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1. RAD OPĆINSKE UPRAVE
U siječnju 2016. godine objavljen je Oglas za zamjenu za radno mjesto Viši-a stručni-a
suradnik-ca za proračun i financije u Upravnom odjelu za proračun i financije, na određeno
vrijeme, na polovicu punog radnog vremena, do povratka službenice na puno radno vrijeme
s korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena umjesto roditeljskog dopusta.
Nakon provedenog postupka pisanog testiranja na kojemu niti jedan kandidat / kandidatkinja
nije ostvario dovoljan broj bodova za poziv na intervju, donesena je u ožujku 2016. godine
Odluka o poništenju oglasa.
U ožujku 2016. godine objavljen je Oglas za zamjenu za radno mjesto Referent-ica za
računovodstvo u Upravnom odjelu za proračun i financije, na određeno vrijeme, na polovicu
punog radnog vremena, do povratka službenice na puno radno vrijeme s korištenja prava na
rad s polovicom punog radnog vremena umjesto roditeljskog dopusta.
Za vrijeme izvještajnog razdoblja, objavljen je jedan broj glasnika Općine Medulin i to br. 44.
U izvještajnom razdoblju je zaprimljeno 13 zahtjeva za pravo na pristup informacijama. Svi
su obrađeni i usvojeni.

1.1.

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. 04. siječnja 2016. godine potpisan je Ugovor sa tvrtkom UTE d.o.o. o uvođenju
sustava javnih bicikala Općine Medulin u vrijednosti od 385.870,00 kn bez PDV-a i s
tim u vezi dana 23.02.2016. god. potpisan je sa Fondom za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost Ugovor o neposrednom sufinanciranju projekta poticanja
čistijeg transporta „Uvođenje sustava javnih gradskih bicikala u Općini Medulin“ u
iznosu od 154.348,00 kuna.
2. 29. siječnja 2016. godine potpisan je Sporazum o suradnji na izradi i provedbi
Strategije razvoja Urbanog područja Pula, te je dana 15.02.2016. godine donesen
zaključak o imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Urbanog
područja Pula za Općinu Medulin.
3. Od 12. veljače 2016. do 14. ožujka 2016. godine provedeno je javno savjetovanje
putem interneta o dokumentu Strateški razvojni program Općine Medulin za
razdoblje od 2015. do 2020. Dana 27. travnja 2016. godine donesena je Odluka
načelnika da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Starteškog
razvojnog programa Općine Medulin za razdoblje od 2015.-2020, nakon čega je 04.
svibnja 2016. godine izrađen prijedlog Odluke Općinskom vijeću Općine Medulin o
usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Medulin za razdoblje od 2015. do
2020. godine .
4. 07. ožujka 2016. godine podnesena je prijava projekta Arheološki park Vižula na
Poziv na dostavu projektnih prijava „Priprema i provedba integriranih razvojnih
programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ objavljenog od strane Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta iznosi
19.645.579,23 kune, a zatražena je dodjela bespovratnih sredstava iz Europskog
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fonda za regionalni razvoj u iznosu od 85% prihvatljivih troškova, odnosno
16.100.297,30 kuna.
5. 11. ožujka 2016. godine potpisan je ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost o neposrednom sufinanciranju izrade programa i planova
energetske učinkovitosti davanjem sredstava pomoći za izradu Akcijskog plana
održivog energetskog razvoja Općine Medulin u iznosu sufinanciranja od 22.400,00
kuna.
6. 05. travnja 2016. godine dostavljena je Agenciji za investicije i konkurentnost
informacija o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva za projekt
Medulin Active Park.
7. 19. travnja 2016. godine potpisan je Ugovor sa Ministarstvom kulture o korištenju
sredstava Ministarstva u provođenju Programa kulturnog razvitka za 2016. godinu za
program vizualnih umjetnosti Kiparska kolonija „Cavae Romanae“ 2016. u iznosu od
10.000,00 kuna.
8. 10. svibnja 2016. godine pokrenuta je bagatelna nabava za izradu energetskih
certifikata i projekata energetske obnove za zgrade u vlasništvu Općine Medulin i s
tim u vezi potpisan je za predmetnu nabavu dana 16.05.2016. godine ugovor sa
tvrtkom AD-arhitektura i dizajn d.o.o. u vrijednosti od 175.100,00 kn bez PDV-a.
9. 17. svibnja 2016. godine podnesena je prijava projekta za nabavu komunalnog vozila
za čišćenje javnih površina na Javni poziv za financiranje kapitalnog projekta za
poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda objavljen od
strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Ukupna vrijednost projekta
iznosi 920.000,00 kn a zatraženo je sufinanciranje u iznosu od 350.000,00 kn.
10. 17. svibnja 2016. godine podnesena je prijava projekta uređenja izgradnje dijela
oborinske odvodnje u naselju Banjole, sliv Lucefinka-Paltana na Javni poziv za
financiranje kapitalnog projekta za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i
komunalnog standarda objavljen od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 279.522,38 kn, a zatraženo je
sufinanciranje u iznosu od 209.641,78 kn.
11. 14. lipnja 2016. godine potpisan je Ugovor sa Ministarstvom turizma o sufinanciranju
sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja turističke infrastrukture u 2015.
godini za projekt Uređenje plaže Bijeca-zona 1, u vrijednosti od 519.000,00 kuna.

2.

PRORAČUN I FINANCIJE

U Upravnom odjelu za proračun i financije obavljaju se poslovi planiranja i izvršavanja
proračuna, te računovodstveno-knjigovodstveni poslovi kako za Općinu Medulin, tako i za
proračunskog korisnika Općine Medulin – Dječji vrtić Medulin, Javnu ustanovu Kamenjak,
DKUS Mendulu i Buža d.o.o.
Proračunski poslovi prije svega obuhvaćaju poslove planiranja i izvršavanja proračuna,
kontrolu izvršavanja proračuna, praćenje likvidnosti proračuna, vođenje poslova zaduživanja
i davanja jamstva za Općinu Medulin i ustanove i društva u njenom vlasništvu, poslove
osiguranja, razreze i naplate poreza, te naplatu općinskih prihoda.
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Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obuhvaćaju poslove likvidature, vođenja glavne i
pomoćnih knjiga proračuna, ali i neprofitnih i profitnih organizacija, sastavljanje financijskih i
drugih statističkih izvještaja, obračun plaće i drugog dohotka.
U prvoj polovici godine sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godini i
Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu.
Sastavljena je Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu za Općinu Medulin, kao i za
Dječji vrtić Medulin, Javnu ustanovu Kamenjak i Buža d.o.o.
Dnevno se prati likvidnost proračuna, te predlaže Općinskom načelniku donošenje odluke o
oročavanju slobodnih novčanih sredstava, radi ostvarenja prihoda od kamata. U prvoj
polovici godine oročeno je 3.000.000,00 kn na rok od 2 mjeseca.
U prvom dijelu godine nije bilo novih zaduživanja. U skladu sa zakonskim odredbama
izvještavalo se Ministarstvo financija o otplatama postojećih zajmova i otplati zajmova po
izdanim suglasnostima i jamstvima.
U odjelu se obavljaju i poslovi osiguranja. U prvom dijelu godine izvršena je nabava usluga
osiguranja, te su se evidentirale nastale štete i naplata od osiguravajuće kuće.
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: porez na kuće za odmor, porez 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 prvoj polovici godine izvršeno je više pojedinačnih obračuna poreza na kuće za odmor,
točnije 76 obračuna. Kako je veliki, godišnji skupni razrez formiran 05.07.2016. god., ti će
podaci biti predmetom izvješća o radu za razdoblje od 01.07. do 31.12.2016. god. Vrijednost
izdanih rješenja / zaduženja o porezu na kuće za odmor u prvom polugodištu 2016. god.
iznosi =73.289,82 kn.
Prvi godišnji razrez poreza na tvrtku ili naziv za 2016. god. izvršen je 01. lipnja 2016. Izdano
je 1019 rješenja o porezu na tvrtku ili naziv, ukupne vrijednosti =1.312.914,60 kn.
Redovito su zaprimani obrasci prijave poreza na potrošnju, za 137 objekata te se vršilo i
zaduženje po istima. Ukupni iznos zaduženja iznosi =331.392,77 kn.
Redovito se obavljala sva komunikacija (elektronski, pisanim putem, osobno, telefonski) sa
strankama, obveznicima plaćanja općinskih poreza, a sve s ciljem utvrđivanja, evidentiranja i
naplate ovih općinskih poreza.

