REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOTOVUN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 2163/05-02-14-2
U Motovunu, 18. ožujka 2014.

ZAPISNIK
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun, održane 18. ožujka 2014. godine u
vijećnici Općine Motovun s početkom u 18.00 sati.
Nazočni vijećnici: Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon, Senad Pergar, Danijel Bon,
Samuel Kaligari, Anita Rabak, Slobodan Vugrinec, Efrem Močibob, Marčelo Kaligari, Stiven
Valenta, Ivona Vascotto.
Odsutni: Edi Bellini
Ostali nazočni: Načelnik Općine Motovun Tomislav Pahović, Zamjenica načelnika Valentina
Štefanić Lakošeljac, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun Karmen
Grubor, novinar Glasa Istre Mirjan Rimanić, Predstavnik VZIŽ Boris Rogić, zapisničar Silvia
Vascotto.
Građani: Bety Prodan, Marko Fakin, Goran Brečević, Tatjana Sutera, Klaudio Ivašić, Boris
Sega, Ilona Brečević, Samanta Pergar, Vesna Linardon, Sagnin Bellini, Rudolf Handjal, Igor
Legović, Damir Maurović, Đurđica Ivašić, Neven Beletić, Jasmina Vugrinec, Livija Pergar,
Siniša Božić, Antonijeta Sirotić.
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 – Edi Bellini.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže izmijenjeni dnevni red, dodaje tri točke dnevnog reda.
Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća
utvrđuje slijedeći:
Dnevni red
0. Verifikacija Zapisnika sa 6. i 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun,
1. Izvješće Mandatno – verifikacijske komisije i donošenje rješenja o verificiranju
mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun, te davanje svečane prisege,
2. Izvješće mandatno – verifikacijske komisije i donošenje rješenja o verificiranju
mandata člana Općinskog vijeća Općine Motovun, te davanje svečane prisege,
3. Razmatranje i donošenje Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Motovun za 2013. godine,

4. Razmatranje i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području općine Motovun za 2014-2016. godinu,
5. Informacija o podnošenju predstavke na rad Općinskog vijeća Općine Motovun na
7. sjednici održanoj 19.12.2013.,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine
Motovun,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o porezima Općine Motovun-Montona,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o uređenju prometa i parkiranja na području
Općine Motovun,
9. Razmatranje i donošenje Izmjene i dopune Odluke o određivanju visine i načina
plaćanja komunalnog doprinosa,
10. Razmatranje i prihvaćanje najpovoljnije ponude po raspisanom Pozivu za
prikupljanje ponuda za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova na
području Općine Motovun za 2014. godinu,
11. Razmatranje i prihvaćanje najpovoljnije ponude po raspisanom Pozivu za
prikupljanje ponuda za izvršenje radova obvezne preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije na području Općine Motovun za 2014. godinu,
12. Razmatranje i prihvaćanje najpovoljnije ponude po raspisanom Pozivu za
prikupljanje ponuda za obavljanje radova strojne košnje na području Općine
Motovun za 2014. godinu,
13. Razmatranje i donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava
javne vodoopskrbe,
14. Izvješće o polugodišnjem radu Načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2013.
godine,
15. Razmatranje i donošenje odluke o potpisivanju Ugovora o partnerskoj suradnji
između grada Chrudima i Općine Motovun,
16. Vijećnička pitanja.
AD 0.
Vijećnik Marčelo Kaligari ukazao je na pogrešku u sastavljenom Zapisniku 6. sjednice
Općinskog vijeća Općine Motovun, time što je vijećnik Ričard Labinjan svojim kašnjenjem
od pet minuta uvršten među odsutne vijećnike a u daljnjem tekstu je jasno vidljivo da je
svojim glasovanjem prisustvovao sjednici.
Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon daje na glasanje primjedbu vijećnika Marčela
Kaligarija. Uvaženom primjedbom predsjednik vijeća moli da se to uvrsti. Pošto više nije bilo
primjedbi smatra se
Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun verificiranim sa primjedbom
vijećnika Marčela Kaligarija.
