SKRAĆENI ZAPISNIK
s 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun
održane 6. rujna 2018.
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 opće poslove.
Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijana Bernat, Danijel Bon, Maja Drndić,
Karmen Grubor, Igor Kotiga, Elvis Linardon, Barbara Marinac Komazec i Ivan
Vukadinović.
Odsutni članovi Općinskog vijeća: Senad Pergar, Josip Štefanić i Klaudio
Tomaz.
Ostali prisutni: Tomislav Pahović, Dina Kotiga, Sandra Poropat i Nenad
Šćulac.
Predsjednik vijeća pozdravlja sve prisutne i predlaže:
DNEVNI

RED

1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 6. sjednice Općinskog vijeća
Općine Motovun - Montona održane 7. lipnja 2018. godine
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju
proračuna Općine Motovun za 2018. godinu (Izvjestiteljica: Sandra Poropat)
3. Razmatranje prijedloga i donošenje izvješća o radu općinskog načelnika za
razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine (Izvjestitelj: Tomislav Pahović)
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke
o namjenskom korištenju
sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskog područja za financiranje
provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Motovun-Montona
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, uvjetima i
postupku za odgodu plaćanja obročnih otplata duga te prodaju, otpis ili
djelomičan otpis potraživanja (Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu dospjelih potraživanja za
komunalnu naknadu zbog nastupa apsolutne zastare (Izvjestitelj: Nenad
Šćulac)
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru ugovornog izvršitelja
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta (Izvjestitelj: Nenad
Šćulac)
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu
Općine Motovun- Montona (Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
9. Vijećnička pitanja.
Predloženi dnevni red se jednoglasno prihvaća.

TOČKA 1.
Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 6. sjednice Općinskog vijeća
Općine Motovun održane 7. lipnja 2018. godine
Karmen Grubor navodi kako treba u vijećničkim pitanjima preformulirati dio na
stranici 5. zapisnika koji se odnosi na pitanje o PDV-u.
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
Usvaja se skraćeni zapisnik s 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun
održane 7. lipnja 2018. godine.
TOČKA 2.
Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju
proračuna Općine Motovun-Montona za 2018. godinu
Sandra Poropat obrazlaže Polugodišnje izvješće.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Barbara Marinac Komazec govori kako je od prihoda od ulaznica za Doživljaj
Motovuna u prvih šest mjeseci ostvareno 235.000,00 kuna od planiranih
3.500.000,00 kuna te kako prema tome se neće ostvariti koliko je planirano.
Elvis Linardon odgovara kako je naplata krenula od Uskrsa i samo su tri
mjeseca prikazana u izvješću, te kako je ovo tek prva godina i iznos od 3.500.000,00
kuna prihoda stavljen na temelju studije i u rebalansu proračuna će se iznos smanjiti
u realnijim okvirima.
Karmen Grubor postavlja pitanje je li u iznos od 235.000,00 uključen i PDV, jer
bi od tog iznosa trebalo smanjiti iznos od 25 posto PDV koji je uplaćen, iako se u
stavkama ne vidi da je uplaćen.
Sandra Poropat odgovara kako nije navedena posebna stavka vezana uz
PDV.
Nenad Šćulac govori kako Općina Motovun nije obveznik PDV-a.
Karmen Grubor govori da nije razjašnjeno je li uplaćen PDV koji je bio
obračunat iako nije trebao biti te kako u zapisniku sa sjednice održane u svibnju stoji
da je uplaćen te kako je rečeno da Ministarstvo kulture treba odrediti oslobađanje od
PDV-a, na što je ona upozoravala da nije istina i kako nije evidentirano da je PDV
uplaćen. Dalje govori kako su porezi iznimno dobro ostvareni, ali su i rashodi u
odnosu na prošlu godinu ostvareni više od 40 posto i da Općina ima otvorenih
obveza oko 1.000.000,00 kuna u polugodištu. Kroz proračun i rashode vidljivo je da
se nije u svim programima ostvarilo 50 posto to ukazuje da do kraja godine se te
stavke neće ostvariti, te kako prihodi i rashodi nisu dobro isplanirani. Što se tiče
ulaznica govori kako je stanje alarmantno te nije ostvareno što je planirano te studija
nije dobro napravljena jer je broj posjetitelja puno manji. Osim toga uzimajući u obzir
troškove opreme i plaće radnika dolazi se do velikih nerazmjera u planiranju. Od
investicija je realizirana jedino mrtvačnica u Kaldiru.
Nenad Šćulac odgovara kako je prikazano prvih šest mjeseci te kako je u tom
razdoblju bilo problema uzrokovanih vremenskim nepogodama, a i zatvaranje

