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OPĆINSKOM VIJEĆU
OPĆINE MEDULIN

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA OPĆINE MEDULIN ZA RAZDOBLJE
OD 01. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE

Izvješće podnosi: Načelnik Općine Medulin
Goran Buić, dipl. ing.
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Oznaka obrasca: 1325

1. RAD OPĆINSKE UPRAVE
U kolovozu 2015. godine objavljen je natječaj za prijem službenika radno mjesto Viši stručni
suradnik za prostorno planiranje, a u listopadu je objavljen natječaj za radno mjesto Viši
stručni suradnik za komunalne djelatnosti. Oba natječaja se odnose na radna mjesta u
Upravnom odjelu za prostorno planiranje i komunalni sustav.
Za vrijeme izvještajnog razdoblja, objavljena su tri broja glasnika Općine Medulin i to br. 41,
42 i 43.
U izvještajnom razdoblju je stiglo 8 zahtjeva za pravo na pristup informacijama. Svi su
obrađeni i usvojeni.

1.1.

MEĐUNARODNA SURADNJA

U izvještajnom razdoblju Općina je nastavila kontakte s pobratimljenim gradovima i
općinama, osobito s Poelsom, Gmundom i Cerkljem na Gorenjskem.
Općina je organizirala putovanje članova Savjeta mladih Općine Medulin u pobratimljenu
slovensku općinu Cerklje na Gorenjskem. Tom je prilikom 13 mladih s područja općine
Medulin kroz bogat program trodnevnog posjeta Cerklju (18.-20.12.2015.), upoznalo
pobratimljenu općinu te se susrelo s tamošnjim predstavnicima udruga mladih s ciljem
ostvarivanja kontakata i produbljivanja prijateljskih i partnerskih odnosa radi buduće
suradnje.
U izvještajnom razdoblju (23. – 30.08. 2015. godine) u sklopu tradicionalne godišnje
razmjene djece između Općine Medulin i pobratimljene austrijske općine Pöls Oberkurzheim ugošćeno je 25 djece + 5 voditelja + vozač autobusa za čiji smještaj i
animaciju je utrošeno 58.164,21 kn.
U izvještajnom razdoblju (14. – 18.09. 2015. godine) u sklopu tradicionalne razmjene
umirovljenika između Općine Medulin i pobratimljene austrijske općine Pöls - Oberkurzheim
ugošćeno je 25 umirovljenika + vozač autobusa za čiji smještaj i animaciju je utrošeno
29.099,20 kn.

1.2.

