REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOTOVUN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/04
URBROJ: 2163/05-02-14-3
U Motovunu, 12. rujna 2014.

ZAPISNIK
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun, održane 12. rujna 2014. godine u
vijećnici Općine Motovun s početkom u 19.30 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, Pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Motovun Karmen Grubor, računovodstvena referentica Sandra
Poropat, novinar Mirjan Rimanić, zapisničar Tea Hrvatin,
Građani: Petar Učkar, Vedran Šćulac, Željko Šćulac, Klaudio Ivašić, Ranko Bon, Rudolf
Handjal, Igor Legović.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara sjednicu, pozdravlja
sve prisutne i konstatira da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje, te da nedostaje jedan
vijećnik – Slobodan Vugrinec, te predlaže da se doda nova točka u dnevni red.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun utvrđuje da je nova točka postala sastavni dio
ovog dnevnog reda, pod brojem 2.
Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon daje Dnevni red na glasanje.
Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća slijedeći:
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1.
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3.
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Dnevni red
Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun,
Izvješće Mandatno – verifikacijske komisije i donošenje rješenja o prestanku
mandata članu Općinskog vijeća Općine Motovun,
Odluka o odabir najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti prijevoza putnika autobusom i drugim vozilima istog
kapaciteta i karakteristika lokalnim nerazvrstanim cestama Općine Motovun
Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine
Motovun za 2014. godinu,
Izvješće o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2014.
godine,
Vijećnička pitanja.

AD 0.
Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun je verificiran.
AD 1.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje kratku pauzu od 5 minuta
kako bi se komisija konzultirala i donijela rješenje.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ predsjednici
komisije Ivoni Vascotto. Na temelju članka 3. stavka 2. poslovnika Općinskog vijeća Općine
Motovun mandatno – verifikacijska komisija u sastavu: Ivona Vascotto, Samuel Kaligari i Edi
Bellini na sjednici održanoj dana 12. rujna 2014. g. u 19.30h nakon izvršenog uvida u
zaprimljeno izvješće odjave iz zbirke podataka o prebivalištu izdane od strane PU Istarske, PP
Pazin broj: 511-08-26/3-163/5-2014. K.M. od 20.08.2014., te uvjerenja o prebivalištu izdane
od PU Istarske, PP Pazin broj: 511-08-26/3-168-968/2014 od 04.09.2014. ustanovljeno je, da
je vijećniku Slobodanu Vugrinecu iz Motovuna, Pietro Kandler 4, prestalo prebivalište na toj
adresi, te da je imenovani od 21.08.2014. prijavio prebivalište na novoj adresi u Vrsaru,
Kapetanova stancija 22.
Mandatno-verifikacijska komisija konstatira da vijećniku Slobodanu Vugrinecu, prestaje
mandat vijećnika Općinskog vijeća Općine Motovun, danom prestanka prebivališta na adresi
Pietra Kandlera 4, Motovun, odnosno dana 13.08.2014. godine.
Na utvrđene činjenice i rad Komisije članovi Komisije nemaju primjedbi i jednoglasno
utvrđuju RJEŠENJE o prestanku mandata vijećniku Slobodanu Vugrinecu članu Općinskog
vijeća Općine Motovun, te se predlaže Općinskom vijeću Općine Motovun da prihvati
Izvješće.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun otvara raspravu.
Vijećnik Marčelo Kaligari čita pismo/dopis koje je vijećnik Slobodan Vugrinec napisao:

Poštovani,
nakon donošenja novog zakona o prebivalištu, svjestan sam bio činjenice da ću morati odjaviti
prebivalište u Motovunu, buduće je njime propisano da se boravište može prijaviti najviše dva puta,
po godinu dana u drugom mjestu, a Ministarstvo unutarnjih poslova je dobilo ovlasti obavljati
prebivalište po službenoj dužnosti. politička prava kao vijećnika koja proizlazi iz prebivališta, prestao
sam aktivno konzumirati nakon sjednice općinskog vijeća 16. svibnja ove godine na kojoj su
razriješene dvojbe oko profesije aktualnog načelnika.