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

Broj izdanih
rješenja / zaduženja
01.01.-30.06.2016.
76
1019
137
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Vrijednost izdanih
rješenja / zaduženja
01.01.-30.06.2016.
73.289,82
1.312.914,60
331.392,77
1.717.597,19

U prvom dijelu godine sastavljen je prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz
proračuna Općine Medulin za 2016. godine.
Temeljem zahtjeva općinskih komunalnih tvrtki, a u skladu sa sredstvima osiguranim u
Proračunu za 2016. godinu, u prvom dijelu godine sastavljeno je ukupno 18 ugovora o
prijenosu kapitalnih pomoći za investicije u sustav pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda s
komunalnim društvom Albanež, odnoso za nabavu opreme za selektivno prikupljanje otpada
s tvrtkom Med eko servis d.o.o.
Sastavljani su statistički izvještaji na zahtjev državnih institucija kao što su Evidencije
državnih potpora za 2015. godinu na zahtjev Ministarstva financija, te Izvještaj o
investicijama u dugotrajnu imovinu koji se dostavlja Državnom zavodu za statistiku.
U prvom polugodištu izrađen je prijedlog Plana nabave, te su sastavljani i predavani, te
objavljivani svi Zakonom propisani izvještaji vezani uz javnu nabavu i to Godišnji izvještaj o
provedenim postupcima u prethodnoj godini u Elektroničkom oglasniku javne nabave, kao i
registar ugovora o javnoj nabavi i sklopljenih okvirnih sporazuma. U prvom dijelu godine, a
temeljem ukazanih potreba, izrađenje su tri izmjene i dopune plana nabave.
Do 30. lipnja 2016. godine, a temeljem odredaba Zakona o proračunu i Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Medulin za 2016. godinu izvršene su i tri preraspodjele sredstava
proračuna na pozicijama plana.
Ovisno o zahtjevima stranaka, izdavale su se potvrde o podmirenim obvezama prema
Općini Medulin koje predstavljaju uvjet za pristupanje natječajima za zakup, uporabu ili
zauzimanje javnih površina, dobivanje koncesijskog odobrenja te druge potvrde za potrebe
suda, drugih tijela i ustanova. Izdano je ukupno 210 potvrda.
U svibnju je Općinski načelnik donio Odluku o proceduri naplate dospjelih, a nenaplaćenih
potraživanja Općine Medulin, kojom se utvrđuju kriteriji i mjerila, te propisuje postupak
naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Medulin s ciljem osiguranja
učinkovitog sustava nadzora i naplate prihoda Općine Medulin.
U prvom dijelu godine poslano je ukupno 6.120 opomena, kako za poslovne prostore, tako i
za stambene, za sve vrste potraživanja, a u drugom dijelu godine planira se pokretanje
ovršnih postupaka.
U dijelu računovodstveno-knjigovodstvenih poslova, tijekom prvog polugodišta 2016. godine,
obavljali su se slijdeći poslovi: dnevno praćenje priliva i odljeva sredstava preko žiro računa
putem izvoda poslovne banke i FINA-e, te knjiženja svih uplata i isplata, elektronsko
bankarstvo, vođenje likvidature, dnevno knjiženje promjena u poslovnim knjigama, vođenje
propisanih pomoćnih knjiga kao što su knjige ulaznih i izlaznih računa, evidencija o
isplaćenom dohotku po poreznom obvezniku, plaća zaposlenika, knjiga dugotrajne imovine i
sitnog inventara te izdavanje potvrda i saldiranje kartica kupaca. Svakodnevno se izvršavaju
sva potrebna knjiženja u računovodstvu proračuna.
Mjesečnom dinamikom obavljali su se poslovi obračuna plaća, obračuna i isplata stipendija,
drugog dohotka, socijalnih naknada, s pripadajućim izvještavanjima na propisanim
obrascima.
Vođene su poslovne knjige i izrađeni financijski izvještaji za JU Kamenjak i DKUS Mendula
primjenom računovodstva neprofitnih organizacija, PU Dječji vrtić Medulin primjenom
računovodstva proračuna i Buža d.o.o. primjenom računovodstva za trgovačka društva.
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U sklopu popisa imovine na dan 31. prosinca 2015. godine, u siječnju 2016. godine su
usklađene evidencije imovine Općine i ustanova: Knjige dugotrajne imovine i Knjige sitnog
inventara, osnovnih sredstava, izvršena je kontrola i ažuriranje popisnih lista usklađenja OS i
SI sa glavnom knjigom.
U izvještajnom razdoblju pripremani su i predavani svi zakonom propisani izvještaji i to:
- Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.12.2015. s popratnim obrascima po
zahtjevu Državnog ureda za reviziju
- Financijski izvještaj za razdoblje 01.01-31.03.2016.
Također su se sastavljali i predavali svi zakonom propisani izvještaji za proračunske
korisnike, neprofitne organizacije i trgovačka društva.
Na mjesečnoj osnovi vrši se obračun plaća, drugog dohotka, putnih naloga kako za Općinu
Medulin, tako i za Dječji vrtić Medulin, Javnu ustanovu Kamenjak, DKUS Mendula i Buža
d.o.o.
Također se dostavljaju izvještaji Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a temeljem programa
stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.
Na zahtjev Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dostavljaju se podaci radi evidencije
staža osiguranja u skladu sa zahtjevom.
U odjelu se izrađuju nalozi na plaćanje, a u prvom dijelu godine izrađeno je 173 naloga.

3. PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNI SUSTAV

3.1. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Od siječnja do kraja lipnja 2016. godine, odrađeni su radovi po naseljima općine
Medulin koji se navode u nastavku.
NASELJE BANJOLE
Javna rasvjeta
- Javna i dekorativna rasvjeta Bumbište, k.č. br. 852/48 k.o. Pomer. Radovi
obuhvaćaju postavu dva drvena stupa javne rasvjete sa svjetiljkama Paleo, te
dekorativne rasvjete uz stazu. Izvođač je Regi Elektrik d.o.o., a vrijednost radova sa
PDV-om 61.789,63 kn. Radovi su završeni.
Izgradnja / uređenje
- Izrada pješačke staze Bumbište, k.č. br. 852/48 k.o. Pomer. Radovi obuhvaćaju
popločavanje staze škriljama uz sve predhodne zemljane i građevinske radove,
izvođač je „Jukan Halil“, vrijednost radova sa PDV-om iznosi 77.277,50 kn. Radovi
su završeni.
- Uređenje ambulante i velike sale u Društvenom domu. Radovi obuhvaćaju izradu
betonske podloge u velikoj sali, keramičarske radove u velikoj sali, čekaonici i
ambulanti, soboslikarsko ličilačke radove na više lokacija u domu, zamjenu dijela
dotrajalih prozora PVC stolarijom, stolarsku zamjenu i popravke vratiju i prozora,
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vodoinstalaterske radove u ambulanti. Izvođači su Regi Elektrik d.o.o., stolarski obrt
Vinkuran, obrt Valcolor, Vibrogradnja d.o.o., Pro Mont d.o.o., vrijednost radova sa
PDV-om je 100.000,00 kn. Radovi su završeni.
Uređenje plaža
- Uređenje plaže Pod Lijon. Radovi obuhvaćaju ravnanje i nadohranu plaže rizlom 4
mm, izvođač je Zanitel d.o.o., vrijednost radova sa PDV-om je 54.875,00 kn. Radovi
su završeni.
- Uređenje plaže Bumbište. Radovi obuhvaćaju ravnanje i nadohranu plaže oblucima,
izvođač je Mikop obrt, a vrijednost radova sa PDV-om je 9.512,50 kn. Radovi su
završeni.
- Uređenje plaže Kanalić. Radovi obuhvaćaju dobavu i razastiranje oblutaka, izvođač
je Pegaso obrt, vrijednost radova sa PDV-om je 29.650,00 kn. Radovi su završeni.
- Uređenje plaže Centinera. Radovi obuhvaćaju dobavu i dovoz oblutaka, izvođač je
Igor transporti, vrijednost radova sa PDV-om je 34.800,00 kn. Radovi su završeni.
- Uređenje plaže Centinera. Radovi obuhvaćaju izradu betonskog platoa za osobe sa
invaliditetom, ravnanje plaže te razastiranje oblutaka, izvođač je obrt Mikop,
vrijednost radova sa PDV-om iznosi 47.305,00 kn. Radovi su završeni.
NASELJE MEDULIN
Javna rasvjeta
- Izgradnja javne rasvjete na lokaciji Biškupije, k.č. br. 886/19 k.o. Medulin. Radovi
obuhvaćaju postavu dva pocinčana rasvjetna stupa sa armaturama tip PALEO 70W,
izvođač je Regi Elektrik d.o.o., vrijednost radova sa PDV-om je 41.923,13 kn. Radovi
su završeni.
- Izgradnja javne rasvjete na lokaciji Nova lokva, k.č. br. 1092/2 k.o. Medulin. Radovi
obuhvaćaju postavu tri pocinčana rasvjetna stupa sa armaturama tip ECLATEC
PALEO 70W, izvođač je Zanitel d.o.o., vrijednost radova sa PDV-om je 49.947,75 kn.
Radovi su završeni.
- Izgradnja javne rasvjete na lokaciji Burle – Vižula, k.č. br.905/3 i 1662/1 k.o. Medulin.
Radovi obuhvaćaju postavu jednog pocinčanog rasvjetnog stupa sa dvije rasvjetne
armature tip PALEO 70W, izvođač je Regi Elektrik d.o.o., vrijednost radova sa PDVom je 44.761,25 kn. Radovi su završeni.
Oborinska odvodnja
- Izgradnja oborinske odvodnje Biškupije – Mukalba. Postava betonskih cijevi Ø1000
mm za oborinsku odvodnju sa taložnikom, poklopcima, rešetkama i šahtovima,
popratni zemljani radovi, čišćenje parcele, ograđivanje kanala panelnom ogradom,
izvođači su Relota d.o.o., obrt Darko, NY Gardens d.o.o., Kamen-dom d.o.o., Brac
d.o.o., vrijednost radova sa PDV-om je 210.000,00 kn. Radovi su završeni.
- Izgradnja oborinske odvodnje na lokaciji Nova lokva, k.č. br. 1092/2 k.o. Medulin.
postava sabirnih rešetki, te spajanje na oborinsku kanalizaciju, izvođač je Istarske
ceste d.o.o., vrijednost radova sa PDV-om je 19.962,50 kn. Radovi su završeni.
Izgradnja / održavanje/uređenje
- Uređenje javnog puta na dijelu k.č. br. 1699 k.o. Medulin. Radovi obuhvaćaju
čišćenje i nasipavanje javnog puta. Izvođač je Regi Elektrik d.o.o.., vrijednost radova
sa PDV-om 86.625,00 kn. Radovi su završeni.
- Pješačka staza Kazali – Nova lokva - Iskop, izrada tamponskog zastora, završno
nasipavanje frezanim asfaltom., izvođači su Istarske ceste d.o.o., Brac d.o.o.,
vrijednost radova sa PDV-om je 26.562,50kn. Radovi su završeni.
- Hortikulturno uređenje zelenih površina od Ribarske ulice do ulice Sad u Medulinu,
radovi obuhvaćaju skidanje površinskog sloja terena, postavu tlakovca, dobavu i
razastiranje plodnog tla, sadnju stablašica, visokog grmlja, niskog grmlja, sezonskog
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-

-

cvijeća i trave, izvođač je Hortis-i, vrijednost radova sa PDV-om je 294.907,88 kn.
Radovi su završeni.
Sustav navodnjavanja pasica od Ribarske ulice do ulice Sad. Izvođač je Hidrofor,
vrijednost radova sa PDV-om je 87.224,50 kn. Radovi su završeni.
Sustav navodnjavanja pasica kod paviljona. Izvođač je Hidrofor, vrijednost radova sa
PDV-om je 87.463,74 kn. Radovi su završeni.
Projektiranje i nadzor – hortikulturno uređenje zelenih površina od Ribarske ulice do
ulice Sad u Medulinu. Izvođač je Plan Adria j.d.o.o., vrijednost radova sa PDV-om je
17.543,06 kn. Radovi su završeni.
Električni bicikli na lokaciji Medulin – pripremni građevinsko obrtnički radovi. Radovi
obuhvaćaju građevinsko obrtničke radove za instalaciju, ogradni kameni zidić,
temelje za postolja te rekonstrukcija popločenja, izvođač je Regi Elektrik d.o.o., a
vrijednost radova sa PDV-om 34.300,00 kn. Radovi su završeni.
Igralište NK Medulin – kućice za rezervne igrače. Radovi obuhvaćaju dobavu dvije
kućice za rezervne igrače za potrebe NK Medulin. Dobavljač je Ghia sport d.o.o.., a
vrijednost opreme sa PDV-om 31.412,50 kn. Dobava je izvršena.