RAZVOJNI PROJEKTI I FONDOVI

U izvještajnom razdoblju odrađene su aktivnosti koje se navode u daljnjem tekstu, a odnose
na razvojne projekte i dobivanje sredstava iz fondova.
1. 09.07.2015. Potpisan Sporazum o suradnji
na projektu razvoja infrastrukture
širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za
ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova sa Općinom Ližnjan, Općinom Marčana
i Općinom Barban. Dana 03.08.2015. pokrenut je od strane Općine Medulin kao nosioca
projekta postupak javne nabave temeljem kojeg je izabrani konzultant izradio Studiju
izvodljivosti projekta i nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Općine
Medulin, Ližnjan, Marčana i Barban.
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2. 16.07.2015. Podnesena prijava projekta Energetsko certificiranje i priprema projektne
dokumentacije za energetsku obnovu zgrada u vlasništvu Općine Medulin na Javni poziv
Ministarstva gospodarstva za mjere
potpore za poticanje povećanja energetske
učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Projekt je od strane Ministarstva
gospodarstva odobren za sufinaciranje
3. 15.09.2015. Podneseno 7 prijava projekata na Poziv Ministarstva kulture za predlaganje
javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2016. godini:
- „Muzej brodogradnje“,
- Kiparska kolonija „Cavae Romanae“,
- „Informatizacija zavičajne galerije Josip Crnobori i 3MC“,
- „Arheološka istraživanja Eko more“,
- „Lutkarska predstava Malin in Medulin“,
- „Izložba na otvorenom – Medulinska rivijera: jedra, mreže i suncobrani“,
- projekt radionica „Moj zavičaj - kroz tekstilnu umjetnost, staklo, fotografiju i poeziju“
Odluka o odobrenim projektima još nije donesena.
4. 21.09.2015. Podnesen zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava za projekt Uređenje
plaže Bijeca – zona 1, temeljem objavljenog Javnog poziva Ministarstva turizma iz Programa
razvoja javne turističke infrastrukture – projekt je od strane Ministartsva turizna odobren za
sufinanciranje
5. Rujan 2015.- Izrada projektne prijave za dodjelu bespovratnih sredstava za projekt
uređenja Centra za posjetitelje „Kuća prirode“ temeljem objavljenog Javnog poziva
Ministarstva turizma iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture. Prijavu je
21.09.2015. prema Ministarstvu turizma podnijela JU Kamenjak. Odluka o sufinanciranju još
nije donesena.
6. 06.10.2015. Pokrenut postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Strateškog razvojnog programa Općine Medulin 2015.-2020.
7. 07.10.2015. Podnesen zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu projektne
dokumentacije Zone gosdpodarsko proizvodne namjene Kamik - Banjole temeljem
objavljenog Javnog poziva iz Programa razvoja gospodarskog okruženja i infrastrukture u
poduzetničkim i gospodarskim zonama Ministarstva gospodarstva. Projekt nije odobren za
sufinanciranje.
8. 07.10.2015. – 22.10.2015. Proveden postupak bagatelne nabave usluge izrade Akcijskog
plana održivog energetskog razvoja Općine Medulin, te je temeljem Odluke načelnika o
odabiru ponuditelja potpisan Ugovor o izradi Akcijskog plana održivog energetskog razvoja
Općine Medulin
9. 16.10.2015.-06.11.2015. Proveden postupak javne nabave uvođenja sustava javnih
gradskih bicikala u Općini Medulin, te je 07.12.2015. donesena Odluka o odabiru
najpovoljnije ponude
10. 19.11.2015. Podnesen zahtjev Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za
sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za reciklažno dvorište
11. Od 17.11.2015. priprema projekta Arheološki park Vižula za prijavu na javni poziv
Ministartstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
„Priprema i provedba
Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“.
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2. PRORAČUN I FINANCIJE
U razdoblju srpanj–prosinac 2015. godine Upravni odjel za proračun i financije obavljao je
svoje osnovne funkcije, a to su planiranje prihoda i primitaka, organizacija proračunskog
računovodstva, izvršenje proračuna sukladno zakonskoj regulativi, izvješćivanje o naplati
proračunskih prihoda, izvješćivanje o zaduženju, izvršenju rashoda, izdataka i otplati duga.
Vođene su poslovne knjige i sastavljeni financijski izvještaji za Općinu Medulin, JU
Kamenjak, PU Dječji vrtići, Buža d.o.o., DKUS Mendula.
Obvezne poslovne knjige koje se vode jesu:
1. Dnevnik,
2. Glavna knjiga - evidencija prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i evidencija stanja
promjena imovine, obveza i izvora financiranja i
3. Pomoćne knjige: knjiga javnog duga i knjiga kapitalne imovine.
Osim podataka o prihodima i primicima, dnevno se iskazuju transakcije poslovnih događaja
rashoda i izdataka. Rashodi se prate na svim razinama, po skupinama: rashodi iz poslovnih
aktivnosti (pojedinačni podaci po proračunskim korisnicima), rashodi na nefinancijskoj
imovini, rashodi na financijskoj imovini, potraživanja i obveze.
U Odjelu se vode i financijski poslovi likvidiranja zaprimljene vjerodostojne dokumentacije,
obračuna plaća i drugih naknada te blagajničko poslovanje.
Vode se pomoćne knjige kroz koje se evidentiraju primljeni računi dobavljača, nalozi za
isplatu i druge isprave.
Obavljali su se i drugi poslovi vezani uz obračune i isplate i to:
obračun i isplata autorskih honorara, ugovora o djelu i ostalih primitaka od
samostalne djelatnosti i od nesamostalnog rada izvan radnog odnosa; za svaku
isplatu predan je obrazac JOPPD,
obračun plača i naknada; vršio se mjesečno, sukladno Odluci o plaćama dužnosnika,
službenika i namještenika, Pravilniku o unutarnjem redu, te Kolektivnom ugovoru za
zaposlene u upravnim tijelima Opčine Medulin,
pri podnošenju naloga za uplatu obveza iz plaća, u trenutku isplate plaća, podnosio
se obrazac JOPPD i Statistički izvještaj o isplatama plaća.
Sukladno zakonskim obvezama i rokovima izrađeni su i proslijeđeni nadležnim tijelima
sljedeći izvještaji:
- polugodišnji i devetomjesečni statistički financijski izvještaji za sve subjekte,
- konsolidirani polugodišnji statistički izvještaj i
- polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna.
Ministarstvu financija se sukladno Naputku o postupku zaduživanja i davanja jamstva
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i naputka Ministarstva financija,
tromjesečno dostavljalo Izvješće o podmirenju obveza po kreditima za koje je dana
suglasnost Vlade Republike Hrvatske te Izvješće o danom jamstvu trgovačkom društvu Buža
d.o.o, trgovačkom društvu Med eko servis d.o.o. i Albanež d.o.o.
U izvještajnom razdoblju redovno su podmirivane obaveze prema svim vjerovnicima,
zajmodavcima, zaposlenicima, članovima radnih tijela, vijećnicima, povjerenstvima i dr.
Osigurane su pravovremene isplate donacija udrugama i klubovima iz područja kulture,
sporta, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi.
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Provođene su aktivnosti naplate dospjelih potraživanja u vidu slanja opomena, ovršnih
prijedloga te osobnog pristupa dužnicima pri traženju najbolje mogućnosti za naplatu.
U drugoj polovici godine izvršen je drugi razrez poreza na tvrtku i poreza na kuće za odmor.
Redovito su zaprimani obrasci prijave poreza na potrošnju te se vršilo i redovito zaduženje
za iste.
Sastavljen je i proslijeđen Općinskom vijeću prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine
medulin za 2015. godinu, te prijedlog Proračuna Općine Medulin za 2016. godinu, projekcije
za 2017. i 2018. godinu, te Odluka o izvršavanju proračuna.
Dnevno se pratila naplata prihoda i usmjeravala plaćanja, te se višak sredstava oročio u
poslovnoj banci.

