 
b) Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja          

za 2018. godinu, 
c) Program javnih potreba u školstvu za 2018. godinu, 
d) Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2018. godinu, 
e) Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, 
f) Socijalni program za 2018. godinu, 
g) Program komunalnih potreba za 2018. godinu, 
h) Program javnih potreba u području prostornog uređenja za 2018. godinu, 
i) Program ostalih društvenih potreba u 2018. godini, 
j) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih 

članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 2018. godini. 
 

  
TOČKA 5. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
obavljenoj financijskoj reviziji Općine Motovun-Montona za 2016. godinu. 

 
 Nenad Šćulac obrazlaže Izvješće revizije. 
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
  

Nema rasprave te se jednoglasno donosi  
  

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Motovun-Montona 
za 2016. godinu. 



 
 

TOČKA 6. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju 1. izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja Motovuna. 
 

 Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 
 Ivan Vukadinović postavlja pitanje na što se točno odnosi Odluka. 
 Tomislav Pahović odgovara kako se radi o čestici koja je 2003. godine 
stavljena u crvenu zonu koja označava društvenu namjenu bez znanja vlasnika, što 
znači da bi se na toj čestici mogli graditi škola ili vrtić. Kada se 2015. godine radio 
urbanistički plan nije se to primijetilo sve dok vlasnik čestice nije htio graditi kuću te je 
onda podnio zahtjev za izmjene te se sada konačno ispravlja greška iz 2003. godine.  
  

Nakon rasprave jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o donošenju 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja Motovuna. 
 
 

TOČKA 7. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja 

otpadom Općine Motovun za razdoblje 2017. do 2022. godine. 
 

Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Tomislav Pahović govori kako bi bilo dobro pojasniti način sakupljanja otpada. 

Svaka obitelj će dobiti kantu za otpad s čipom, a uz to će imati i tri kante za sortiranje 
otpada, što se više otpada bude sortiralo to biti manje kanti sa čipom, jer što bude 
veća težina čipirane kante ili veći broj otvaranja će i biti veća naplata.  

Nenad Šćulac govori kako ima mnogo ideja i planova oko sakupljanja i 
sortiranja otpada. Ako se usvoji Plan, moći će se javljati na natječaj, a sada je u tijeku 
natječaj za sufinanciranje kanti za sortiranje otpada u domaćinstvima. 

Tomislav Pahović govori kako će svakoj obitelji Općina će financirati kante za 
sortiranje otpada i zato je bitno usvojiti Plan da se Općina može javiti na natječaj. 

Elvis Linardon postavlja pitanje gdje će se sa otpadom koji se sortira. 
Nenad Šćulac govori kako će trebati izgraditi reciklažna dvorišta. 
Barbara Marinac Komazec govori kako bi zeleni otoci trebali biti veći, jer se u 

sezoni napune u jedan dan te tko će financirati kupnju kanti. 
Načelnik odgovara kako se tražilo da se poveća broj odvoza otpada u sezoni, 

kao i broj zelenih otoka koji bi trebao biti mnogo veći. Što se financiranja kanti za 
domaćinstvo tiče, ako se Općina javi na natječaj sufinancirat će se 60% iznosa dok 
će ostalo Općina. 
 

Nakon rasprave, jednoglasno se donosi  



 
ZAKLJUČAK 

 
Donosi se Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Motovun 

za razdoblje 2017. do 2022. godine. 
 
 

TOČKA 8. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine 

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

ZAKLJUČAK 
 
Donosi se Odluka o lokalnim porezima Općine Motovun-Montona. 

 
 

TOČKA 9. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju 

društva s ograničenom odgovornošću Motovun park d.o.o. Motovun. 
 
Nenad Šćulac obrazlaže rješenje. 
Rasprave nema te se jednoglasno donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Donosi se Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom 

odgovornošću Motovun park d.o.o. Motovun.  
 
 

TOČKA 10. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju članova Odbora za 

statut, poslovnik i normativnu djelatnost. 
 
 Nenad Šćulac obrazlaže rješenje. 
 Rasprave nema, jednoglasno se donosi   
 

ZAKLJUČAK 
 
Donosi se Rješenje o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost. 
 