Prometnice
- Asfaltiranje prometnice na lokaciji Biškupije, k.č. br. 886/19 k.o. Medulin. Asfaltiranje
u širini 4 m, dužine 40-ak metara Izvođač je Istarske ceste d.o.o., a vrijednost radova
sa PDV-om 50.777,50 kn. Radovi su završeni.
- Asfaltiranje prometnice na lokaciji Mukalba, k.č. br. 1665/1 k.o. Medulin. Asfaltiranje
u širini 3 m, dužine 90-ak metara. Izvođač je Istarske ceste d.o.o., a vrijednost
radova sa PDV-om 64.895,00 kn. Radovi su završeni.
- Asfaltiranje prometnice i parkiralište na lokaciji Štraminjoni, k.č. br. 929/1 k.o.
Medulin. Asfaltiranje dijela prometnice, asfaltiranje parkirališta, horizontalna
signalizacija, parkirni graničnici. Izvođač je Istarske ceste d.o.o., a vrijednost radova
sa PDV-om 86.530,00 kn. Radovi su završeni.
- Asfaltiranje prometnice na lokaciji Nova lokva, k.č. br. 1092/2 k.o. Medulin. Dužina
70-ak metara, u prosječnoj širini 5,5 m Izvođač je Istarske ceste d.o.o.,a vrijednost
radova sa PDV-om 77.894,56 kn. Radovi su završeni.
NASELJE VINKURAN, VINTIJAN, VALBONAŠA
Javna rasvjeta
- Izgradnja javne rasvjete u naselju Valbonaša, k.č. br. 3426/2 k.o. Pula. Radovi
obuhvaćaju postavu tri drvena stupa javne rasvjete sa svijetiljkama Paleo, snage
70W, izvođač radova je Regi Elektrik d.o.o., a vrijednost radova sa PDV-om
26.125,00 kn. Radovi su završeni.
- Izgradnja javne rasvjete u naselju Valbonaša, k.č. br. 3425/1 k.o. Pula. Radovi
obuhvaćaju postavu jednog drvenog stupa javne rasvjete sa svijetiljkom Paleo,
snage 70W, izvođač radova je Regi Elektrik d.o.o., a vrijednost radova sa PDV-om
9.280,00 kn. Radovi su završeni.
- Izgradnja javne rasvjete u naselju Valbonaša, k.č. br. 3426/3 k.o. Pula. Radovi
obuhvaćaju postavu dva drvena stupa javne rasvjete sa svijetiljkama Paleo, snage
70W, izvođač radova je Regi Elektrik d.o.o., a vrijednost radova sa PDV-om
17.277,50 kn. Radovi su završeni.
Oborinska odvodnja
- Izgradnja oborinske odvodnje na lokaciji Cota, k.č. br. 1116 k.o. Pomer. Postava
PVC cijevi Ø300 mm za oborinsku odvodnju, sa metalnom rešetkom i popratnim
zemljanim radovima, izvođač je Zanitel d.o.o., a vrijednost radova sa PDV-om
18.181,50 kn. Radovi su završeni.
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Prometnice
- Asfaltiranje dijela bijelog puta na lokaciji Vinkuranska vala, put od Vinkurana prema
Banjolama. Asfaltiranje u širini 4 m, dužine 50-ak metara, Izvođač je Zebra d.o.o., a
vrijednost radova sa PDV-om 29.375,00 kn. Radovi su završeni.
- Uređenje nogostupa na lokaciji Štrped, k.č. br. 4500/1 k.o. Pula. Zamjena dijela
rubnjaka, asfaltnog sloja, te izrada parkirališta, Izvođač je Istarske ceste d.o.o., a
vrijednost radova sa PDV-om 86.944,68 kn. Radovi su završeni.
Uređenje plaža
- Uređenje plaže u Vinkuranu, Kanalić. Radovi obuhvaćaju čišćenje zelene površine
uz plažu, ravnanje terena, djelomično betoniranje i popločavanje plaže škriljama,
izvođač je „Jukan Halil“, a vrijednost radova sa PDV-om 134.822,08 kn. Radovi su
završeni.
Održavanje
- Bravarski popravci na sportskom igralištu. Radovi obuhvaćaju pletenje mreže,
popravak golova, učvršćivanje mreže u donjoj zoni, zamjena bravice priključnog
ormarića, izvođač je Bravarija Gracijano, a vrijednost radova sa PDV-om 5.000,00
kn. Radovi su završeni.
NASELJE PREMANTURA
Javna rasvjeta
- Izgradnja javne rasvjete na parkiralištu, k.č. br. 68/1 k.o. Premantura. Radovi
obuhvaćaju postavu jednog pocinčanog stupa visine 10 m, opremljenog sa 3
rasvjetna tijela, izvođač radova je Regi Elektrik d.o.o., a vrijednost radova sa PDVom 25.988,13 kn. Radovi su završeni.
Prometnice
- Asfaltiranje prometnice Rupine. Izvođač je Zebra d.o.o., a vrijednost radova sa PDVom 38.625,00 kn. Radovi su završeni.
- Uređenje nogostupa uz tržnicu. Radovi obuhvaćaju zamjenu rubnjaka, sanaciju
stupića, asfaltni sloj. Izvođač je Istarske ceste d.o.o., a vrijednost radova sa PDV-om
62.215,73 kn. Radovi su završeni.
- Dobava i postava uspornika u ulici Paredine, k.č. br. 917/5 k.o. Premantura. Radovi
obuhvaćaju zamjenu dotrajalih uspornika. Izvođač je Buljan ceste d.o.o., a vrijednost
radova sa PDV-om 33.750,00 kn. Radovi su završeni.
Izgradnja/uređenje
- Proširenje staza na tržnici. Radovi obuhvaćaju postavu tlakovca, rubnjaka te
popratne zemljane i građevinske radove, izvođač je Vibrobeton, a vrijednost radova
sa PDV-om 16.443,75 kn. Radovi su završeni.
- Uređenje javne površine uz crkvu. Radovi obuhvaćaju postavu tlakovca, rubnjaka,
postolje za autobusnu čekaonicu te popratne zemljane i građevinske radove, izvođač
je Vibrogradnja d.o.o., a vrijednost radova sa PDV-om 34.650,00 kn. Radovi su
završeni.
- Građevinski radovi na dječjem igralištu kod fontane. Radovi obuhvaćaju betoniranje
podloge, niveliranje rubnjaka, izmještanje igrala te popratne zemljane i građevinske
radove, izvođač je Vibrogradnja d.o.o., a vrijednost radova sa PDV-om 36.406,24 kn.
Radovi su završeni.
- Antistress podloga na dječjem igralištu kod fontane. Radovi dobavu i postavu
antistress podloge, izvođač je Vojtek oprema d.o.o., a vrijednost radova sa PDV-om
59.287,50 kn. Radovi su završeni.
- Priključni ormarić za štandove kod JU Kamenjak. Radovi obuhvaćaju postavu
priključnog ormarića za štandove i druga događanja, sa popratnim građevinskim i
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instalaterskima radovima, izvođač je Regi Elektrik d.o.o., a vrijednost radova sa
PDV-om 18.734,75 kn. Radovi su završeni.
NASELJE POMER
Javna rasvjeta – izgradnja
- Rasvjeta odbojkaškog igrališta u Pomeru. Radovi obuhvaćaju postavu 6 pocinčanih
rasvjetnih stupova sa metalhalogenim reflektorima snage 400W, izvođač radova je
Zanitel d.o.o., a vrijednost radova sa PDV-om 81.286,25 kn. Radovi su završeni.
Prometnice
- Asfaltiranje bijelog puta prema Mući. Radovi obuhvaćaju asfaltiranje bijelog puta u
širini od 3 m, dužine 80-ak metara, izvođač je Zebra d.o.o., a vrijednost radova sa
PDV-om 40.000,00 kn. Radovi su završeni.
Izgradnja/uređenje
- Uređenje odbojkaškog igrališta – izgradnja kamenog zida. Radovi obuhvaćaju
rušenje postojećeg zida i izgradnju novog kamenog potpornog zida odbojkaškog
igrališta, izvođač je „JUKAN HALIL“, a vrijednost radova sa PDV-om 62.637,50 kn.
Radovi su završeni.
- Betonska podloga za fitness sprave u Pomeru. Radovi obuhvaćaju betoniranje
temelja i podloge za fitness sprave, te popratne zemljane radove, izvođač je „Jukan
HALIL“, a vrijednost radova sa PDV-om 22.143,13 kn. Radovi su završeni.
- Fitness sprave sa antistress podlogom. Radovi obuhvaćaju dobavu i postavu 4
fitness sprave i antistress podloge, izvođač je Vojtek oprema d.o.o., a vrijednost
radova sa PDV-om 84.156,25 kn. Radovi su završeni.
NASELJE PJEŠČANA UVALA
Izgradnja/uređenje
- Izgradnja pješačke staze lukobran – pećina, dužine cca 145 m'. Radovi obuhvaćaju
ravnanje terena, izgradnju potpornih zidova i popločavanje staze škriljama, izvođač
je „Jukan HALIL“, a vrijednost radova sa PDV-om 245.566,50 kn. Radovi su
završeni.
- Izgradnja pješačke staze od VII ogranka do pješačke staze lukobran – pećina.
Radovi obuhvaćaju ravnanje terena, izgradnju potpornih zidova i popločavanje staze
škriljama, izvođač je „Jukan HALIL“, a vrijednost radova sa PDV-om 11.368,25 kn.
Radovi su završeni.
Održavanje
- Bravarski popravci na sportskom igralištu. Radovi obuhvaćaju sanaciju mreže, izrada
konzola za amortizacijsku mrežu, izvođač je Bravarija Gracijano, avrijednost radova
sa PDV-om 10.000,00 kn. Radovi su završeni.