2.1.

JAVNA NABAVA

Nabava se provodila sukladno Pravilniku o provođenju postupka bagatelne nabave, te
odredaba zakona o javnoj nabavi. U drugoj polovici godine provedene su dvije „velike“
nabave i to za radove na rekosntrukciji vjetrenjače u Medulinu i za nabavu sustava
automatskog iznajmljivanja javnih gradskih bicikla u općini Medulin.

2.2.

OPĆINSKI POREZI

Vođenje baza podataka obveznika lokalnih poreza važan je segment iz djelokruga rada
Upravnog odjela za proračun i financije jer se time osigurava naplata prihoda. U tu svrhu
svakodnevno se prikupljaju, ažuriraju, evidentiraju i utvrđuju svi relevantni podaci poreznih
obveznika, poreznih osnovica i obveza. Vodi se prvostupanjski postupak u donošenju
rješenja za razrez lokalnih poreza: poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku te porez na
potrošnju koji se evidentira putem mjesečnih prijava poreznih obveznika.
U suradnji s Upravnim odjelom za prostorno planiranje i komunalni sustav evidentirani su
novi obveznici poreza na kuće za odmor.
U drugoj polovici godine (03.srpnja) izvršen je 1. razrez poreza na tvrtku ili naziv kojim se
broj izdanih rješenja i zaduženja popeo na 1.124. Vrijednost izdanih rješenja / zaduženja o
porezu na tvrtku ili naziv u drugom polugodištu 2015. god. iznosi 1.416.122,92 kn.
Počevši sa 01.01.2010. UO za proračun i financije samostalno vodi sve poslove općinskih
poreza.
Prvi razrez poreza na kuće za odmor za 2015. god. dovršen je 03.lipnja što je bilo
predmetom izvješća o radu za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. god. Pojedinačno je u
drugom polugodištu 2015. izdano 8 rješenja o porezu na kuće za odmor, ukupne vrijednosti
5.767,20 kn.
Redovito su zaprimani obrasci prijave poreza na potrošnju, za 231 objekt, te se vršilo i
zaduženje po istima. Ukupni iznos zaduženja iznosi 1.030.079,37 kn.
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Uz navedeno, redovito se obavljala sva komunikacija (osobno, elektronski, telefonski i
pisanim putem) sa strankama, obveznicima plaćanja općinskih poreza, a sve s ciljem
utvrđivanja, evidentiranja i naplate ovih općinskih poreza.

Vrsta poreza
Porez na tvrtku ili naziv
Porez na kuće za odmor
Porez na potrošnju
UKUPNO

Broj izdanih
rješenja / zaduženja
01.07.-31.12.2015.
1124
8
231
1363

Vrijednost izdanih
rješenja / zaduženja
01.07.-31.12.2015.
1.416.122,92
5.767,20
1.030.079,37
2.451.969,49

3. PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNI SUSTAV

3.1. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Što se tiče izgradnje komunalne infrastrukture, slijedi popis radova koji se tiču uređenja
mjesta na području općine Medulin, a odnose se na izvještajno razdoblje:
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NASELJE MEDULIN

Javna rasvjeta

Izvođač radova

vrijednost radova

Javna rasvjeta - ulica Burle/Biškupija

Regi Elektrik d.o.o.

32.695,00

Javna rasvjeta - uulica Regi 1-10 I faza

Regi Elektrik d.o.o.

37.929,38

Javna rasvjeta Štraminjoni - I faza

Regi Elektrik d.o.o.

31.000,00

Tehnička/projektna dokumentacija
Biciklistička staza i javna rasvjeta
Medulin-Pomer (Muća)

Izrađeno idejno rješenje i
pribavljeni posebni uvjeti
građenja javnopravnih tijela

Oborinska kanalizacija Kanal KapovicaFucane

u postupku ishođenja
lokacijske dozvole

Oznaka obrasca: 1325
7/25

Prometnica Matanca - Livadice

izrađen idejni projekt i
predan zahtjev za ishođenje
lokacijske dozvole

Molovi - Ceja, Bodulaš, Osipovica,
Kašteja

u postupku ishođenja
građevinske dozvole

Prometnica Centar_Brajdine

izrađeno idejno rješenje,
pribavljanje posebnih uvjeta
javnopravnih tijela

Prometnica Ližnjanska-groblje

izrada dokumentacije za
ishođenje lokacijske
dozvole

OŠ Dr.Mate Demarina - rekonstrukcija

izrada dokumentacije za
ishođenje lokacijske
dozvole
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Prometnica Livadice Brajdine