U međuvremenu, načelnik Općine Motovun podnio je prijavu MUP-u što je ubrzalo čitavu proceduru
odjave mog prebivališta. Premda sam imao sugestije da se sam odjavim iz Motovuna, prepustio sam
policijskoj upravi da to obavi po službenoj dužnosti kako bi još koji mjesec Općina prihodovala porez
na moju plaću od koje samo u ovoj godini u proračun uplaćeno ok 30.000,00 kn, no izgleda da Općina
Motovun nema problema s prihodima što me raduje. Stoga, iskreno se nadam da će se u potpunosti
realizirati bitni projekti za povijest smo sredstva osigurali prethodnom mandatom. Prva faza
kanalizacijskog sustava i pročiščivača u Motovunu u iznosu od 7.000.000,00 kn iz IPARD-a programa
i obnova pročelja komunalne palače u iznosu od 1.200.000,00 kn iz programa javnih potreba
Ministarstva kulture.
Ovim putem ujedno obavještavam vijećnike i javnost da sam protiv Hrvatske radio- televizije pri
Općinskom građanskom sudu u Zagrebu podnio tužbu za objavu ispravka priloga koji su emitirali u
središnjem dnevniku tijekom srpnja i kolovoza po pitanju „POLO“ projekta u Motovunu, a sa ciljem
potpunog istinitog informiranja javnosti o postupanju ovdašnjih Općinskih djelatnika.
Na koncu, zahvaljujem se vijećnicima, zaposlenicima Općine, proračunskim korisnicima i svim
građanima Motovunštine na dugogodišnjoj suradnji želeći im puno uspjeha u budućem radu i sreću u
životu.
Slobodan Vugrinec

Vijećnik Efrem Močibob: Da li je prijavljen samo Slobodan Vugrinec kao osoba koja tu ne
živi, a imala je boravište, ili svi koji koriste jednake mogućnosti?
Načelnik: Nikoga nisam prijavio, dao sam provjeriti mjesto prebivališta gosp. Vugrinca zbog
toga jer smatram da po Zakonu on ne može biti vijećnik ako nema prebivalište u Motovunu, s
obzirom da je policija utvrdila da nema prebivalište u Motovunu zaključak je jasan. Što se tiče
drugih građana Općine Motovun nemam nikakva saznanja da netko drugi živi drugdje, a ima
boravište u Motovunu, kada budem sumnjao onda ću postupiti.
Vijećnik Efrem Močibob: Na isti način prijave?
Načelnik: To će biti moja odluka, ne moram Vam se opravdavat.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon zaključuje raspravu i daje
Izvješće na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Motovun sa 6 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA prihvaća Izvješće
mandatno- verifikacijske komisije.
Prilog 1. (Izvješće)
AD 2.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon obrazlaže Odluku o odabir
najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza

putnika autobusom i drugim vozilima istog kapaciteta i karakteristika lokalnim nerazvrstanim
cestama Općine Motovun. Danas u 12.00h sastala se komisija radi otvaranja ponuda, pristigle
su tri ponude. Kao najpovoljniju ponudu komisija je pregledala i predložila načelniku da to
bude Vilstroj d.o.o. iz Buzeta. Načelnik predlaže Općinskom vijeću da prihvati ponudu
Vilstroja d.o.o.. Prva ponuda bila je od obrta „Volte“ koji je ponudio 76. 090,00 kn godišnje,
druga ponuda bila je od Vilstroja d.o.o. koji su ponudili 122.780,00 kn godišnje, a treća od
Autotransa d.o.o. od 65.100,00 kn godišnje. Sve tri ponude bile su pravovaljane i slijedom
toga načelnik predlaže da se kao najpovoljnija ponuda prihvati od Vilstroja d.o.o., koja osim
po cijeni zadovoljava i druge kriterije koji su bili navedeni u natječaju.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.
Vijećnik Efrem Močibob: Da li je ugovorom definirano da će biti niskopodni autobus radi
invalida?
Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon: Da, biti će u ugovoru, i najpovoljniji
ponuditelj prikazao je da će imati niskopodni autobus.
Vijećnik Edi Bellini: Da li će on stići s jednim vozilom obavljati
Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon: Da, on se obvezao da će u svakom trenutku,
ukoliko bude bilo kakvih problema da će u roku od 60 minuta riješiti problem, tako da će se
sve to regulirati, smatram da će biti kvalitetan ugovor da zaštiti interese Općine Motovun,
prije svega da to funkcionira.
Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku o odabiru poduzeća
Vilstoroj d.o.o. kao najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti prijevoza putnika autobusom i drugim vozilima istog kapaciteta i
karakteristika lokalnim nerazvrstanim cestama Općine Motovun.
Prilog 2 (Odluka)
AD 3.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ računovodstvenoj referentici Sandri
Poropat koja obrazlaže Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Motovun za 2014.
godinu. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći dio proračuna koji čini:
Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka
ekonomske klasifikacije, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i
kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o danim državnim jamstvima i
izdacima po državnim jamstvima, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i
izdataka. U izvještajnom razdoblju nije bilo zaduživanja, niti korištenja proračunskih zaliha,
te Općina Motovun nije izdavala jamstva.
Ostvarenje ukupnih prihoda od 2.258.345,22 kn odnosi se na prihode poslovanja u iznosu od
2.227.279,90 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 142.442,37 kn, te
manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 111.377,05 kn.

Od ukupno ostvarenih rashoda u iznosu od 2.412.496,05 kn, za rashode poslovanja je
ostvareno 1.884.648,14 kn, a za rashode za nefinancijsku imovinu 527.847,91 kn.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Primjećujem tekuće donacije za 6 mjeseci, a ovo na stranici 7
Intelektualne i osobne usluge 86.000,00kn na što se to odnosi?
Računovodstvena referentica Sandra Poropat: Intelektualne usluge to su odvjetničke
usluge, onda imamo gospođu koja je počela sređivat arhivu, tu su također razni ugovori o
djelu, usluge javnog bilježnika.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Da li možemo dobiti tu karticu, od intelektualnih usluga?
Načelnik: Naravno.
Vijećnik Marčelo Kaligari: I rješenja bih vas molio svih koji koriste javnu površinu, ono što
sam pitao zadnji put, i ugovor sa sadašnjim koncesionarom?
Načelink: Može, dobit ćete u roku koji je za to predviđen.
Vijećnik Edi Bellini: Što su ove subvencije u poljoprivredi?
Računovodstvena referentica Sandra Poropat: To je sadni materijal, prije je to bila tekuća
donacija poljoprivrednicima, a sada su to subvencije u poljoprivredi.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun zaključuje raspravu i daje ovaj Izvještaj na
glasanje.
Općinsko vijeće Općine Motovun sa 6 glasova ZA, i 4 SUZDRŽANIH donosi
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Motovun za 2014.
Prilog 3 (Polugodišnji izvještaj)
AD 4.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ načelniku
Tomislavu Pahoviću koji temeljem članka 49. Statuta Općine Motovun („Službene novine
Grada Pazina“, broj 13/09) obrazlaže Polugodišnji izvještaj o svome radu za razdoblje
siječanj- lipanj 2014. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.
Vijećnik Efrem Močibob: Zaboravili ste mirovanje mandata Ivana Štefanića.
Načelnik: Istina da, ispričavam se.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun zaključuje raspravu i daje ovu Odluku na
glasanje.
Općinsko vijeće Općine Motovun sa 5 glasova ZA, 3 PROTIV i 1 SUZDRŽANI usvaja
Izvješće o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje siječanj- lipanj 2014. godine.
Prilog 4. (Izvješće)

