SKRAĆENI ZAPISNIK
s 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun
održane 7. lipnja 2018.
Sjednica je održana u vijećnici Općine Motovun, Trg Andree Antica 1.
Sjednica je započeta u 20:00 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, Igor Kotiga, Elvis Linardon, Ivan Vukadinović i Klaudio Tomaz.
Odsutni članovi Općinskog vijeća: Barbara Marinac Komazec, Josip Štefanić i
Senad Pergar.
Ostali prisutni: Tomislav Pahović, Dina Kotiga, Nenad Šćulac.
Predsjednik vijeća pozdravlja sve i predlaže:
DNEVNI

RED

1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća
Općine Motovun-Montona održane 14. svibnja 2018. godine.
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, uvjetima i
postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili
djelomičan otpis potraživanja.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu dospjelih potraživanja za
komunalnu naknadu zbog nastupa apsolutne zastare.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine
Motovun za 2018. godinu.
(Izvjestiteljica: Dina Kotiga)
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o lokalnim
porezima.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
7. Vijećnička pitanja.
Predloženi dnevni red se jednoglasno prihvaća.

TOČKA 1.
Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 5. sjednice Općinskog
vijeća Općine Motovun-Montona održane 14. svibnja 2018. godine.
Karmen Grubor daje primjedbu na točku 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu i financijskog izvješća društva Motovun Park za 2017. godinu. Zaključak koji je
bio predložen imao je Plan poslovanja za 2018. godinu, te je objavljeno u Službenom
glasniku Općine Motovun, a na sjednici vijeća nije se o tome razmatralo te se Plan
poslovanja nije spomenuo kao ni u točki dnevnog reda i zapisniku.
Elvis Linardon odgovara kako zapisnik govori o tome što se govorilo na
sjednici vijeća, te kako se primjedba ne odnosi na zapisnik.
ZAKLJUČAK
Usvaja se skraćeni zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun
održane 14. svibnja 2018. godine.
TOČKA 2.
Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun
Nenad Šćulac obrazlaže Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlaništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Klaudio Tomaz govori kako se nada da će prijedlog Programa se dodatno
proširiti i na druga područja mjesnih odbora Općine Motovun, kao i površina zemljišta
koji se može zakupiti gdje sada stoji samo 25ha, te ako se predloženi Program
sljedećih mjeseci nadopunjava smatra da se treba sada prihvatiti.
Nenad Šćulac odgovara kako će se Program s vremenom mjenjati, sva
područja će ući u njega kao i ograničenja vezana uz površinu zakupa, no kako kriteriji
za zakup poljoprivrednih zemljišta nisu još određeni jer nije donesen Pravilnik.
Klaudio Tomaz izražava zadovoljstvo radi raskida ugovora o zakupu
poljoprivrednog zemljišta sa Commotom d.o.o. radi neobrađenih zemljišta, no govori
kako ima još mnogo zapuštenih zemljišta s vinogradima koji nisu obrađeni.
Nenad Šćulac odgovara kako će se trebati ustrojiti poljoprivredno redarstvo
koje će trebati utvrđivati stanje na zemljištima koje će se dati u zakup.
Nakon rasprave jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Motovun.

TOČKA 3.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, uvjetima i
postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili
djelomičan otpis potraživanja
Nenad Šćulac obrazlaže odluku.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Karmen Grubor govori kako je predložena Odluka neusklađena, te navodi
članke Odluke na koje se to odnosi.
Nenad Šćulac odgovara kako se spomenute neusklađenosti odnose na
numeraciju i da će se to ispraviti, te kako smatra da je bilo važno kroz javnu raspravu
se uključiti te predložiti izmjene ili dopune Odluke.
Karmen Grubor odgovara kako se u javnu raspravu nije uključila, no čitajući
Odluku vidjela je neusklađenosti.
Nenad Šćulac odgovara kako se potraživanja odnose na period od 2002.
godine do sada, te se time pokazuje na koji način se pristupalo tim potraživanja i
kako se nije to rješavalo ranije. Radi neusklađenosti predlaže da se povuče ova
točka dnevnog reda zajedno sa sljedećom točkom dnevnog reda, iako je primjedbe o
ovoj Odluci trebalo podnijeti kroz javnu raspravu.
Klaudio Tomaz postavlja pitanje dali se ta Odluka može donijeti neusklađena,
odnosno dali se ta Odluka mora donijeti u određenom roku.
Nenad Šćulac odgovara kako će se do sljedećeg zasjedanja Vijeća Odluka se
uskladiti.
Karmen Grubor govori kako je se i ranije pokušavalo poduzeti mjere naplate
potraživanja, da se slalo i opomene i ovrhe, te da sva dokumentacija postoji u
računovodstvu i da u mišljenju Revizije stoji da su se mjere koje su se mogle
poduzeti poduzimale.
Predsjednik vijeća predlaže da se povuče s dnevnog reda točka 3. dnevnog
reda.
ZAKLJUČAK
Povlači se točka 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kriterijima,
mjerilima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju,
otpis ili djelomičan otpis potraživanja.
TOČKA 4.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu dospjelih potraživanja za
komunalnu naknadu zbog nastupa apsolutne zastare
Predsjednik vijeća predlaže da se s dnevnog reda povuče navedena točka
dnevnog reda.
ZAKLJUČAK
Povlači se točka 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu
dospjelih potraživanja za komunalnu naknadu zbog nastupa apsolutne zastare.