Vijećnik Marčelo Kaligari iznosi primjedbu na Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća
održane 19. prosinca 2013. godine. Te traži obrazloženje iz kojeg razloga nije naveden
odgovor pročelnice JUO Karmen Grubor vezano uz verifikaciju mandata vijećnika Efrema
Močiboba.
Predsjednik vijeća Elvis Linardon daje primjedbu na glasanje. Uz izvješće kako primjedba
nije prošla napominje da je ovo zapisnik a ne transkript. Pošto više nije bilo primjedbi
utvrđuje se da je
Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun verificiran.

AD1.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon moli mandatno –
verifikacijsku komisiju da se povuče na pet minuta te predlaže da se donese verifikacija za
točku 1. i 2. Nakon kraće stanke predsjednik vijeća daje riječ predsjednici mandatno –
verifikacijske komisije Ivoni Vascotto. Mandatno – verifikacijska komisija konstatira da se
vijećniku Efremu Močibobu iz Motovuna verificira mandat člana Općinskog vijeća Općine
Motovun. Na utvrđene činjenice i rad komisije nemaju primjedbi te jednoglasno utvrđuju
rješenje o verifikaciji mandata vijećniku Efremu Močibobu. Predlažu Općinskom vijeću
Općine Motovun da prihvati izvješće.
Nakon izvješća mandatno - verifikacijske komisije Vijećnik Efrem Močibob daje
svečanu prisegu.
AD 2.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ vijećnici ujedno i predsjednici
mandatno – verifikacijske komisije Ivoni Vascotto.
Mandatno – verifikacijska komisija podnosi izvješće te konstatira da je vijećnik Ričard
Labinjan stavio svoj mandat u mirovanje te da se vijećniku Stivenu Valenti verificira mandat
člana Općinskog vijeća Općine Motovun. Na utvrđene činjenice i rad komisije nemaju
primjedbi i jednoglasno utvrđuju rješenje o mirovanju mandata Ričarda Labinjana.
Predsjednica mandatno verifikacijske komisije predlaže Općinskom vijeću Općine Motovun
da prihvati izvješće.
Nakon izvješća mandatno – verifikacijske komisije Vijećnik Stiven Valenta daje svečanu
prisegu.
AD 3.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ Borisu Rogiću, predstavniku VZIŽ.
Boris Rogić pozdravlja sve prisutne te obrazlaže točku 3.
Skreće pozornost na članak 28/9 Zakona o zaštiti i spašavanju, kako su predstavnička tijela
lokalne samouprave dužna bar jednom godišnje pri donošenju proračuna razmotriti i usvojiti
Izvještaj o stanju sustava zaštite i spašavanja. Skreće pozornost da će se vršiti osposobljavanja
stožera Zaštite i spašavanja Općine Motovun te o važnosti postrojbe i opremanja civilne
zaštite na razini Općine.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun otvara raspravu te pošto nije bilo pitanja
zaključuje istu i daje Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Motovun na glasanje. Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun
konstatira da je
Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Motovun za 2013. godinu jednoglasno usvojen.
Prilog 1. (Zaključak)

AD 4.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje ponovno riječ
predstavniku VZIŽ koji obrazlaže o donošenju smjernica za organizaciju sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Motovun od 2014. – 2016. godine. Iznosi što Općina Motovun
planira, od izrade dokumentacije, edukacija do planiranih sredstava u sljedeće tri godine.
Ističe da u sljedećem razdoblju treba pristupiti izradi procijene ugroženosti od požara i Planu
zaštite od požara te isto tako o važnosti edukacije građana kroz održavanje vježbi te putem
medija.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun zahvaljuje g. Rogiću na izlaganju te otvara
raspravu. Kako nije bilo pitanja zaključuje raspravu i daje Zaključak o donošenju smjernica
na glasanje. Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun konstatira da je
Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Motovun za 2014. – 2016. godinu jednoglasno usvojen.