3.2. PROSTORNO PLANIRANJE
Aktivnosti koje se odnose na prostorno planiranje, a odrađene su u izvještajnom razdoblju, su
sljedeće:
UPU KRASE - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene
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Provedena ponovna javna rasprava u trajanju od 19.04.2016 do 27.04.2016.godine, te
javno izlaganje održano dana 21.04.2016. godine.

CILJANE IZMJENE I DOPUNE PPUO MEDULIN
- Provedena javna rasprava u trajanju od 04.01.2016 do 19.01.2016.godine, te javno
izlaganje održano dana 14.01.2016. godine.
- Provedena ponovna javna rasprava u trajanju od 24.05.2016 do 01.06.2016.godine, te
javno izlaganje održano dana 31.05.2016. godine.
UPU VINKURAN
- Provedena ponovna javna rasprava u trajanju od 18.05.2016 do 27.05.2016.godine, te
javno izlaganje održano dana 24.05.2016. godine.
UPU PREMANTURA ZAPAD
- Provedena ponovna javna rasprava u trajanju od 18.05.2016 do 27.05.2016.godine, te
javno izlaganje održano dana 19.05.2016. godine.
UPU MEDULIN - građevinsko područje naselja
- Usvojen na 25. sjednici vijeća Općine Medulin održanoj dana : 12.05.2016.
UPU PJEŠČANA UVALA – građevinsko područje naselja
- Usvojen na 26. sjednici vijeća Općine Medulin održanoj dana : 09.06.2016.
UPU BANJOLE – građevinsko područje naselja
- Usvojen na 24. sjednici vijeća Općine Medulin održanoj dana : 04.03.2016.
UPU POMER – građevinsko područje naselja
- Usvojen na 24. sjednici vijeća Općine Medulin održanoj dana : 04.03.2016.

3.3. 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. potapanje i nakon potapanja gospodarsko korištenje admiralskog broda „VIS“ .
2. izgradnja i korištenje luke posebne namjene – sportska luka „POD LIOM“ Banjole.

3.4. KONCESIJSKA ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU
U spomenutom razdoblju održane su 2. sjednice Vijeća za koncesijska odobrenja u Općini
Medulin za 2016. godinu na kojima je dodijeljeno 107 koncesijskih odobrenja.

3.5. 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: 3
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Prijave građevinskoj inspekciji za bespravnu gradnju: 5
Prijave za „divlje“ kampiranje carini: 2
Prijave sanitarnoj inspekciji za ispuštanje otpadnih voda: 2
Kontrola zbrinjavanja otpada u Vinkuranu, Vintijan, Pomer – izrečeno 6 opomena
Kontrola i obilazak sa predstavnicima „Pragande Pula“ d.o.o. cijeloga naselja Pješčana
uvala zbog spajanja oborinske kanalizacije u fekalnu.
Fotografiranje reklamnih tabela i obračunavanje površine: 21
Naplaćeno 3 kazni na licu mjesta: 1.100,00 kn
Sastavljeno 18 zapisnika i 45 službene zabilješke
Kontrola i mjerenje kuća za stanovanje i poslovnih prostora za naplatu komunalne
naknade: 22
Davanje naloga za čišćenje divljih deponija (ulaz u Pješčanu iz pravca Pule i uz
Premantursku cestu, Kave Romana, Biškupije): 24
Razni uviđaji: 44
Kontrola odobrenja kioska i štandova na privatnim parcelama: 4
Svakodnevni obilazak zakupaca javnih površina
Nalozi za uklanjanje automobila u nevoznom stanju: 4
Davanje naloga za obrezivanje zelenih ograda uz prometnice: 45
Davanje naloga za uređivanje privatnih parcela: 16
Zaključci za produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima: 12
Izdavanje odobrenja za razne manifestacije: 7
Dopisi Med eko servisu za uređenjem i hitnim radovima na području Općine: 8
Dani nalozi Regi elektriku d.o.o. za popravak javne rasvjete: 58
Davanje naloga poduzeću Regi elektrik d.o.o. za hitne intervencije: 25

3.6. PROMETNO REDARSTVO
U navedenom razdoblju izdano je 25 Obavijesti o počinjenom prekršaju. Od toga 11 ih je
naplaćeno.