izrada dokumentacije za
ishođenje izmjene
lokacijske dozvole

Vertikala Burle

izrađen idejni projekt i
predan zahtjev za izdavanje
lokacijske dozvole

Istočna obilaznica

izrađeno idejno rješenje,
pribavljanje posebnih uvjeta
od javnopravnih tijela

Prometnica Ulica SAD

u postupku izmjene
lokacijske dozvole

Prometnica Reg

u postupku parcelacija Geo Istra d.o.o., -
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Složena građevina - Sportski centar
Medulin Active

u postupku ishođenja
lokacijske dozvole, izrada
geodetskog projekta

Prometnica Ribarska -Brajdine II dio nastavak

izrada dokumentacije za
ishođenje lokacijske
dozvole

Prometnica Munida - Katikulić (mala
obilaznica 1)

izrada glavnog projekta za
ishođenje građevinske
dozvole

Prometnica Katikulić - Vrčevan (mala
obilaznica 2)

izrada glavnog projekta za
ishođenje građevinske
dozvole

Prometnica Vrčevan - ŽC 5119 (mala
obilaznica 3)

u tijeku parcelacija po
lokacijskoj dozvoli
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Prometnica Osipovica - Bijeca

izrađeno idejno rješenje,
pribavljanje posebnih uvjeta
od javnopravnih tijela

Rekonstrukcija javne rasvjete Munida Kažela

glavni projekt

Prometna regulacija Mižerija/Štraminjoni

izvedbeni projekt sa
troškovnikom

Izgradnja / održavanje/uređenje

Pripremni radovi i dobava i postavljanje
m/ž svlačionice sa sanitarnim čvorom u
Medulinu

Regi Elektrik d.o.o., Tehnix d.o.o

192.871,40

NK Medulin - izrada i postava metalne
ograde

Metallum d.o.o.

159.135,05

Asfaltiranje ceste - ulica Biškupije

Istarske ceste d.o.o.

69.776,56
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Izrada AB podloge, dobava i postava anti
stress podloge i fitness sprava - igralište
Osipovica

Regi Elektrik d.o.o., Vojtek d.o.o.

108.830,31

NASELJE POMER

Izvođač radova

vrijednost radova

Tehnička/projektna dokumentacija

Vrtić Pomer

izdana građevinska dozvola

Prometnica Obilaznica - groblje

izrada parcelacijskog elaborata
prema Lokacijskoj dozvoli

Nogostup Rotor - naselje

Izrada glavnog projekta i
troškovnika
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SC Pomer

u postupku ishođenja
građevinske dozvole

Rekonstrukcija javne rasvjete naselja
Pomer

glavni projekt

Izgradnja/uređenje
Uređenje prostora iza zgrade Albanež-a
- parkiralište

Istarske ceste d.o.o.

48.849,75

NASELJE PREMANTURA

Izvođač radova

vrijednost radova

Tehnička/projektna dokumentacija
izrada dokumentacije za ishođenje
lokacijske dozvole

Prometnica Centar - Premantura
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Trg Turanj - javna rasvjeta

izrađen idejni projekt, predan zahtjev za
lokacijsku dozvolu

Prometnica Paredine - Kamenjak

izdana lokacijska dozvola

Izvedeni radovi

Groblje Premantura

Kapeloto d.o.o. Pula i D&F
PERVAN d.o.o. Pula

1.358.575,01

Mol - Gat Runke - sanacija II faza

Vi-Go d.o.o.

296.981,00

SC Premantura - betonski plato i
staza

Vibrogradnja d.o.o

70.025,00
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izvedeni radovi izgradnje I faze

NASELJE BANJOLE

Javna rasvjeta

Izvođač radova

vrijednost radova

Tenis tereni Banjole - metal halogeni
reflektori

Zanitel d.o.o.

154.812,06

Javna rasvjeta Dvorine II faza

Regi Elektrik d.o.o.

50.320,63

Javna rasvjeta Dračice

Zanitel d.o.o.

79.970,00

Javna rasvjeta Dračice - Kaštanjež

Zanitel d.o.o.

69.076,25

Tehnička/projektna
dokumentacija
Složena građevina - Sportski centar
Banjole - Bumbište

Izdana lokacijska dozvola

Prometnice, OO i JR - gospodarska
zona Kamik

izrada dokumentacije za ishođenje lokacijske
dozvole
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Šetnica Glavica - Kaštanjež

izrada idejnog rješenja

Prometnica Kamik - Paltana

izrađeno idejno rješenje i pribavljeni posebni
uvjeti javnopravnih tijela

Biciklistička staza Kamik Premantura

geodetska podloga za izradu idejnog rješenja

Izgradnja/uređenje
Rekonstrukcija ceste Čimulje

Zebra d.o.o.

49.500,00

Pripremni radovi i dobava i
postavljanje svlačionice u Banjolama

Regi Elektrik d.o.o., Tehnix
d.o.o

124.171,25
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NASELJE Vinkuran , Vintijan, Valbonaša

Izvođač radova

vrijednost radova

Vintijan d.o.o.