Prilog 2. (Zaključak)
AD 5.
Predsjednik Općinskog vijeća obrazlaže 5. točku dnevnog reda koja se odnosi na odgovor
Ministarstva uprave na predstavku na rad Općinskog vijeća Općine Motovun na 7. sjednici,
održanoj 19. prosinca 2013. godine, koju je skupina vijećnika Općinskog vijeća Općine
Motovun (E. Močibob, S. Vugrinec, E. Bellini, M. Kaligari i R. Labinjan) uputila
Ministarstvu uprave. Zatražen je nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća. Ministarstvo je
ocijenilo odlučujućom okolnost da su sve odluke na 7. sjednici Općinskog vijeća donesene
potrebnom većinom glasova te da nisu počinjene nepravilnosti takvog karaktera koje bi
utjecale na izraženu volju većine članova predstavničkog tijela.
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ vijećnicima. Vijećnik Slobodan Vugrinec naglašava
da su vijećnici IDS-a podnijeli zahtjev za nadzor zato jer je Općinsko vijeće glasalo o tome da
ne verificira mandat Efremu Močibobu a na to nema pravo. Apelira da predstavničko tijelo ne
odlučuje. Naglašava da je Ministarstvo uprave išlo u prilog Općinskom vijeću ali je
zanemarilo principe i dovelo u pitanje funkcioniranje općenito lokalne samouprave i principe
rada na kojima ona počiva te prava vijećnika koja se steknu od strane vijećnika na samim
izborima. Predsjednik Općinskog vijeća odgovara da vijeće nikada nije glasalo o verifikaciji
mandata članova vijeća već da se ovoga puta radilo o glasanju nadopune dnevnoga reda koja
nije bila usvojena. Vijećnik Samuel Kaligari apelira da je cilj predstavke bio pokušaj rušenja
sjednice te proračuna koji se tada donosio.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik vijeća zaključuje točku dnevnog reda.
Prilog 3. (Odgovor Ministarstva uprave na predstavku)
AD 6.
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ Karmen Grubor, pročelnici JUO Općine Motovun.
Pročelnica obrazlaže odluku o nerazvrstanim cestama na području Općine Motovun.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu, pošto se nitko ne javlja daje odluku o
nerazvrstanim cestama na glasanje.

Utvrđuje se da je Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Motovun
jednoglasno usvojena.
Prilog 4. (Odluka)
AD 7.
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ pročelnici JUO Karmen Grubor koja obrazlaže
prijedlog Odluke o porezima Općine Motovun - Montona te ističe da zbog izmjena u Zakonu
o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te prema preporuci
Državne revizije nova odluka trebala bi biti donesena. Tom se odlukom utvrđuju vrste poreza
koji pripadaju Općini Motovun, porezne osnovice, porezni obveznici, stope i visine poreza te
način obračuna i plaćanja poreza. Predsjednik općinskog vijeća zahvaljuje na obrazloženju i
otvara raspravu.
Vijećnik Slobodan Vugrinec zaključuje da u Odluci svi porezi ostaju isti kao i do sada osim
poreza na korištenje javnih površina, te upućuje načelniku Tomislavu Pahoviću pitanje da li je
napravljena analiza koliko bi postojeći korisnici plaćati sada u odnosu na ono što su plaćali
prije te koliko je konkretno povećanje za montažne objekte. Načelnik zahvaljuje na
postavljenom pitanju te odgovara da se napravila kratka analiza svakog pojedinog objekta te
konačni iznos plaćanja za svaki pojedini objekt. Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali
Ivona Vascotto, Efrem Močibob, Slobodan Vugrinec, načelnik Tomislav Pahović, Samuel
Kaligari te predsjednik općinskog vijeća. Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća
Općine Motovun daje prijedlog Odluke o porezima na glasanje.
Utvrđuje se da je sa 6 glasova ZA i 4 PROTIV usvojen prijedlog Odluke o porezima
Općine Motovun - Montona.