županijske ceste zbog radova dovelo je do manjeg broja gostiju i kako je iz ovog
kratkog razdoblja teško napraviti relevantan zaključak. Što se tiče prvih šest mjeseci
ove godine nisu mnogi različiti nego prijašnjih godina što se tiče izvršenja proračuna.
Elvis Linardon na kraju dodaje da će naplata ulaznica neovisno o troškovima
opreme i plaća radnika donijeti prihod Općini Motovun te kako je najteže planirati
prvu godinu i kako je ista situacija bila kod osnivanja Motovun Parka, a zaključci će
se donositi na kraju godine.
Nakon rasprave, sa 6 glasova za i 2 suzdržana glasa donosi se
ZAKLJUČAK
Usvaja se Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine MotovunMontona za 2018. godinu.
TOČKA 3.
Razmatranje prijedloga i donošenje Izvješća o radu općinskog načelnika
za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
Predsjednik vijeća daje riječ načelniku.
Načelnik obrazlaže izvješće.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Karmen Grubor postavlja pitanje zna li se koji je iznos investicije sanitarnog
čvora na Kanalu koji se planira.
Nenad Šćulac odgovara kako je projekt koji se prijavljuje na natječaj
Ministarstva turizma u izradi i da će iznos otprilike biti oko 200.000,00 kuna.
Karmen Grubor postavlja pitanje vezano uz pripremu projektne dokumentacije
za izgradnju dječjeg vrtića u voćnjaku Područne škole Motovun, te kako u
urbanističkom planu nije na tom mjestu predviđena izgradnja vrtića i zemljište nije u
vlasništvu Općine.
Nenad Šćulac odgovara kako je logično da škola i vrtić budu u blizini te da je
ta lokacija mnogo prihvatljivija za izgradnju dječjeg vrtića, kako se ideja tek razmatra i
rano je govoriti o detaljima, a zemljište jest u vlasništvu Općine.
Karmen Grubor govori je zemljište u vlasništvu Osnovne škole i da je pred
nekoliko godina školski odbor izričito odbio da se na toj lokaciji gradi vrtić, osim toga
da je u 2017. godini odobren iznos od 1.200.000,00 kuna za energetsku obnovu
Osnovne škole, no taj iznos se odbio i izgubljena su ta sredstva. Dalje govori kako joj
nije jasno kako je moguće planirati vrtić na lokaciji gdje nema prometnice, gdje se
škola i vrtić ne mogu objediniti, a radili su se idejni projekti te postavlja pitanje je li se
kontaktiralo ravnateljicu vrtića s obzirom da postoje standardi koji se trebaju ispuniti.
Nenad Šćulac odgovara da što se tiče izgubljenih sredstava za energetsku
obnovu Osnovne škole, radi se o tome da je Općina tek morala osigurati veliki dio
financijskih sredstva koja nema. Dalje govori kako je jasno da postoje određeni
standardi za gradnju dječjeg vrtića i jasno je da treba početi planirati jer projekt
dječjeg vrtića još uvijek ne postoji, no kako je sigurno da će planirana lokacija biti
dvostruko skuplja kada dođe do gradnje zbog velikih problema s nadzemnih i
podzemnim vodama od lokacije voćnjaka koja trenutno ne služi ničemu. Ponavlja da
je zemljište u vlasništvu Općine.