4. OPĆI POSLOVI I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

4.1. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

U spomenutom razdoblju odobren je broj pomoći kako slijedi:
- 58 jednokratnih novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 31.272,79 kn,
- 30 pomoći materijalne zaštite boraca u ukupnom iznosu od 9.6250,00 kn,
- mjesečna naknada u iznosu od 220,00 kn mjesečno za (u prosjeku) 53 umirovljenika u
ukupnom iznosu od 83.160,00 kn,
- osiguran je besplatan prijevoz za 260 umirovljenika s prebivalištem u Općini Medulin i
mirovinom ispod 2.800,00 kn u ukupnom iznosu od 98.647,00 kn,
- isplaćeno je 36 naknada za novorođenčad u ukupnom iznosu od 72.000,00 kn,
- održana je 1. sjednica Socijalnog vijeća Općine Medulin na kojoj je odobreno 14
zahtjeva za socijalnu pomoć.
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4.2. PREDŠKOLSTVO I OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Za cijelu 2016. god. za dječji vrtić Medulin izdvojeno je iz proračuna Općine Medulin 3,8 mil kn,
a prosječno je u izvještajnom razdoblju DV Medulin pohađalo oko 115 djece. Vrtićima kojima
osnivač nije Općina Medulin iz proračuna se isplatilo 647 tisuća, a prosječno ih je mjesečno
pohađalo 102 djece s područja općine.
Općina Medulin je obilježavajući međunarodni dan dječje knjige (02. travnja) darivala sve
dječje vrtiće vrijednom paketima knjiga i slikovnica, te razveselila i djecu, ali i odgajatelje.
Dječji vrtić Medulin bio je u travnju domaćin i organizator stručno znanstvenog skupa „Dani
predškolskog odgoja – Medulin 2016.“ na kojem su obrađene teme:
- Zavičajne vrijednosti – izazov odgoju i obrazovanju
- Integracija teorijske i praktične dimenzije u radu i obrazovanju odgojitelja
- Razvojne potrebe djeteta.
Dana 14. Lipnja 2016. god. u povodu obilježavanja Dana Općine Medulin, u Pješčanoj Uvali
upriličena je prezentacija publikacije „Iskrice moga zavičaja“ koja donosi presjek aktivnosti u
vrtiću u pedagoškoj godini 2015./2016. Ova publikacija donosi prikaz tradicijskih vrijednosti i
običaja, kulturološke vrijednosti vezane uz štokavsko – čakavski govor općine Medulin,
mediteransku kuharicu naših baba, začinsko i ljekovito bilje te temu more kao nepresušan
izvor interesa i poticaja u radu s djecom. Publikacija je bogata dječjim crtežima, izjavama i
fotografijama koje pljene pozornost čitatelja i koju će s ponosom svako dijete i roditelj čuvati
kao trajnu uspomenu na vrtić.
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 OŠ dr. Mate Demarina Medulin u izvještajnom razdoblju su 331.000,00
kn. Za sufinanciranje produženog boravka djeci s područja općine Medulin u osnovnim
školama na području grada Pule, iz proračuna je u navedenom razdoblju izdvojeno 72.000 kn.
Općina u izvještajnom razdoblju plaća prijevoz učenika iz mjesta općine Medulin 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 20.500,00 kn.
U Prematuri je u veljači obilježen Rođendan Tone Peruška tradicionalnim susretom osnovnih
škola – pulske Tone Peruško i medulinske Dr. Mate Demarina. Susretu su se pridružili i
mališani iz prematurskog vrtića, te svojim recitacijama uveličali svečanost.

4.3. SPORT
U izvještajnom razdoblju za sufinanciranje sportskih udruga Sportskoj zajednici Općine
Medulin isplaćeno je ukupno 860.000,00 kn.