Prilog 5. (Odluka)
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun predlaže pauzu od 10 minuta.
AD 8.
Predsjednik Općinskog vijeća obrazlaže prijedlog Odluke o uređenju prometa i parkiranja na
području Općine Motovun te navodi da se Odlukom želi postići rasterećenje prometa u
starogradskoj jezgri. Otvara raspravu.
Vijećnik Slobodan Vugrinec iznosi primjedbe vezane uz javnu raspravu za koju navodi da
nije održana, isto tako interesira ga rješenje pitanja komunalnih redara te ističe da bi ovom
odlukom koncesionar mogao biti oštećen.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun obznanjuje da je prijedlog Odluke o uređenju
prometa i parkiranja na području Općine Motovun bio objavljen u tiskovini Glasa Istre,
oglasnim pločama te službenoj internetskoj stranici Općine Motovun, da javna rasprava nije
obvezatna te da se Odluka može donijeti i bez nje. Predsjednik općinskog vijeća daje riječ
Načelniku Općine Motovun koji daje na znanje da će se oformit zajedničko komunalno
redarstvo općina te da će se nakon sljedeće koordinacije načelnika imati konkretna vizija kako
bi komunalno redarstvo izgledalo. Vijećnik Samuel Kaligari nadopunjuje da će sustav biti pod
video nadzorom. Vijećnica Ivona Vascotto postavlja pitanje vijećniku Slobodanu Vugrincu
zašto smatra da bi koncesionar mogao ispaštati. Slobodan Vugrinec odgovara da je to zbog
pooštrenog režima što će svi stanovnici koji ne budu imali parkirno mjesto parkirati na mjesta
za naplatu. Vijećnica Ivona Vascotto zaključuje da postoji dovoljan broj parkirnih mjesta u

starogradskoj jezgri za sve stanovnike, vlasnike obrta i kuća za odmor u jezgri, za stanare
zone C te da time koncesionar ne bi bio oštećen. Vijećnika Marčela Kaligarija zanima kako će
se nadzirati vrijeme provedeno u starogradskoj jezgri stanovnicima zone C, za koje je
predviđeno pravo parkiranja u trajanju od 3 sata bez prava na produžetak. Predsjednik vijeća
odgovara da će to biti dogovoreno sa izvođačem radova koji će biti izabran te da postoji
sistem pomoću kojeg će se to regulirati (magnetne kartice, mobilni sustav). Pročelnica JUO
Općine Motovun, Karmen Grubor, traži riječ te iznosi informaciju da je JUO Općine
Motovun napravio inventuru parkirnih mjesta iz koje proizlazi da starogradska jezgra
raspolaže sa ukupno 222 parkirna mjesta te 138 automobila stanara čime se dolazi do
zaključka da ima viška parkirnih mjesta za dodatne kategorije. Predsjednik Općinskog vijeća
obavještava prisutne da je u planu proširenje općinskog parkinga kod donjeg groblja na
Kanalu i da će se time dobiti još mjesta. Daje na znanje da će se svi detalji regulirati
Pravilnikom. Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i daje prijedlog Odluke na
glasanje.
Utvrđuje se da je sa 6 glasova ZA i 4 PROTIV usvojena Odluka o uređenju prometa i
parkiranja na području Općine Motovun.
Prilog 6. (Odluka)
AD 9.
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ pročelnici JUO Općine Motovun Karmen Grubor
koja obrazlaže 9. točku dnevnog reda koja se odnosi na Izmjene i dopune Odluke o
određivanju visine i načina plaćanja komunalnog doprinosa te ističe izmjenu članka 11.
Odluke o određivanju visine i načina plaćanja komunalnog doprinosa. Nakon izlaganja
predsjednik Općinskog vijeća poziva nazočne da postave pitanja. Kako se nitko nije javio za
riječ daje na glasanje izmjene i dopune Odluke.
Odluka o određivanju visine i načina plaćanja komunalnog doprinosa je jednoglasno
usvojena.