Karmen Grubor govori da na sredstva koja su bila odobrena za energetsku
obnovu škole odnosno 1.200.000,00 kuna ide 70 posto od Ministarstva regionalnog
razvoja koji su se automatizmom svima odobrili koji su dobili od Ministarstva
graditeljstva taj iznos. Općini Motovun bi tako ostalo 500.000,00 kuna, od toga postoji
Fond u Ministarstvu regionalnog razvoja koji sufinancira sa 80 posto za projekte koji
su iz energetske obnove.
Načelnik odgovara da u trenutku kada je trebalo donijeti odluku Općina nije
imala informaciju da će Ministarstvo regionalnog razvoja ili bilo koji drugi Fond
sufinancirati sredstva te kako odgovorno tvrdi da je u dogovoru s tadašnjom
pročelnicom odlučeno da Općina Motovun nema sredstava za takvu investiciju. Što
se tiče gradnje vrtića u voćnjaku govori kako je razgovarao s ravnateljicama škole i
vrtića i kako se i one slažu oko te lokacije.
Elvis Linardon govori kako je raniji projekt gradnje vrtića kraj škole prije 7 ili 8
godina odbijen, ali radilo se o nadogradnji vrtića iznad škole i nije se radilo o
voćnjaku te se ne može uspoređivati.
Karmen Grubor odgovara kako nije istina da ju je načelnik konzultirao u vezi
odbijanja projekta energetske obnove škole, kako ni projekta obnove Trga.
Tomislav Pahović ponavlja da gospođa Grubor nikad nije spomenula nikakav vid
sufinanciranja, kao i da je bila kategorički protiv investiranja 1,2 milijuna kuna u
energetsku obnovu škole.
Nakon rasprave, sa 6 glasova za i 2 suzdržana glasa donosi se
ZAKLJUČAK
.
Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj
2018. godine.
TOČKA 4.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o namjenskom korištenju
sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskog područja za financiranje
provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Motovun-Montona
Nenad Šćulac obrazlaže.
Presjednik vijeća otvara raspravu.
Karmen Grubor postavlja pitanje ulazi li iznos sredstava iz ove Odluke u
prijašnjih 487.000,00 ili su to dodatna sredstva za buduće radove na mrtvačnici.
Nenad Šćulac odgovara kako se taj iznos planira kao dio prihoda iz kojih će se
platiti radovi koji su u tijeku te kako je ukupna investicija 488.000,00 plus PDV.
Karmen Grubor govori kako je to bila javna nabava male vrijednosti i na takav
način će postat javna nabava velike vrijednosti.
Nenad Šćulac odgovara kako je slijedom anonimne prijave Ministarstvo
gospodarstva već utvrdilo da se radi o javnoj nabavi male vrijednosti.
Nakon rasprave jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK

Donosi se Odluka o namjenskom korištenju sredstava Fonda za razvoj
brdsko-planinskog područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa
za razvoj Općine Motovun-Montona.
TOČKA 5.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, uvjetima i
postupku za odgodu plaćanja obročnih otplata duga te prodaju, otpis ili
djelomičan otpis potraživanja
Nenad Šćulac obrazlaže.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Karmen Grubor govori kako ponavlja da je i 2014. godine bio nadzor
Ministarstva financija te nalaz revizije kojeg je Vijeće usvojilo u kojima je rečeno koje
su se mjere naplate potraživanja poduzimale, kako odluku hoće li se ovrha provoditi
ne donosi pročelnik već načelnik te kako sva dokumentacija postoji u računovodstvu.
Nakon rasprave, sa 6 glasova za i 2 suzdržana glasa donosi se
ZAKLJUČAK
Donosi se Odluka o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku za odgodu
plaćanja obročnih otplata duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
TOČKA 6.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu dospjelih potraživanja za
komunalnu naknadu zbog nastupa apsolutne zastare
Nenad Šćulac obrazlaže odluku.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nema rasprave i sa 6 glasova za i 2 suzdržana glasa donosi se
ZAKLJUČAK
Donosi se Odluka o otpisu dospjelih potraživanja za komunalnu naknadu zbog
nastupa apsolutne zastare
TOČKA 7.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru ugovornog izvršitelja
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta
Nenad Šćulac obrazlaže.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Karmen Grubor navodi da smatra
poslova održavanja nerazvrstanih cesta
zakona koji je stavljen izvan snage, jer je
stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine,