4.4. KULTURA, UDRUGE I MJESNE FEŠTE
U izvještajnom razdoblju mogu se izdvojiti sljedeći odrađeni projekti sa područja kulture,
udruga i mjesnih fešti:
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Općina je 15. siječnja 2016. godine u prostoru Multimedijalnog centra Općine Medulin
organizirala promociju prvog live CD-a klape Škerac snimljenog uživo 2015. godine na
koncertu na medulinskoj Rivi, a čije je izdavanje i financirala. Klapa koja djeluje unutar DKUS
Mendule iz Medulina, tom je prigodom uživo izvela dio svog repertoara te upoznala
mnogobrojne okupljene s dugom povijesti klapskog muziciranja u Medulinu, koji je u Istri bio
prvi u kojem se pjevala klapska pjesma.
U suradnji s udrugama i mjesnim odborima s područja općine Medulin od 19. siječnja nadalje,
započele su pripreme za pokladne svečanosti u 2016. godini, primopredajom ključeva Općine
Medulin i vlasti maškarama u općinskoj vijećnici. Općina je u cijelosti financirala manifestacije
maškara organizirane u njenim naseljima, za što je ukupno utrošeno 73.000 kn. Dana
6.2.2016. u Pomeru i Banjolama održane su maškare za najmlađe te u večernjim satima za
mještane tih mjesta i njihovih gostiju, a završna manifestacija odvila se 9.2.2016. pod šatorom
na Placi u Medulinu, gdje su se u jutarnjim satima okupili i zabavili učenici OŠ dr. Mate
Demarin iz Medulina, u popodnevnom terminu šator su ispunila maskirana djeca iz svih vrtića
s područja općine Medulin, a večer je bila rezervirana za zabavu mještana uz DJ-a i popularni
glazbeni sastav Vatrogasce.
U prostoru svojeg Multimedijalnog centra Općina Medulin je u suradnji s udrugom Medulin Art
iz Medulina te Kreativnom akademijom iz Pule i Udrugom cerebralne paralize IŽ, 13.2.2016.
realizirala humanitarnu manifestaciju „Veliko srce Medulina - za djecu i mlade s cerebralnom
paralizom“. Humanitarna izložba bila je izrazito uspješna, a program je obogaćen nastupom
Danijela i Emili Radolović te klape Škerac iz KUD-a Mendula. Ukupno je prodano 26 slika za
što je skupljen iznos od 13.000 kn, a prihodi od prodaje lutrije iznosili su 2.000 kn, te je ukupan
prihod od 15.000 kn namijenjen i doniran za rad Likovne radionice Udruge cerebralne paralize
IŽ.
Dana 29.2.2016. godine Općina Medulin te mjesni odbor Premantura u suradnji s OŠ dr. Mate
Demarina iz Medulina i OŠ Tone Peruška iz Pule organizirala je obilježavanje Dana Tone
Peruška, povodom 111. godišnjice rođenja velikog istarskog pedagoga i intelektualca
(Premantura, 27.II.1905 – Pula, 27.VII.1967.). U prostoru JU Kamenjak u Premanturi svečani
program upriličili su upravo osnovnoškolci obiju škola, potom su obišli rodnu kuću Tone
Peruška u Premanturi te posjetili groblje, gdje su na grob Tone Peruška položeni vijenci, u
nazočnosti obitelji Tone Peruška. Na novom premanturskom igralištu održana je
malonogomenta utakmica između ekipa sedmaša osnovnih škola iz Pule i Medulina. Općina
Medulin financijskom je podrškom omogućila dolazak i prijevoz te okrijepu školaraca iz Pule i
Medulina u Premanturu. Ovogodišnje obilježavanje pohodilo je 50 školaraca iz Medulina i njih
80 iz Pule.
Dana 8.3.2016. Općina Medulin je u suradnji s udrugom MedulinArt u prostoru 3mc-a ugostila
humanitarni događaj pod nazivom „Žene za žene“, koji se ostvaruje uz financijsku podršku
Općine Medulin, a u povodu obilježavanja Dana žena. Održana je izložba fotografija nastalih
tijekom provedbe projekta te modna revija u kojoj su sudionice projekta, posebne, snažne,
aktivne žene s područja općine Medulin i šire, nosile nakit izrađen za njih i ovu prigodu od
članice MedulinArta, Maje Čerljenko. Izložene fotografije, nakit te donirani predmeti prodavali
su se, a prikupljena sredstva donirana u svrhu nastavka rada Sigurne kuće Istra u Puli.
U navedenom je razdoblju Općina Medulin nastavila s organiziranjem kazališnih predstava za
svoje mještane i posjetitelje, a s kojom je započela u drugom dijelu 2015. godine. Izvedbe
gostujućih predstava se i dalje održavaju u prostoru Društvenog doma u Medulinu, te su za
posjetitelje besplatne. Redom su održane:
- 10. siječnja 2016. „Stilske vježbe" s Perom Kvrgićem i Lelom Margitić, u produkciji
Kazališta Planet art iz Zagreba,
- 29. travnja 2016. godine, u istom je prostoru održana predstava – monokomedija
Vilima Matule „Poslijediplomsko obrazovanje“,
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26. svibnja 2016. godine u Društvenom domu u Medulinu, održana je kazališna
predstava „Plemena“ u produkciji zagrebačkog Planet arta, a
12. lipnja 2016. god. u prostoru Multimedijalnog centra Općine Medulin gostovao je
Željko Konigsnecht - Keno s uspješnom komedijom ''Profesore dajte dva".

Također, u izvještajnom razdoblju Općina Medulin obilježila je značajne datume tijekom
godine, redom:
4.2.2016. Svjetski dan borbe protiv raka – predavanjem Dr. Danijela Lazarić Zec predavanjem
„Rak se (ne) događa nekom drugom - rano otkrivanje je besplatno, uključite se!“, nadalje,
11.2.2016. obilježen je Svjetski dan bolesnika tako što su zamjenik načelnika g. Damir
Demarin i članovi Socijalnog vijeća te predstavnici UO za opće poslove i društvene djelatnosti
obišli osmoro bolesnika u svim naseljima općine Medulin.
Također u travnju Općina Medulin obilježila je ova dva značajna datuma: Dan borbe protiv
alkoholizma i Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Općina se pridružila manifestaciji u
organizaciji Osnovne škole Dr. Mate Demarina u sklopu koje su učenicima koji su sudjelovali u
školskim natjecanjima podijeljeni prigodni darovi, a Općina je školi donirala razglas s pratećom
opremom kako bi se školske priredbe i dr. događanja lakše organizirale i provodile.
Predstavnici Općine Medulin obilježavajući ova dva datuma posjetili su Centar za rehabilitaciju
Veruda, koji provodi dijagnostiku, rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba te ih razveselili
prigodnim darovima.
7.4.2016. Općina Medulin je u suradnji s podružnicom Crvenog križa obilježila Svjetski dan
zdravlja manifestacijom „Hoditi i zdravi biti“, kojoj su se pridružili brojni mještani te zajedno
pješačili i vježbali u Medulinu, kako bi se još jednom skrenula pozornost na nužnost kretanja u
prevenciji kardiovaskularnih i dr. bolesti. Tom je prilikom organizirano i provedeno i mjerenje
tlaka na štandu crvenog križa svim sudionicima, a Općina je za sudionike osigurala majice i
vodu.
U travnju su obilježeni i Svjetski dan dječje knjige te Svjetski dan knjige i autorskih prava.
Povodom prvog datuma, predstavnici Općine posjetili su dječje vrtiće na području općine te
OŠ dr. Mate Demarina u Medulinu čijim je knjižnicama Općina ovom prigodom donirala
izdašne poklon pakete knjiga, a povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava, u prostoru
Općinske čitaonice u Vinkuranu 25.4.2016. održan je prigodan program u kojem su sudjelovali
pisci, autori s područja naše općine koji su u prošloj godini uz financijsku podršku Općine
Medulin objavili svoja djela. Mario Rosanda, Vladimiro Gagliardi, Neven Iveša i Saša Šebelić
autori su s kojima su okupljeni mještani i djelatnici Općine Medulin tom prigodom obilježili
Svjetski dan knjige, kroz razgovor o njihovim knjigama i pisanoj riječi.
U srijedu 27. travnja 2016. god. na Medulinskoj rivi održan je bogati plesni program
obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana plesa. Događaj je organizirala Općina Medulin u
suradnji s udrugom Plesni studio Pirueta iz Medulina. Svojim se izvedbama te zajedničkom
koreografijom publici predstavilo preko 150 plesača raznih uzrasta. Sudjelovale su sve plesne
skupine Plesnog studija Pirueta iz Medulina, maleni plesači DV Medulin, iz OŠ dr. Mate
Demarin predstavila se skupina PO Banjole i PO Ližnjan te gostujući AB Original, PS
Plesaoničica, Studio Zaro te PS Saltarix. U sklopu programa za brojne okupljene
zainteresirane posjetitelje održan je polusatni Zumba fitness. Svim sudionicima Općina
Medulin pripremila je okrijepu i poklonila majice u sjećanje na ovaj uspješni događaj.
Povodom ovogodišnjeg Dana Općine Medulin, koji pada u nedjelju 12.6.2016., Općina je u
suradnji s ustanovama i udrugama sa svog područja pripremila bogat i raznolik osmodnevni
program te glazbena, zabavna, kulturna, sportska te edukativna događanja u mjestima općine:
- 9.6.2016., na Placi u Medulinu održana je koncertna promocija novog albuma "Vrime
gre" medulinske grupe Sakramenski.
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U Zavičajnoj galeriji Crnobori u Banjolama, 10.6.2016., svečano je otvorena izložba
"25. godina Sunčice", kojom je DV Sunčica iz Banjola obilježio 25 godina postojanja i
rada.
Dana 11.6. te 18.6. održana su sportska, rekreativna događanja u Banjolama, na
kompleksu NK Banjola gdje je Udruga mladih Banjola Frašker organizirala
tradicionalne, 5. po redu Sportske igre Banjola, a Boćarski klub Vinkuran je na
sportskom igralištu Vinkuran održao natjecanje u boćanju.
Dana 12.6., Općina Medulin za svoje mještane i posjetitelje organizirala je gostovanje
predstave "Profesore dajte dva", u kojoj glumi Željko Konigsnecht - Keno.
Dana13.6., nakon Svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin upriličene u
Društvenom domu u Medulinu, na Placi su svoje aktivnosti i rad prezentirale udruge s
područja Općine, uz kulturno - zabavni program te gastro ponudu.
Dana 14.6. svečano je otvoren Centar brodogradnje Goran Mikovilović u Premanturi, te
je u Društvenom domu u Pješčanoj Uvali svoju novu publikaciju "Iskrice moga zavičaja"
predstavio DV Medulin, uz program u kojem su sudjelovala djeca vrtića te učenici OŠ
dr. Mate Demarin.
Dana 15.6.2016. u Pomeru je održana promocija nove knjige autorice Marije Družeta,
"U šenju ot rib - kanat bilih oblutki", a
16.6.2016., u prostorima DV Medulin u Medulinu, održana je svečana završnica
pedagoške 2015./2016., uz prezentaciju aktivnosti i rada u ovoj godini, te program
posvećen djeci, uz igru, zabavu i druženje s roditeljima i djelatnicima DV Medulin.