Prilog 7. (Odluka)
AD 10.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun Karmen Grubor izlaže 10. točku
dnevnog reda koja se odnosi na razmatranje i prihvaćanje najpovoljnije ponude po raspisanom
Pozivu za prikupljanje ponuda za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova na području
Općine Motovun u 2014. godini.
Pojasnila je kako je poziv na dostavu ponuda poslan na pet adresa te da su pristigle ukupno
dvije ponude i to: Ponuda Veterinarske bolnice Poreč d.o.o. iz Poreča te Veterinarske
ambulante d.o.o. iz Pule. Ponuda Veterinarske bolnice d.o.o. iz Poreča bila je povoljnija tako
da je Načelnik zaključkom predložio Općinskom vijeću da prihvati ponudu Veterinarske
bolnice d.o.o. iz Poreča.
Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon otvara raspravu, no kako nema pitanja od strane
vijećnika, daje prijedlog na glasanje. Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog
vijeća konstatirano je da je
najpovoljnija ponuda poduzeća Veterinarske bolnice d.o.o. iz Poreča za obavljanje
veterinarsko-higijeničarskih poslova na području Općine Motovun u 2014. godini
jednoglasno usvojena.
Prilog 8. (Zapisnik i Odluka)

AD 11 .
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun Karmen Grubor izlaže 11. točku
dnevnog reda koja se odnosi na razmatranje i prihvaćanje Odluke o izboru najpovoljnije
ponude za obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na
području Općine Motovun u 2014. godini.
Pojasnila je kako je poziv na dostavu ponuda poslan na pet različitih adresa te da su u
natječajnom roku pristigle ukupno tri ponude i to: Ponude Pestic d.o.o. Kraljevica iz
Kraljevice, Dezinsekcija d.o.o. Rijeka iz Rijeke i Eko servis Matić d.o.o. iz Pazina.
Najpovoljnija ponuda je ponuda Dezinsekcije d.o.o. iz Rijeke. Načelnik svojim zaključkom
predlaže Općinskom vijeću da prihvati ponudu Dezinsekcije d.o.o. Rijeka.
Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon otvara raspravu, no kako nema pitanja od strane
vijećnika, poziva ih da se najpovoljnija ponuda usvoji kako je i predložena.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je
najpovoljnija ponuda poduzeća Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke za obavljanje radova
obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine
Motovun u 2014. godini jednoglasno usvojena.
Prilog 9. (Zapisnik i Odluka)
AD 12.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun Karmen Grubor izlaže 12. točku
dnevnog reda koja se odnosi na razmatranje i donošenje Odluke o izboru najpovoljnije
ponude za obavljanje poslova strojne košnje na području Općine Motovun u 2014. godini.
Pojasnila je kako je poziv na dostavu ponuda poslan na pet različitih adresa.
Pristigle su tri ponude i to: Ponude Usluga d.o.o. Pazin iz Pazina (izvan roka ali je svejedno
uzeta u razmatranje), Krt d.o.o. Livade iz Livada te Renco d.o.o. Barban iz Barbana.
Najpovoljnija ponuda je poduzeća Krt d.o.o. iz Livada. Općinski načelnik zaključkom
predlaže Općinskom vijeću prihvaćanje najpovoljnije ponude.
Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon otvara raspravu, no kako nema pitanja od strane
vijećnika, poziva ih na glasanje.
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je
najpovoljnija ponuda poduzeća Krt d.o.o. iz Livada za obavljanje poslova strojne
košnje na području Općine Motovun u 2014. godini jednoglasno usvojena.
Prilog 10. (Zapisnik i Odluka)
AD 13.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun Karmen Grubor izlaže 13. točku
dnevnog reda koja se odnosi na razmatranje i donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade
za razvoj sustava javne vodoopskrbe. Ističe da je Istarski vodovod d.o.o. dao prijedlog za
uvođenje naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i to na temelju članka 52. stavka 1.