212.497,50

Oborinska odvodnja
Oborinska odvodnja - Vikovice

Tehnička/projektna dokumentacija

Oborinska odvodnja Valbonaša
(Košara)

izrada izvedbenog projekta sa
troškovnikom

Oborinska odvodnja Vintijan - (Draščić)

izrađen idejni i geodetski
projekt, predan zahtjev za
lokacijsku dozvolu

Izvedeni radovi
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Javna rasvjeta i pripremni radovi za
prometnicu Carovac Vinkuran

Cesta d.o.o.

412.294,14

Nogostup - ulica Štrped Vinkuran

Istarske ceste d.o.o.

87.334,38

Nogostup - ulica Kučine Vinkuran

Istarske ceste d.o.o.

45.347,00

Uređenje prostora ispred škole u
Vinkuranu - zaljevači

Regi Elektrik d.o.o.

23.045,70

SC Vinkuran - potporni zid

Regi Elektrik d.o.o.

30.000,00

Javna rasvjeta naselja Valbonaša

Zanitel d.o.o.

42.955,00

Javna rasvjeta naselja Vintijan

Zanitel d.o.o.

43.840,00
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NASELJE PJEŠČANA UVALA

Izvođač radova

vrijednost radova

Regi Elektrik d.o.o.

69.661,75

Javna rasvjeta
Pješačka staza - crkva - more dekorativna rasvjeta

Tehnička/projektna dokumentacija

Lukobran

u postupku ishođenja Lokacijske
dozvole

Idejni projekt oborinske odvodnje naselja Pontifex d.o.o.

idejni projekt

Izvedeni radovi

Asfaltiranje ceste i prometna regulacija
VI ogranak

Cesta d.o.o.

85.762,50
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3.2. PROSTORNO PLANIRANJE
Aktivnosti koje se odnose na prostorno planiranje, a odrađene su u izvještajnom razdoblju,
su sljedeće:
UPU MEDULIN - građevinsko područje naselja
- Provedena ponovna javna rasprava u trajanju od 25.08.2015 do 09.09.2015.godine, te
javno izlaganje održano dana 02.09.2015. godine.
- 10.11.2015. godine utvrđen nacrt konačnog prijedloga plana na koji su zatražena
suglasnosti nadležnih javnopravnih tijela
UPU PJEŠČANA UVALA – građevinsko područje naselja
- Provedena II. ponovna javna rasprava u trajanju od 07.09.2015 do 15.09.2015.godine, te
javno izlaganje održano dana 10.09.2015.godine.
–10.11.2015. godine utvrđen nacrt konačnog prijedloga plana na koji su zatražena
suglasnosti nadležnih javnopravnih tijela
UPU BANJOLE – građevinsko područje naselja
- Provedena II. ponovna javna rasprava u trajanju od 24.08.2015 do 01.09.2015.godine, te
javno izlaganje održano dana 25.08.2015.godine.
– 01.12.2015. godine utvrđen konačni prijedlog plana na koji je Javna ustanova, Zavod za
prostorno planiranje Istarske županije izdalo mišljenje 29.12.2015. godine
UPU POMER – građevinsko područje naselja
– 17.11.2015. godine utvrđen konačni prijedlog plana na koji je Javna ustanova, Zavod za
prostorno planiranje Istarske županije izdalo mišljenje 30.12.2015. godine
UPU BANJOLE KAMIK
– izmjene i dopune plana usvojene na 20. sjednici Općinskog vijeća
UPU VOLME JUG - građevinsko područje turističke namjene
– Općinsko vijeće Općine Medulin je na svojoj 19. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2015.
donijelo Odluku o izradi UPU Volme jug-zona ugostiteljsko turističke namjene
UPU CENTINERE MEDULIN
– Općinsko vijeće Općine Medulin je na svojoj 22. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2015.
donijelo Odluku o izradi UPU Centinere Medulin.

3.3. LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
U izvještajnom razdoblju izdano je 252 rješenja za zadržavanje za legalizaciju.

3.4. KOMUNALNI DOPRINOS
U izvještajnom razdoblju izdano je 241 rješenje o komunalnom doprinosu.

Oznaka obrasca: 1325
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3.5. KOMUNALNA NAKNADA
U izvještajnom razdoblju izdano je 402 rješenja o komunalnoj naknadi.

3.6. KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU
U izvještajnom razdoblju, temeljem provedenih natječaja za davanje koncesija na
pomorskom dobru, s najpovoljnijim ponuditeljima sklopljena su dva Ugovora o koncesiji za
korištenje pomorskog dobra kako slijedi:
1. gospodarsko korištenje dijela uređene obale za prihvat i održavanje plovila u naselju
Banjole – lokacija „Portić“,
2. gospodarsko korištenje mini ski lift žičare za skijanje na vodi na lokaciji Volme Šćuza.

3.7. KONCESIJSKA ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU
U spomenutom razdoblju održana je 1. sjednica Vijeća za koncesijska odobrenja u Općini
Medulin za 2015. godinu na kojima je dodijeljeno 32 koncesijska odobrenja.

