REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOTOVUN
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2163/05-02-15-4
U Motovunu, 11. veljače 2015.
ZAPISNIK
sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun, održane 11. veljače 2015. godine u
vijećnici Općine Motovun s početkom u 1700 sati.
Nazočni vijećnici: Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon, Anita Rabak, Samuel
Kaligari, Senad Pergar, Danijel Bon, Edi Bellini, Marčelo Kaligari, Stiven Valenta, Efrem
Močibob.
Odsutna: Ivona Vascotto.
Ostali nazočni: Načelnik Općine Motovun Tomislav Pahović, zamjenica načelnika Općine
Motovun Valentina Štefanić Lakošeljac, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Motovun Karmen Grubor, zapisničarka Tea Hrvatin.
Građani: Igor Legović, Valter Benčić.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara sjednicu, pozdravlja
sve prisutne i konstatira da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje, te predlaže sljedeći
dnevni red.
Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon daje Dnevni red na glasanje.
Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća slijedeći:
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6.

Dnevni red
Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun,
Razmatranje i donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Općine Motovun za
financiranje projekta izgradnje kanalizacijskog sustava I-faza i izgradnju sustava za
pročišćavanje otpadnih voda Motovun iz programa IPARD mjera 301,
Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći Općinskog načelnika,
zamjenika Općinskog načelnika i drugim pravima iz radnog odnosa,
Razmatranje i donošenje Odluke o II izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja
Općine Motovun,
Razmatranje i donošenje odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja Motovuna,
Razmatranje i donošenje Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i
ponovnu uporabu informacija Općine Motovun,
Vijećnička pitanja.
AD 0.
Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun je verificiran.

AD 1.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon da je riječ Pročelnici
Karmen Grubor koja obrazlaže Odluku o kreditnom zaduženju Općine Motovun, koju
Općinsko vijeće treba donijeti. Na predzadnjoj sjednici vijeće je donijelo Odluku o provedbi
postupka javne nabave za odabir najpovoljnije ponude. Postupak je odrađen, izabrana je
najpovoljnija ponuda i sada vijeće donosi konačnu Odluku o kreditnom zaduženju, kako
bismo mogli dobiti suglasnost Vlade Republike Hrvatske za zaduženje. Kredit se uzima u
iznosu od 9.500.000,00 kuna sukladno provedbi mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne
infrastrukture" unutar IPARD programa. Izabrana je ponuda poslovne banke ERSTE &
STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a.
Povlačenje kredita se predviđa 12 mjeseca od sklapanja ugovora, rok otplate je 10 godina, (2
godine počeka, 8 godina otplate).
Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamata) osigurani su u Proračunu Općine Motovun za
2015. godinu, odnosno Projekcije za 2016.-2017.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Možete li nam dati druge ponude na uvid?
Pročelnica Karmen Grubor: To su krediti koji idu preko HBOR-a, to je linija kreditna koju
HBOR daje poslovnim bankama. Mogli smo s HBOROM direktno ugovoriti kredit bez javne
nabave uz kamatu od 4%, međutim da bi dobili povoljniju kamatu išlo se u postupak javne
nabave. Na natječaj su pristigle tri ponude, i to od OTP banke, Zagrebačke banke i Erste
banke koja je bila najpovoljnija, kamata iznosi 3,18% uz jednokratnu naknadu u iznosu od
0,50% od ukupnog iznosa kredita, te ostalim naknadama po otplatnom planu. Tražili smo
kredit sa počekom od 2 godine, ali 2016. kada projekt bude završen i kada nam uplate
sredstva od IPARD-a u iznosu od 7.200.000,00 kn, tada ćemo zatvoriti dio kredita tim
sredstvima, a ostatak ćemo otplaćivati prema ugovorenim uvjetima.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Kako se planira financirati II faza kanalizacije u Motovuna?
Pročelnica Karmen Grubor: Ne znamo kako ćemo II. i III. fazu financirati, ne znamo niti
dali će Općina biti investitor, jer prema Zakonu, komunalna poduzeća su zapravo investitori
za kanalizacijski sustav, moramo pričekati da se te dvojbe raščiste.
Vijećnik Efrem Močibob: Htjeli bismo olakšati budućim generacijama, ako se iz bilo kojih
razloga desi da se ne dobije novac od IPARD-a, prebacujemo sav teret na buduće generacije
otplate kredita i predlažemo da se ukinu dvije godine počeka.
Pročelnica Karmen Grubor: Jedan od uvjeta je preko linije HBOR-a da se odobrena
sredstva od IPARD-a odmah uplate. Nemamo mogućnost da sredstva zadržimo na računu pa
da onda plaćamo na neki drugi način, procedura je takva, zato smo morali bankama dostaviti
ugovor o odobrenim sredstvima kao garanciju, iz kojeg je vidljivo da su nam ta sredstva
odobrena, ti se uvjeti ne mogu promijeniti.
Vijećnik Efrem Močibob: Jasno je da sredstva od IPARD-a moraju ići banci, međutim višak
uplaćenih sredstava banka može vratiti Općini Motovun.
Pročelnica Karmen Grubor: Prema kreditnim uvjetima i otplatnom planu neće biti viška
sredstava, jer cjelokupna investicija iznosi 11.200.000,00 kuna.

Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku o kreditnom zaduženju
Općine Motovun.
Prilog 1 (Odluka)
AD 2.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ Pročelnici Karmen Grubor
koja obrazlaže Odluku o izmjeni Odluke o plaći Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog
načelnika i drugim pravima iz radnog odnosa. Na temelju odluke Vlade RH o smanjenju
osnovice za dužnosnike, u Odluci o plaći Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog
načelnika i drugim pravima iz radnog odnosa članak 3. mijenja se i glasi: Osnovica za
obračun plaće dužnosnika iznosi 3.890,00 kuna bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za
mjesec prosinac 2014. godine, koja je isplaćena u mjesecu siječnju 2015. godine.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu, te kako nije
bilo pitanja daje Odluku na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku o izmjeni Odluke o plaći
Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika i drugim pravima iz radnog
odnosa.
Prilog 2 (Odluka)
AD 3.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ Pročelnici Karmen Grubor
koja obrazlaže Odluku o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine
Motovun. Prilikom Javne rasprave za urbanistički plan Županijski Zavod za prostorno
uređenje nije dalo pozitivno mišljenje, odnosno zatražili su da najprije napravimo Izmjene i
dopune kompletnog prostornog plana, jer je Županija od 2007. imala već četiri Izmjene i
dopune. Smatraju da je naš prostorni plan neusklađen jer smo ga donijeli 2003. godine, a
izmjene i dopune donesene su2007. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.
Vijećnik Efrem Močibob: Nije li obavezna javna rasprava 30 dana?
Pročelnica Karmen Grubor: S obzirom da je već bila javna rasprava za Urbanistički plan,
po novom zakonu kada je ponovljena može biti samo 8 dana. A za Prostorni plan javna
rasprava će biti više od 8 dana.
Vijećnik Efrem Močibob: Da li je poznat izrađivač?
Pročelnica Karmen Grubor: Poznat je, dogovoreno je da to bude Arhitektonski fakultet iz
Zagreba, oni su odradili ciljane izmjene, odnosno usklađivali su prostorni plan sa novim
zakonom, tako da imaju sve karte i potrebne materijale, i kada dobijemo prijedloge od javnopravnih tijela, izradit će se nacrt prostornog plana, otvorit će se javna rasprava, te nakon svih
prijedloga od strane građana, izradit će se konačni prijedlog prostornog plana koji će se
usvojiti na sjednici općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon zaključuje raspravu i daje
Odluku na glasanje.

Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku o II. Izmjenama i
dopunama Prostornog plana uređenja Općine Motovun.
Prilog 3 (Odluka)
AD 4.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ Pročelnici Karmen Grubor
koja obrazlaže izmjene i dopune Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Motovuna.
Ove izmjene i dopune se donose zato što će Urbanistički plan biti donesen na osnovu ovih II.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun, te je zbog toga trebalo ovu
odluku izmijeniti. Granice obuhvata će biti sukladno izmjenama prostornog plana.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.
Vijećnik Efrem Močibob: Ovom odlukom otvaramo nove Izmjene i dopune?
Pročelnica Karmen Grubor: Formalno donosimo izmjene i dopune Odluke zbog usklađenja
sa II izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Motovun.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon zaključuje raspravu i daje
Odluku na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Izmjene i dopune Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja Motovuna.
Prilog 4 (Odluka)
AD 5.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ Pročelnici Karmen Grubor
koja obrazlaže Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija Općine Motovun, te se predlaže vijeću da usvoji pravilnik na temelju Zakona o
pravu pristupa informacijama koji je donesen 2013. godine. Do sada smo imali objavljen
katalog o korištenju informacija na temelju starog zakona iz 2005. godine. Sve je prilagođeno
Pravilnikom o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, te
moramo imati službenika za informiranje, imali smo ga i do sada ali ćemo imenovati drugu
osobu koja će biti zadužena za pristup informacijama. Prema anketi koju je proveo GONG u
sklopu LOTUS programa, Općina Motovun je bila visoko pozicionirana vezano uz
transparentno objavljivanje informacija.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.
Vijećnik Efrem Močibob: Imam nekoliko primjedbi na taj pravilnik. Naime u Članku 15.
piše da će Općina Motovun ograničiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje
vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.
Mislim da taj Članak ograničava da se ne može dobiti tražena informacija, npr. ako se protiv
mene vodi nekakva istraga i u tijeku postupka te istrage, a meni zatreba neka dokumentacija u
svrhu moje obrane.
Pročelnica Karmen Grubor: Ne radi se o tome da vi nećete dobiti informacije koje su u
našim predmetima, nego mi ne možemo dati informacije o tom postupku koji se vodi kod
drugih nadležnih tijela, a informacije kojima raspolažemo i nalaze se u našim predmetima

mogu se dati bez ograničenja, znači taj se Članak ne primjenjuje za informacije koje se nalaze
u predmetima Općine Motovun.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon zaključuje raspravu i daje
Odluku na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Motovun sa 5 glasova ZA i 4 PROTIV Pravilnik o ostvarivanju
prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Motovun
usvojen.
Prilog 5 (Pravilnik)
AD 6.
Vijećnik Edi Bellini: Zašto su iscrtane dvije trase, a sada se radi na sasvim trećoj trasi, to je
normalno ili?
Načelnik Tomislav Pahović: Dakle, bila je označena trasa prema projektu kojega smo dobili
iz Fluminga, međutim pokazalo se da je ta trasa bila ucrtana po sredini oba kolnička traka. Da
bi se promet mogao nesmetano odvijati zatražili smo da se napravi nova izmjena kako bi se
radovi izvodili samo po jednoj kolničkoj traci, da bi se moglo nesmetano prometovati.
Vijećnik Edi Bellini: Ovi iz Pazina nisu mjerili drugi put?
Načelnik Tomislav Pahović: Oni su mjerili po oznakama koje im je dao projektant, međutim
nije bilo baš za prihvatiti činjenicu da će kopati po sredini ceste, tražili smo izmjenu i to se
napravilo.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Da li ste odredili nekoga za nadzor radova kanalizacije?
Načelnik Tomislav Pahović: Da, imamo nadzor. Dva inženjera koji se bave nadzorom, svaki
tjedan imamo koordinaciju, po potrebi se i na dnevnoj bazi čujemo s njima ja ili pročelnica.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Upozoravam Vas da unutra ide jalovina, u pola cijevi bi trebao
ići tampon.
Načelnik Tomislav Pahović: Sve se radi po projektu i troškovniku.
Vijećnik Efrem Močibob: Da li se planira nešto za oborinsku kanalizaciju?
Pročelnica Karmen Grubor: Projekt za oborinsku odvodnju nije izrađen, međutim
angažirali smo projektanta koji će napraviti idejni projekt za djelomično i najnužnije
rješavanje oborinske odvodnje na tom dijelu ceste.
Kako više nije bilo pitanja, Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je 14. sjednicu Općinskog
vijeća u 1750 sati.

Zapisničar:
Tea Hrvatin, v.r.

Predsjednik
Elvis Linardon, v.r.