Zakona o financiranju vodnog gospodarstva te da se tom odlukom uvodi obveza plaćanja
naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Općine Motovun,
utvrđuju se obveznici plaćanja, visina naknade, namjera prikupljenih sredstava od naknade,
načini uplate naknade te prava i obveze isporučitelja vodnih usluga. Napominje kako bi se
naknada za razvoj sustava javne vodoopskrbe uvela 01. travnja 2014. godine temeljem ove
Odluke. Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon otvara raspravu, no kako nema pitanja
od strane vijećnika, daje prijedlog Odluke na glasanje.
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe je
jednoglasno usvojena.
Prilog 11. (Odluka)

AD 14.
Načelnik Općine Motovun izlaže Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Motovun za
razdoblje srpanj - prosinac 2013. godine.
Podneseno Izvješće Općinskog načelnika Tomislava Pahovića za II. polugodište 2013.
godine – koje je bilo priloženo u pisanim materijalima za vijeće, jednoglasno je
usvojeno.
Prilog 12: (Izvješće)
AD 15.
Načelnik Općine Motovun daje obrazloženje 15. točke dnevnog reda koja se odnosi na
razmatranje i donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o partnerskoj suradnji između grada
Chrudima i Općine Motovun.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu , obzirom da se nitko nije javio za riječ Odluka
se daje na glasanje.
Utvrđuje se da je odluka o potpisivanju Ugovora o partnerskoj suradnji između grada
Chrudima i Općine Motovun jednoglasno usvojena.
Prilog 13: (Ugovor)
AD 16.
Marčelo Kaligari (postavlja pitanje Načelniku): Postavila se cijev za vodu kod crkve u Sv.
Bartolu, što ćemo s onim priključkom?
Načelnik: Razgovarao sam sa Vodoprivredom s obzirom da su oni izvodili radove. Gospodin
Kružić mi je obećao da će doći i vidjeti što se može napraviti. Nedostaje komad cijevi koja je
prelazila po njivi s desne strane, negdje je pregaženo za vrijeme radova. Vodeni priključak će
se postaviti.
Efrem Močibob: Da li će se sanirati zid ispod Brečevića koji se počeo rušiti?
Načelnik: Bili bi krenuli u sanaciju ali je bilo puno kiše i težak je pristup stroju do zida.
Navedeno je u planu sa koncesionarom i trebalo bi krenuti uskoro, svakako prije sezone.
Efrem Močibob: Kakvi su radovi i što se planira iza zgrade Revije? Imam jednu sugestiju
vezanu uz objavu poništenja natječaja rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje sanitarno –
otpadnih voda Motovuna na službenoj internetskoj stranici Općine Motovun. Kratka objava
sastanka komisije na engleskom jeziku mogla se objaviti i na hrvatskom jeziku bez obzira što
je to međunarodni projekt sufinanciran iz EU. Piše da je održan sastanak a mene zanima
sadržaj tog sastanka.
Načelnik: Što se tiče engleskog jezika pravila su takva. S obzirom da nismo prošli na
natječaju idemo u novu javnu nabavu. Dobili smo od Agencije za plaćanje u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju zeleno svijetlo i javna nabava bi trebala krenuti početkom
travnja. Ona će biti na hrvatskom jeziku tako da ovoga puta prijevod neće trebati iako
smatram da bi ljudi trebali biti obaviješteni na način da bude prijevod.
(Načelnik daje riječ pročelnici JUO Općine Motovun vezano uz Ekspert gradnju d.o.o.).
Pročelnica JUO: U povjerenstvu nisu sudjelovali članovi iz Općine Motovun, nismo bili
prisutni. To su članovi koje imenuje Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnim
razvoju; dva člana iz Agencije a ostala četiri člana oni imenuju preko konzultantske agencije
koja za nas radi postupak javne nabave. Otvarali su ponude u prostorijama Općine Motovun i
konstatirali da ni jedna ponuda nije prihvatljiva te nisu naveli razloge. Agencija je odobrila