3.8. KOMUNALNO REDARSTVO
U izvještajnom razdoblju u sklopu aktivnosti komunalnog redarstva odrađene su sljedeće
aktivnosti koje su i brojčano prikazane:



















Prijave Policiji za uništavanje općinske imovine: 5
Prijave građevinskoj inspekciji za bespravnu gradnju: 7
Prijave za „divlje kampiranje“ carini: 12
Prijave sanitarnoj inspekciji za ispuštanje otpadnih voda: 3
Kontrola zbrinjavanja otpada u Vinkuranu, Vintijan, Pomer – izrečeno 12 opomena
Kontrola i obilazak sa predstavnicima „Pragande Pula“ d.o.o. cijeloga naselja
Pješčana uvala zbog spajanja oborinske kanalizacije u fekalnu.
Fotografirane reklamne table i obračunata površina: 43 predmeta
Naplaćeno 13 kazni na licu mjesta 5.000,00 kn
Sastavljeno 24 zapisnika i 82 službene zabilješke
Kontrola i mjerenje kuća za stanovanje i poslovnih prostora za naplatu komunalne
naknade: 52
Davanje naloga za čišćenje divljih deponija (ulaz u Pješčanu iz pravca Pule i uz
Premantursku cestu): 2
Razni uviđaji: 60
Kontrola odobrenja kioska i štandova na privatnim parcelama: 20
Svakodnevni obilazak zakupaca javnih površina
Nalozi za uklanjanje automobila u nevoznom stanju: 7
Davanje naloga za obrezivanje zelenih ograda uz prometnice: 22
Davanje naloga za uređivanje privatnih parcela: 12
Zaključci za produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima: 37
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Izdavanje odobrenja za razne manifestacije: 11
Dopisi „Med eko servisu“ za uređenjem i hitnim radovima na području Općine: 10
Obavještavanje poduzeća Regi elektrik za popravak javne rasvjete:70

3.9. PROMETNO REDARSTVO
U navedenom razdoblju izdane su 82 Obavijesti o počinjenom prekršaju. Od toga 48 ih je
naplaćeno. U izvještajnom razdoblju naplaćeno je 11.485,00 HRK, a navedeni iznos se
odnosi samo za prekršaje 2015. god.

4. OPĆI POSLOVI I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

4.1. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
U spomenutom razdoblju odobren je broj pomoći kako slijedi:
- 73 jednokratnih novčanih pomoći u u kupnom iznosu od 49.235,54 kn,
- 30 pomoći materijalne zaštite boraca u ukupnom iznosu od 8.250,00 kn,
- mjesečna naknada u iznosu od 220,00 kn mjesečno za (u prosjeku) 55 umirovljenika
u ukupnom iznosu od 73.040,00 kn,
- osiguran je besplatan prijevoz za 278 umirovljenika s prebivalištem u općini Medulin i
mirovinom ispod 2.800,00 kn u ukupnom iznosu od 97.991,00 kn,
- isplaćeno je 25 naknada za novorođenčad u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn,
- sufinancirano je 13 udruga / ustanova iz područja Zdravstva i socijalne skrbi, kojima
je odobreno sufinanciranje temeljem usvojenog programa javnih potreba u Zdravstvu
i socijalnoj skrbi u ukupnom iznosu od 217.321,00 kn.

4.2. PREDŠKOLSTVO I OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Za cijelu 2015. za dječji vrtić Medulin izdvojeno je iz proračuna Općine Medulin 3,8 mil kn, a
prosječno je DV Medulin pohađalo oko 115 djece. Vrtićima kojima osnivač nije Općina
Medulin iz proračuna se isplatilo 1,3 mil kn, a prosječno ih je mjesečno pohađalo 97 djece s
područja općine.
Najviše sredstava iz proračuna za osnovnoškolstvo, izdvaja se za plaće učiteljima u
produženom boravku i za plaće pomoćnim kuharicama. Ukupna sredstva koja su izdvojena
za produženi boravak u izvještajnom razdoblju su 317.288,00 kn. Za sufinanciranje
produženog boravka djeci s područja općine Medulin u osnovnim školama na području
Grada Pule, iz proračuna je u navedenom razdoblju izdvojeno 76.533,50 kn. Općina u
izvještajnom razdoblju plaća prijevoz učenika iz mjesta općine u matičnu školu dr. Mate
Demarina u Medulinu, u popodnevnom terminu kada se održavaju informatičke radionice, s
obzirom da redovne linije nisu vremenski adekvatne za uobičajenu školsku satnicu te je za
realizaciju ovog programa iz proračuna isplaćeno 15.500,00 kn.
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Što se tiče učeničkih stipendija u izvještajnom razdoblju, dodjeljene su za 11 učenika, dok su
studentske stipendije dodjeljene za 49 studenata.

4.3. SPORT
U izvještajnom razdoblju za sufinanciranje sportskih udruga Sportskoj zajednici općine
Medulin isplaćeno je ukupno 623.000,00 kn.