 

TOČKA 11. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Statutarne 

odluke („Službene novine Grada Pazina“, broj 6/03.). 
 
 Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 



 Rasprave nema, jednoglasno se donosi   
 

ZAKLJUČAK 
 
Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Statutarne odluke („Službene 

novine Grada Pazina“, broj 6/03.). 
 

TOČKA 12. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage 

Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun („Službene novine Grada 
Pazina“, broj 7/06.). 

 
Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 

 Rasprave nema, jednoglasno se donosi   
 

ZAKLJUČAK 
 
Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Poslovnika o radu Općinskog 

vijeća Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 7/06.). 
 

TOČKA 13. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 

socijalnoj skrbi na području Općine Motovun („Službene novine Grada 
Pazina“, broj 12/08., 13/09., 37/09. i 17/10.). 

 
Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 

 Rasprave nema, jednoglasno se donosi   
 

ZAKLJUČAK 
 
Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o socijalnoj skrbi na 

području Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 12/08., 13/09., 
37/09. i 17/10.). 
 
 

TOČKA 14. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 
izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju udruge Modelne šume „Sliv rijeke Mirne“ 

(„Službene novine Grada Pazina“, broj 19/12.). 
 

Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
 Barbara Marinac Komazec govori da je članica udruge Modelne šume te je 
razlog što je sjedište udruge u Pazinu to što nisu u Motovunu mogli naći prostor. 
 Načelnik odgovara kako je gospodin Vugrinec zatražio ured koji je nekada bio 
ured Motovun film festivala, a sada je to ured Motovun Parka d.o.o., te je Općina 
Motovun ponudila odgovarajući ured u prostoriji na Kanalu do Lovačke udruge, što je 
gospodin Vugrinec odbio bez obrazloženja te je tada većina u Modelnoj šumi donijela 
odluka da će udruga imati prostor u Pazinu. 



 
 Nakon rasprave, jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
osnivanju udruge Modelne šume „Sliv rijeke Mirne“ („Službene novine Grada 
Pazina“, broj 19/12.). 
 
 

TOČKA 15. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 

uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom („Službene novine 
Grada Pazina“, broj 13/09.). 

 
Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 

 Rasprave nema, te se jednoglasno donosi 
 
  

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvjetima priključenja na 
sustav opskrbe pitkom vodom („Službene novine Grada Pazina“, broj 13/09.). 
 
 

 TOČKA 16. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 

naknadi troškova članovima Općinskog vijeća, Poglavarstva i radnih tijela 
Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 15/06.). 

 
Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 

 Rasprave nema, te se jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o naknadi troškova 
članovima Općinskog vijeća, Poglavarstva i radnih tijela Općine Motovun („Službene 
novine Grada Pazina“, broj 15/06.). 
 
 

TOČKA 17. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 

davanju i porezima na korištenje javnih površina („Službene novine Grada 
Pazina“, broj 6/03.) i Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju i 

porezima na korištenje javnih površina („Službene novine Grada Pazina“, broj 
10/04.). 

 
Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 

 Rasprave nema, te se jednoglasno donosi 
 



ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o davanju i porezima na 
korištenje javnih površina („Službene novine Grada Pazina“, broj 6/03.) i Odluke o 
stavljanju izvan snage Odluke o davanju i porezima na korištenje javnih površina 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 10/04.).  
 
 

TOČKA 18. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 
ustrojavanju Kataloga informacija Općine Motovun i o osiguravanju uvjeta za 
pristup informacijama kojima raspolaže Općina Motovun („Službene novine 

Grada Pazina“, broj 20/09.). 
 

Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 
 Rasprave nema, te se jednoglasno donosi 
 
  

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o ustrojavanju Kataloga 
informacija Općine Motovun i o osiguravanju uvjeta za pristup informacijama kojima 
raspolaže Općina Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09.).  
 
 

TOČKA 19. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 

radnom vremenu u ugostiteljstvu („Službene novine Grada Pazina“, broj 2/02.). 
 