TOČKA 5.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine
Motovun za 2018. godinu
Dina Kotiga obrazlaže odluku.
Elvis Linardon kao predlagatelj obrazlaže prijedlog da se Povelja općine
Motovun dodjeli Udruzi Off Road Motovun.
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Motovun za 2018.
godinu.
TOČKA 6.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o lokalnim
porezima
Nenad Šćulac obrazlaže odluku.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nema rasprave i jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima.
TOČKA 7.
Vijećnička pitanja
Tomislav Pahović govori kako se postigao dogovor s Odjelom za turizam
Istarske županije za refundacije troškova održavanja trase Parenzane od Motovuna
do Murara koja je u njihovoj nadležnosti, ali koja trenutno predstavlja oblizan pravac
za stanovnike Motovuna, turiste te mnogo teretnih vozila, kako će se postaviti
signalizacija, ali i u dogovoru s policijom povremena kontrola radi prebrze vožnje na
cesti koja je prvenstveno biciklistička staza. Sanirale se i ostale nerazvrstane ceste.
Klaudio Tomaz govori kako je vrlo opasno što na dijelu Parenzane kod
Kranceti stoji zabrana upravljanja motornim vozilima, a svakodnevno tamo prolaze,
te kako bi biciklisti mogli nastradati, dalje predlaže kako bi se frezani asfalt s dionice
ceste koja se trenutno obnavlja iskoristi za održavanje lokalnih cesta.
Nenad Šćulac odgovara kako se razgovaralo sa Županijskom upravom,
najprije za održavanje ceste koja se koristi kao obilazan pravac, asfalt je lomljeni i
prevelik je za nasipavanje ceste.
Tomislav Pahović govori kako je komunikacija sa Županijskom upravom za
ceste teška te da je izvođačima radova Općina Motovun ustupila jedan ured na
Kanalu i prostor kod groblja gdje drže svoj materijal i svoje strojeve, te da je obećane
da će oni ustupiti frezani asfalt.
Nenad Šćulac govori kako će materijal koji se nalazi kod skretanja za Sveti
Bartol prema njihovim riječima ugraditi u nasipe.

Karmen Grubor postavlja pitanje vezano uz Službeni glasnik Općine Motovun,
odnosno zašto je Plan nabave dva puta objavljen, te kako nedostaje Rješenje o
prestanku mandata, te predlaže izmjenu na web stranici gdje se nalazi Povjerenstvo
za javnu nabavu iz 2013. godine.
Nenad Šćulac odgovara kako se radi na izmjeni web stranice koja je trenutno
ima problema s otvaranjem na mobitelima i tabletima, no radi se na rješavanju tog
problema.
Karmen Grubor postavlja pitanje što se riješilo sa PDV-om na ulaznicama za
Doživljaj Motovuna, te dali je uplaćen PDV koji je do sada naplaćen.
Nenad Šćulac odgovara kako se na ulaznice ne naplaćuje PDV, a kako je
PDV uplaćen u državni proračun.
Karmen Grubor govori kako Općina Motovun nije trebala naplaćivati Općina
nije trebala naplaćivati PDV jer nije u sustavu PDV, no od sljedeće godine će radi
prelaska limita od 300.00,00 kuna biti u sustavu.
Klaudio Tomaz postavlja pitanje zašto se otpis potraživanja odnosi samo na
komunalnu naknadu, a ne i za ostale dugove koji su u zastari.
Nenad Šćulac odgovara kako je to zato jer za ostale nisu još uvijek stigli
zahtjevi za otpis radi zastare te kako zadnje dvije godine nije slano zaduženje za
poljoprivredno zemljište odnosno do sada se nije slalo nego se plaćalo po ugovoru.
Klaudio Tomaz odgovara kako je svake godine dobio uplatnicu za plaćanje, te
dalje govori kako se nada da neće osoba kojoj se otpišu dugovanja ove godine,
sljedeće godine moći javljati na natječaje i prilagati potvrdu o podmirenim
dugovanjima prema Općini Motovun.
Karmen Grubor ponovno ističe kako su se mjere za naplatu poduzimale i slale
se redovito opomene.
Elvis Linardon govori kako je on plaćao zakup poljoprivrednog zemljišta prema
ugovoru te nije dobivao uplatnice.
Karmen Grubor odgovara kako je bio dogovor da se zakupnicima koji imaju
veće iznose zakupnine šalju uplatnice kako bi ih se potaklo da uplaćuju, te je takva
bila praksa, no zakupnici bi trebali plaćati prema ugovoru kojeg su potpisivali.
Nakon iscrpljenog dnevnog reda sjednica je završila s radom u 21:20 sati.

ZAPISNIK VODILA
Ivana Pavletić

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Elvis Linardon

