
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun 

održane 21. listopada 2019. godine 
 

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, Maja Drndić, Elvis 

Linardon, Senad Pergar, Josip Štefanić, Ivan Vukadinović, Igor Kotiga, Loris Beletić 
 
Odsutni članovi Općinskog vijeća: Barbara Marinac Komazec i Karmen 

Grubor. 
 
Ostali prisutni: Tomislav Pahović, Dina Kotiga, Nenad Šćulac i Denia Flego. 

 
 Predsjednik vijeća pozdravlja sve prisutne i predlaže sljedeći dnevni red: 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 11. sjednice Općinskog 
vijeća Općine Motovun-Montona održane 1. kolovoza 2019. godine. 

  
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda. 

(Izvjestitelji: Dragan Šipraka i Nenad Šćulac) 
  

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o izradi III. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun. 

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
  

4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Općine Motovun-Montona za 2019. godinu. 

(Izvjestitelji: Denia Flego i Tomislav Pahović) 
  

5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika za 
razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine. 

(Izvjestitelj: Tomislav Pahović) 
  

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o donošenju Plana djelovanja 
Općine Motovun-Montona u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. 

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
  

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu dijela poslovnog 
udjela u vlasništvu trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za komunalne 
poslove na Općinu Karojba. 

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
  



 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o diobi udjela u vlasništvu 
nekretnina bivše Općine Pazin. 

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
  

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija. 

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
  

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za 
zaduženje Područne vatrogasne zajednice Pazin. 

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
  

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o 
komunalnim djelatnostima. 

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama za 
sprječavanje šteta, onemogućavanja ili smanjenja poljoprivredne proizvodnje, 
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te drugim mjerama 
zaštite poljoprivrednih površina. 

 (Izvjestitelj: Nenad Šćulac) 
  

13.  Vijećnička pitanja 
 
Predloženi dnevni red se jednoglasno prihvaća. 

 
  

TOČKA 1. 
Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 11. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Motovun-Montona održane 1. kolovoza 2019. godine 
 
 Nema rasprave te se jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Usvaja se skraćeni zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine 
Motovun-Montona održane 1. kolovoza 2019. godine. 

 
 

TOČKA 2. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda 

 
Nenad Šćulac obrazlaže. 

 
 Ivan Vukadinović spominje kako će se stanovnici u naseljima koja nemaju 
javnu odvodnju susresti sa problemom pražnjenja septičkih jama, osim što će trebati 
zadovoljavati uvjete, imat će veliki trošak za pražnjenje i zanima ga da li postoji 
mogućnost da to radi komunalno poduzeće. 
 Tomislav Pahović odgovara kako je svjestan toga da to nije jeftino, te da 
komunalno poduzeće ima perspektivu razvoja i kako je to dobra ideja. 



 

 Elvis Linardon govori da se u Odluci spominje kako se pročišćena voda iz 
bioloških septičkih jama može otpuštati uz analizu jednom godišnje, prema njegovim 
saznanjima nekad nije bilo dopušteno, te da bi volio objašnjenje. 
 Tomislav Pahović odgovara da će se uvjete koje treba zadovoljiti provjeriti sa 
Uslugom odvodnjom. 
 Nakon rasprave jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

donosi se Odluka o odvodnji otpadnih voda. 
 
 

 
TOČKA 3. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o izradi 
III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun 

 
Nenad Šćulac obrazlaže. 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 
 Nema rasprave, jednoglasno se donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
donosi se Odluka o dopunama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Motovun. 
 

TOČKA 4. 
Razmatranje prijedloga i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Općine Motovun-Montona za 2019. godinu 
 

Denia Flego i Nenad Šćulac obrazlažu. 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Elvis Linardon govori vezano uz Doživljaj Motovuna kako je prihod veći u prvih 

šest mjeseci za razliku od prošle godine i kako će do kraja godine biti još veći, te 
kako se moglo uz dodatne sadržaje cijena mogla povećavati i na taj način postati 
Općina postati samoodrživa. 

Tomislav Pahović odgovara kako se svakako planira ponuditi dodatne 
sadržaje i s time uskladiti i cijenu, no za sljedeću sezonu cijene se neće mijenjati. 

 
Nakon rasprave jednoglasno se   

 
ZAKLJUČAK 

 
Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun-
Montona za 2019. godinu. 

 



 

 
TOČKA 5. 

Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika 
za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine 

 
 Tomislav Pahović obrazlaže. 
 
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 

Nema rasprave, jednoglasno se donosi 
  

ZAKLJUČAK 
 
Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2019. 
godine. 
 

TOČKA 6. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o donošenju Plana djelovanja 
Općine Motovun-Montona u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 
 
 Nenad  Šćulac obrazlaže. 
 