AD 5.
Vijećnik Edi Bellini: Opet ću pitati u vezi rampe, koliko je koštala ona, montiranje i
popravci?
Načelnik: Koštala nije ništa još uvijek jer je ona na probnome radu. Ovo je jedan sustav kojeg
ispitujemo, znači ako budemo vidjeli da to može funkcionirati onda ćemo ga i platiti. Ima
kvarova, problem je u tome što su se stupići postavili za na to predviđeno mjesto, ali izgleda
da se ispod stupića nalazi kamen koji ne dozvoljava otjecanje vode. Danas je montirana
pumpa koja ispumpava vodu i vidjeti ćemo da li će funkcionirati.
Vijećnik Edi Bellini: Prošli puta bilo je rečeno da će biti izvedena bolja strojna košnja, ali je
opet samo u dva navrata?
Načelnik: Dati ću pritužbe koncesionaru, jer smo dogovorili da se temeljno očisti. Nitko se
drugi nije žalio, nitko još nije dao pritužbu na košnju, trava raste jer je takvo vrijeme.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Ono što smo govorili sa Hrvatskim vodama cesta je opet
neprohodna i kada će se postaviti vododvodni priključak za groblje u Sv. Bartolu?
Načelnik: Vidjeli ste da smo uspjeli prije „Bartoje“ riješiti, to se saniralo, ali međutim nakon
toga je opet došla kiša i sav materijal odnijela na cestu. Meni je obećano da će do kraja
mjeseca doći Vodoprivreda i da će riješiti problem trajno, odnosno da će postaviti cijev u
kanal onako kao što ste vi rekli, na nekoliko nivoa voda koja će biti usmjerena, i asfaltirat
ispočetka tamo gdje je voda odnijela asfalt. Što se tiče priključka bili su iz Vodovoda, te je
procedura pokrenuta za postavljanje šahta i mjerila vode.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Primjedba na koncesionara Perčića, ona cesta što ide dole prema
Kaldiru, mislim da ona baca lomljeni kamen na cestu, to su veliki komadi, da li ga tko
nadzire dok radi?
Načelnik: Bio sam prekjučer po toj cesti i vido stanje nakon kiša, ali nisam primijetio da je
takvo stanje.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Trebalo bi staviti sitniji materijal.
Načelnik: Javiti ću mu se u ponedjeljak i reći ću mu to.
Vijećnik Stiven Valenta: Kada je u planu započeti s radovima oko kanalizacije?
Načelnik: Otvorene su ponude, prošli smo kontrolu, čekamo od strane kontrolora da nam daju
potvrdu da je sve uredu, nadamo se da će biti sljedeći tjedan. Nakon toga ide potpisivanje
ugovora sa izvođačem i nakon toga bi trebali odmah početi raditi.
Vijećnik Efrem Močibob: Kada smo već kod cesta, spoj ceste od Kanala do Parenzane, sa
strane moje kuće više se ne može normalno proći s autom jer je kanal otprilike širine pola
metra? Drugo pitanje, da li je bila uopće korištena rampa kod Pište?
Načelnik: Ne, nije bila korištena isključivo zato jer je i tamo imao problema sa strujom, i
stalno mi se obećava da će se to spustiti, ali ne funkcionira kako treba. Dakle, nisam
zadovoljan sa izvođačem i sa njegovim stavom prema poslu. Uzeli smo ga kao provjerenog,
jer po cijeloj Istri održava takve sustave i u Primorsko - goranskoj županiji i Dalmaciji,
međutim ovdje se nije pokazao kao najsretniji izbor.
Vijećnik Efrem Močibob: Ako mi dozvolite još jedno kratko pitanje vezano za dokument
koji je došao iz Ministarstva, a vezano za telefonske sjednice, pretpostavljam da ste dobili
takav dokument, pa me zanima dali će se ponoviti sjednica koja je bila održana prošle godine
telefonski za dodjelu priznanja.

Načelnik: Nismo zaprimili takav dopis.
Kako više nije bilo pitanja, Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je 11. sjednicu Općinskog
vijeća u 20:25 sati.
Zapisničar:
Tea Hrvatin v.r.

Predsjednik:
Elvis Linardon v.r.