4.4. KULTURA, UDRUGE I MJESNE FEŠTE
U izvještajnom razdoblju mogu se izdvojiti sljedeći odrađeni projekti sa područja kulture,
udruga i mjesnih fešti:
Nakon pripremnih radnji započetih i provedenih u prethodnom izvještajnom razdoblju,
24.7.2016. svečano je otvorena izložba „Histri u Istri, Mutila 177. pr.n.e. – Medulin 2015.“,
kojom se nastavlja uspješna suradnja Općine Medulin s Arheološkim muzejem Istre
započeta 2014., kod organizacije i realizacije izložbe „Antički sjaj Općine Medulin“. Izložba
„Histri u Istri, Mutila 177. pr.n.e. – Medulin 2015.“ Predstavila je odabrane,
najreprezentativnije predmete s izložbe „Histri u Istri“ Arheološkog muzeja Istre, autorice
Kristine Mihovilić, voditeljice prapovijesne zbirke AMIja, održane u galeriji Sveta Srca u Puli
2013. godine. Preko 230 izloženih predmeta histarske materijalne kulture za medulinsku je
izložbu odabrala autorica Kristina Mihovilić, a izložba je kroz gotovo četiri mjeseca omogućila
zaniteresiranim domaćim i stranim posjetiteljima, posebno vođenim obilascima organiziranim
od strane Općine za grupe djece predškolske dobi (iz vrtića s područja Općine),
osnovnoškolaca iz OŠ dr. Mate Demarin iz Medulina i OŠ Veli Vrh iz Pule, pogled u našu,
2.000 godina staru povijest i život Histra koji su obitavali Istru i područje današnje općine
Medulin.
Tijekom ljetnih mjeseci Općina Medulin je svojim mještanima te domaćim i stranim
posjetiteljima omogućila bogat zabavno-glazbeni program tradicionalnih ljetnih fešti i
manifestacija. Na medulinskoj je rivi 18. srpnja održan veliki koncert Severine, čijem je
nastupu prethodio nastup DJ Nikole Z Kukurini te Night Express Banda. Ovim je događajem
Medulin dobio pravi veliki koncert usred sezone, koji je očekivano privukao veliki broj
posjetitelja iz Istre i regije. 26. srpnja, održan je koncert Joška Čaglja – Joleta u sklopu
tradicionalne Medulinske noći, a prethodila je 6. po redu Medulinka – istarski pir, u izvedbi
DKUS-a Mendula. U kolovozu je uslijedio niz mjesnih fešti u svim mjestima na području
općine Medulin: Banjolska noć 4. kolovoza u lučici Portić, kojom su prigodom nastupili
Lighthouse band i Ivan Zak, Dani Pješčane Uvale održani su od 5., 6. i 7. kolovoza te u
sklopu istih koncert grupe Crvena jabuka te manifestacija i modna revija Look@me, a u
Pješčanoj je Uvali uslijedio koncert Vasil Hadžimanov Banda 22. kolovoza. U Pomeru su 14.
kolovoza, prigodom Pomerske noći nastupili puski band In Vino Veritas, te glazbenotamburaški sasatav Gazde.
Rad i suradnja s udrugama na području općine Medulin nastavila se kroz niz projekata koji
su se realizirali u izvještajnom razdoblju. U ljetnim mjesecima aktivnosti udruga koje djeluju u
kulturi i udruge građana usmjerene su njihovom javnom predstavljanju i humanitarnom
djelovanju, a omogućile su niz manifestacija i događaja za mještane, posjetitelje i goste koji
tijekom ljeta borave na području općine. Od listopada su se pripremale, a u prosincu
realizirale božićne i novogodišnje manifestacije organizirane u suradnji s udrugama s
područja općine Medulin, a financirane od Općine. U Vinkuranu, Banjolama, Premanturi,
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Pješčanoj Uvali te Medulinu božićni i novogodišnji programi posvećeni svim generacijama, s
naglaskom na najmlađe mještane 2015. su bili izrazito bogati, zahvaljujući angažmanu svih
uključenih udruga, a najmlađima (jasličke i vrtićke dobi te nižih razreda osnovne škole) su u
organizaciji i financirani od Općine Medulin, podijeljeni božićno – novogodišnji poklon paketi.
Općina Medulin organizirala je u navedenom razdoblju niz događaja u kulturi kojima je
oplemenila ponudu društvenih i kulturnih događanja za svoje mještane i posjetitelje.
21. listopada 2015. u prostoru općinske čitaonice u Vinkuranu Općina je organizirala program
„Sjećanje na Mariju Crnobori“, kojim je obilježena prva godišnjica smrti velike glumice rodom
iz Banjola, Marije Crnobori.
„Rođendan Ivana Pošića“, organiziran je u čast Ivana Pošića, prvog vlasnika Meduliskog
malina/vjetrenjače, 5.11.2015. Posjetiteljima je bio omogućen posjet malinu/vjetrenjači, a
održan je prigodni program i proslava, uz sudjelovanje djece iz DV Medulina, OŠ dr. Mate
Demarina iz Medulina, Plesnog studia Pirueta iz Medulina, a nazočili su mještani svih
generacija, uzvanici, gosti te ministar turizma Republike Hrvatske Darko Lorencin.
Općina Medulin organizirala je u izvještajnom razdoblju promocije knjiga čije je izdavanje
sufinancirala. 25.11.2015. u prostoru multimedijalnog centra Općine Medulin, 3mc-u svoju
novu knjigu naslova „Ozad Arene / Drio la Rena“ predstavio je publici autor Vladimiro
Gagliardi iz Pješčane Uvale. 4.12.2015. u prostoru Javne Ustanove Kamenjak (Škola) na
Placi u Premanturi održana je promocija nove knjige autora Albina Crnoborija, naslova "Naši
ljudski resursi od ‘edanpút".
U navedenom je razdoblju Općina Medulin po prvi puta započela s organizacijom kazališnih
predstavi namijenjenih mještanima, te ih u cijelosti financirala kako bi za mještane one bile
besplatne. U prostoru Društvenog doma u Medulinu redom su održane: 3.10.2015. komedija
„Ritina škola“, s Natašom Janjić Lokas i Markom Torjancem, u produkciji Planet Arta;
2.11.2015. održana je predstava „Političar“ sa Zlatanom Zuhrićem – Zuhrom, u produkciji B
GLAD Produkcije; a 7.12.2015. uslijedila je predstava „Život je čudo“ sa Sinišom Popovićem,
u produkciji Teatra Rugantino.