Nenad Šćulac obrazlaže odluku. 
 Rasprave nema, te se jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o radnom vremenu u 
ugostiteljstvu („Službene novine Grada Pazina“, broj 2/02.).  
 
 

TOČKA 20. 
Vijećnička pitanja 

 
Tomislav Pahović govori kako se kreće u suradnji s Motovun Parkom d.o.o. s 

gradnjom sanitarnog čvora te je odabran izvođač radova za izgradnju mrtvačnice u 
Kaldiru i potpisan je ugovor s Ministarstvom graditeljstva i Ministarstvom regionalnog 
razvoja, također krenulo bi se i s oblaganjem zida na Barbacanu, što se 
kanalizacijskog sustava tiče također bi trebalo krenuti sa spajanjem na pročistač te 
kako ranije nije bilo moguće radi miješanja fekalne i oborinske vode u Hotelu Kaštel. 
Također, održan je sastanak sa Županijskom upravom za ceste, započinje sanacija 
ceste u dužini od 1 kilometra od trgovine na Kanalu prema Livadama. Što se tiče 
problema ceste u Kaldiru dogovoreno je da će dio radova što se tiče oborinske 



odvodnje preuzeti Općina, a ono što se tiče same ceste preuzima Županijska uprava 
za ceste. Hrvatske vode su tijekom radova ispod škole došli do saznanja da je tunel 
koji se nalazi ispod i koji služi za odvodnju, zakrčen materijalom te su to očistili. 
Također navodi kako od 1. siječnja trgovina na Kanalu će biti mjesec dana zatvorena 
radi uređivanja prostora te isto tako da se trgovina Ošo također zatvara, no i ima 
nekoliko zainteresiranih koji bi preuzeli trgovinu. 
 

Igor Kotiga upućuje na problem vode koja izvire iznad Brečevića i opasnosti od 
stvaranja leda na cesti. 

Načelnik odgovara kako su bila tri takva izvora, dva izvora je uspjelo sanirati 
općinsko komunalno poduzeće, a treći je bunar koji sakuplja izvorsku vodu 
gospodina Mihe Glavića za zalijevanje, no kada je puno kiše ta se voda preljeva, 
njemu je upućen dopis koji je primio, međutim još nije ništa poduzeo.  
 

Načelnik nadalje dodaje kako je bitno spomenuti Galeriju 5 kula. 
Nenad Šćulac se nadovezuje i govori kako je u posjedu prostora bila 

Fundacija Miroslav Šutej koja je u stečaju, tako da je Općina preuzela prostor koji je 
općinski uz nazočnost javnog bilježnika i odvjetnika, te sve fotografiralo i zbrinuto je 
sve na propisan način uz pratnju kustosa, te je stečajna upravitelja obaviještena. 
 

Klaudio Tomaz postavlja pitanje ima li informacija oko poljoprivrednog 
zemljišta. 

Nenad Šćulac odgovara kako se vezano uz Commot d.o.o. tražilo informacije 
od Agencije za poljoprivredna zemljišta te su oni prema saznanjima ponovno tražili 
da poljoprivredna inspekcija izvrši nadzor, također poslan im je i ugovor i on će vrlo 
vjerojatno biti raskinut, također tražilo se i podatke o svim česticama kako bi se 
izradio Plan raspolaganja poljoprivrednim zemljištem prema novom zakonu koji će 
uskoro biti donijet. 
 

Klaudio Tomaz postavlja pitanje je li prodana neka nekretnina s natječaja te 
jesu li dodijeljene stipendije.  

Načelnik odgovara kako se nitko nije javio za kupnju nekretnina. 
Nenad Šćulac na pitanje o stipendiji odgovara kako je bilo problema jer 

Pravilnik nikad nije donijet onako kako treba te je bilo dosta dopuna. No, s novim 
stipendistima će do kraja godine biti potpisani ugovori. 

 
Nakon iscrpljenog dnevnog reda sjednica je završila sa radom u 20:50 sati.  

 
  
 

 
ZAPISNIK VODILA     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
Ivana Pavletić, v.r    Elvis Linardon, v.r. 

 
 
 
 
 
 



 