da je natječaj za izvršitelja komunalnih
nezakonit jer je napravljen na temelju
novi Zakon o komunalnom gospodarstvu
a natječaj je objavljen 21. kolovoza 2018.

godine te se trebalo pozvati na novi zakon te kako su u odluci navedene krive
poveznice na članak statuta i članka zakona o komunalnim djelatnostima.
Nenad Šćulac odgovara kako uvažava primjedbu vezanu uz članak statuta,
što će biti ispravljeno. Što se tiče samog postupka, natječaj je proveden po važećoj
općinskoj odluci. Osim što je natječaj proveden regularno, u novom zakonu nema
nikakvih izmjena glede predmetne materije. Ako uvažena vijećnica već ovako
dramatično govori o nezakonitosti, onda mora reći koja je to konkretna odredba
zakona prekršena i što je to konkretno nezakonito u njoj. Govoriti o nezakonitosti koja
je sama sebi svrha je pretenciozno bez navođenja konkretnih odredbi koje su
navodno prekršene.
Nakon rasprave, sa 6 glasa za i 2 suzdržana glasa donosi se
ZAKLJUČAK
Donosi se Odluka o izboru ugovornog izvršitelja komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta.
TOČKA 8.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu
Općine Motovun-Montona
Nenad Šćulac obrazlaže.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Rasprave nema te se jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
Donosi se Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Motovun-Montona.
TOČKA 9.
Vijećnička pitanja

-

-

Tomislav Pahović navodi:
prijavljen je projekt izgradnje sanitarnog čvora na Kanalu na natječaj
Ministarstva turizma,
prijavljen je projekt sanacije zidine i sanacije Anticovog trga na Poziv za
predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019.
godinu,
u izradi je projektna dokumentacija za sanaciju ceste Rotonda - Kanal,
trenutno se ugovara geotehnički nalaz,
pročistač radi uredno i pod nadzorom je tvrtke Eko projekt d.o.o. s kojom je
potpisan ugovor,
objavljen je natječaj za sufinanciranje udžbenika,
priprema se natječaj za dodjelu stipendija,
potpisan je i ugovor za sufinanciranje plaće učiteljici koja vodi produženi
boravak u Područnoj školi u Motovunu,

-

-

završeni su radovi na mrtvačnici u Kaldiru te će kroz desetak dana biti izvršen
tehnički pregled objekta nakon čega će se moći koristiti,
upućen je zahtjev da se županijska cesta otvori vikendom kada se ne izvode
radovi, no Općina je dobila odgovor kako županijsku cestu nije moguće otvoriti
radi tehničko-sigurnosnih razloga,
započelo se s pripremama s Udrugom Kaldir za Feštu od fruti te i s
pripremama za Festival terana i tartufa.

Karmen Grubor navodi kako je u Službenom glasniku Općine Motovun od 8.
lipnja 2018. godine u naslovu je krivo naveden Zaključak o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnim djelatnostima umjesto Program raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem, te krivi datum.
Nakon iscrpljenog dnevnog reda sjednica je završila s radom u 20:55 sati.

ZAPISNIK VODILA
Ivana Pavletić

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Elvis Linardon