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 

Nema rasprave, jednoglasno se donosi 
  

ZAKLJUČAK 
 
Donosi Zaključak o donošenju Plana djelovanja Općine Motovun-Montona u području 
prirodnih nepogoda za 2020. godinu. 
 

TOČKA 7. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu dijela poslovnog 

udjela u vlasništvu trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za 
komunalne poslove na Općinu Karojba 

 
Nenad Šćulac obrazlaže. 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Nema rasprave i jednoglasno se donosi 

 
ZAKLJUČAK 

donosi se Odluka o prijenosu dijela poslovnog udjela u vlasništvu trgovačkog društva 
Usluga d.o.o. Pazin za komunalne poslove na Općinu Karojba. 

 
TOČKA 8. 

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o diobi udjela u vlasništvu 
nekretnina bivše Općine Pazin 

 



 

Nenad Šćulac obrazlaže. 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Nema rasprave i jednoglasno se donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
donosi se Odluka o diobi udjela u vlasništvu nekretnina bivše Općine Pazin. 
 

TOČKA 9. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija 
 

Nenad Šćulac obrazlaže. 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Nema rasprave, jednoglasno se donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu 
stipendija. 
 
 

TOČKA 10. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za 

zaduženje Područne vatrogasne zajednice Pazin 
 

Nenad Šćulac obrazlaže. 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Nema rasprave, jednoglasno se donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
donosi se Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Područne vatrogasne 
zajednice Pazin. 
 

TOČKA 11. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o 

komunalnim djelatnostima 
 

Nenad Šćulac obrazlaže. 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Nema rasprave, jednoglasno se donosi 



 

 
ZAKLJUČAK 

 
donosi se Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o 
komunalnim djelatnostima. 
 

TOČKA 12. 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama za 

sprječavanje šteta, onemogućavanja ili smanjenja poljoprivredne 
proizvodnje, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

te drugim mjerama zaštite poljoprivrednih površina 
 

Nenad Šćulac obrazlaže. 
 
Elvis Linardon postavlja pitanje tko će vršiti nazdor u Općini Motovun jer 

prema Odluci stoji poljoprivredni redar i nadležne inspekcije, a u Općini nije zaposlen 
poljoprivredni redar. 

Nenad Šćulac odgovara kako će to vršiti komunalni redar koji će ispuniti 
određene uvjete koje treba imati poljoprivredni redar.  

 
Nakon rasprave, jednoglasno se donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
donosi se Odluka o agrotehničkim mjerama za sprječavanje šteta, onemogućavanja 
ili smanjenja poljoprivredne proizvodnje, mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina te drugim mjerama zaštite poljoprivrednih površina. 

 
 

TOČKA 13. 
Vijećnička pitanja 

 
Danijel Bon postavlja pitanje kakva je situacija sa dječjim igralištem u Kaldiru. 
Nenad Šćulac odgovara kako se sada raspisuje javni natječaj za ponuditelje. 
Tomislav Pahović čestita svim stanovnicima Kaldira na organizaciji ovogodišnje 

Fešte od fruti, te također izražava zadovoljstvo Festivalom terana i tartufa i brojem 
posjetitelja i financijski. 
 Nenad Šćulac govori kako za Festival ove godine nije bilo financijske pomoći 
Upravnog odjela za turizam jer su financirali isključivo nove sadržaje za manifestacije 
i prema Odluci Općini Motovun bi za novi sadržaj koji je naveden isplatili bi pola 
iznosa što nije prihvaćeno jer to znači samo trošak za Općinu, također ističe kako nije 
jasno navedeno što su ostali organizatori ostalih događanja naveli kao sadržaje i po 
čemu dobivaju znatno veće iznose za manifestacije. 
 Tomislav Pahović govori kako je ministar turizma ponudio pomoć oko sanacije 
Trga Andrea Antico i pomoć oko rješavanja PDV-a za Doživljaj Motovuna. 
 Nenad Šćulac govori kako se za sve udruge priprema prostor na Kanalu i da 
se prostor koji je ranije koristilo Društvo naša djeca dao u zakup tvrtci koja će 
postaviti repliku Gutenbergove tiskare, te još dodaje kako izlazi i javni natječaj za 
besplatni Internet za koji je Općina dobila vaučer od 15.000,00 eura. 



 

 Tomislav Pahović govori kako je donijeta oslobađajuća presuda za njega 
postupak dječjeg igrališta na Barbacanu, a Općina je dobila minimalnu novčanu 
kaznu. 
 
 Nakon iscrpljenog dnevnog reda, sjednica završava u 21:30. 
 
ZAPISNIK VODILA     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
    Ivana Pavletić              Elvis Linardon 