Rad i suradnja s udrugama na području općine Medulin u izvještajnom je razdoblju započeo
objavom i provedbom ovogodišnjeg Javnog natječaja za finacniranje projekata i programa od
interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin, a koji je
potpisivanjem ugovora s udrugama u području kulture i udruga građana osigurao financijsku
potporu udrugama na području općine Medulin tijekom 2016. godine. Nastavlja se kroz niz
projekata koji su se realizirali u izvještajnom razdoblju. Za provedbu aktivnosti udruga u sklopu
prijavljenih te sufinanciranih projekata i programa iz navedenog natječaja (udruge građana i
udruge u kulturi), Općina je izdvojila i u izvještajnom razdoblju isplatila ukupno 261.000 kuna.
Početkom mjeseca lipnja, započinje sezona ljetnih zabavnih, koncertnih manifestacija te
mjesnih fešti na području cijele općine, od kojih je prva bila Vinkuranska fešta, održana 4.
lipnja 2016., u kojoj su prilici Vinkuranci, njihove udruge i Općina Medulin pripremili bogat
cjelodnevni program. U organizaciji udruge Rotonda u Općinskoj čitaonici u Vinkuranu održana
je izložba radova članova Udruge, a u sklopu izložbe Rotonda je održala za sudionike
besplatne kreativne radionice. Boćarski klub Vinkuran na sportskom igralištu u Vinkuranu
organizirao je Memorijalni turnir Armando Serbus u znak sjećanja na jednog od prvih članova
kluba. Na turniru je sudjelovalo 12 boćarskih ekipa s područja općine Medulin, Pule i okolice. U
večernjim satima, za kraj programski bogatog dana i fešte, koncert u Vinkuranskoj vali održala
je grupa Silente, a uz odlične Dubrovčane nastupio je i legendarni pulski DJ Kedžo te plesni
klub “Infinity”. Koncert u organizaciji Općine Medulin za posjetitelje je bio besplatan.
Sljedeća u lipnju, održana je klapska večer u Banjolama, 24.6.2016., u sugestivnom ambijentu
uvale Portić održan je koncert klape Kampanel. I ovaj događaj organizirala je Općina Medulin
te je za posjetitelje ulaz bio slobodan.
Općina Medulin i Oružane snage RH organizirali su posjet školaraca vojnoj vježbi „Štit 2016.“
Na Kamenjaku, te je organiziranim prijevozom Općine Medulin četiri autobusa s 200 djece i
voditelja iz osnovne škole dr. Mate Demarina iz Medulina te područne škole iz Ližnjana i
Šišana posjetilo 20. travnja ovogodišnju međunarodnu vojnu vježbu na Kamenjaku. Posjet i
razgled kampa oružanih snaga na Kamenjaku, za školarce je bio pravi doživljaj. Posjet je
trajao dva i pol sata, za koje su vrijeme učenici razgledali sam kamp, izloženu borbenu
tehniku, vozila i motocikle vojne policije. Na kraju razgledavanja djeca su nagrađena vojničkom
marendom, prilagođenom njihovom uzrastu.
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4.5. RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM I OSNIVANJE LAGUR-a
U prvoj polovici 2016. godine nije bilo zaključivanja ugovora o zakupu ni ugovora o
privremenom korištenju, već je zaključen samo jedan ugovor o izravnoj prodaji
poljoprivrednog zemljišta.
Općina Medulin je početkom veljače, zajedno s gradovima Rovinjom i Vodnjanom, te
općinama Bale, Barban, Fažana, Kanfanar, Ližnjan, Marčana i Svetvinčenat osnovala
Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu (LAGUR) Istarska batana, čije se sjedište nalazi u
Medulinu. Načelnik Goran Buić imenovan je predsjednikom udruge, a LAGUR predstavlja
poseban oblik lokalne akcijske grupe, specijaliziran za područje ribarstva i akvakulture.
Osnovan je s ciljem povećanja zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja
gospodarskog rasta i društvene uključenosti, pružanja podrške zapošljavanju i mobilnosti
radne snage, povećanju broja radnih mjesta u ribarstvu unutar svojih zajednica, osiguranja
protoka informacija za napredak u razvoju ribarskog gospodarstva i lokalne zajednice u svrhu
poticanja održivog razvoja.

4.6. CIVILNA ZAŠTITA
Početkom lipnja Općina Medulin bila je domaćin Dana civilne zaštite, na kojima su sudjelovali
svi dionici civilne zaštite iz Istarske županije, a pridružili su im se kolege iz drugih mjesta
Hrvatske, Slovenije i Italije. Tema ovogodišnjih dana bilo je djelovanje snaga civilne zaštite u
pomorskim nesrećama u kojima sudjeluju veliki putnički brodovi – kruzeri, te su svi sudionici
razmijenili dragocjena znanja i iskustva.

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

Načelnik
Goran Buić, dipl.ing, v.r.
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