4.5. RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
U izvještajnm razdoblju zaključen je ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta:
1. Milan Bakić datum ugovora: 10.09.2015. k.č.383/1, 387/2, 388, 394/1, 394/2,
394/3, 394
godišnja zakupnina: 936,74 kn
Zaključeni su ugovori o privremenom korištenju:
1. 16.12.2015. Emilijano Zohil, 8,9575 ha,
2. 21.12.2015. Sandi Zohil,
0,6570 ha,

9.100,82 kn godišnje
667,51 kn godišnje

4.6. SPASILAČKA SLUŽBA
U izvještajnom razdoblju, temeljem Naredbe Lučke kapetanije Pula na 10 plaža oformljena
je spasilačka služba na vodi za što je angažirano 26 licenciranih spasioca. Troškovi
spasilačke službe iznosili su 679.647,89 kn.
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4.7. PROMETNA JEDINICA MLADEŽI OPĆINE MEDULIN
Prometna jedinica mladeži Općine Medulin (PJMOM) ustrojena je i djeluje od 2001. godine.
PJMOM djeluje u sustavu Prometne policije Pula. Područje djelovanja joj je regulacija
prometa te povećanje sigurnosti sudionika u prometu. Za sezonski rad u PJOM prijavljuju
se mnogobrojni učenici i studenti stariji od 16 godina. Djelatnost je uređena propisima i
aktima te pravilnikom i planom rada uz poseban nadzor i naputak za rad Postaje prometne
policije Pula - PU Istarska.
U sezoni 2015. za Prometnu jedinicu mladeži Općine Medulin radilo je ukupno 27 djelatnika,
uključujući voditeljicu te 4 voditelja smjene.
Radilo se na ukupno 9 lokacija: 6 stalnih, te na 3 jednokratno određene lokacije zbog
održavanja mjesnih manifestacija. Te 3 lokacije bile su u Medulinu na Vižuli, u Banjolama u
uvali Portić, te u Vinkuranu kod kamenoloma.
Najveći broj intervencija činilo je upozoravanje na nepropisno parkiranje, davanje informacija
prolaznicima, te tjelesno upravljanje prometom. Bilo je i nekoliko većih intervencija kada se
moralo u potpunosti blokirati promet, no srećom takve situacije bile su kratkotrajne i rijetke.
Osim svakodnevnih vrijeđanja djelatnika PJMOM od strane sudionika u prometu, u jednom
je navratu došlo do fizičkog napada na djelatnika, što se prijavilo policiji. Djelatnik nije imao
ozbiljnijih fizičkih ozljeda.
Djelatnici PJMOM dnevno su radili u dvije smjene; jutarnjoj od 9:00 do 15:00 sati, te
popodnevnoj od 15:00 do 21:00 sata, te su tako pokrivali razdoblja najveće učestalosti
prometa na sljedećim lokacijama:
I. Medulin
1. Raskrižje kod spomenika
2. Market „Konzum“
3. Osipovica
4. Raskrižje za autokamp „Medulin“
5. Ulaz u AC „Medulin“
6. Placa (centar)
II. Premantura
7. Glavni trg kod Crkve
8. Market „Puljanka“
III. Pješčana Uvala
9. Područje od hotela „Valsabion“ do Marine Veruda

Sastavni dio ovoga izvješća je i popis akata načelnika donesenih u predmetnom razdoblju.

Načelnik
Goran Buić, dipl.ing, v.r.
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