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1. RAD OPĆINSKE UPRAVE
U srpnju 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 s bolovanja / rodilnjog / roditeljskog dopusta
i za radno mjesto viši-ša stručni-na suradnik-ca 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.
Oba natječaja se odnose na radna mjesta u Upravnom odjelu za proračun i financije.
U studenome 2016. godine objavljen je oglas na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme,
radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, za radna mjesta referent-ica za komunalni
sustav u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i komunalni sustav i referent-ica za
općinske poreze u Upravnom odjelu za proračun i financije.
U studenome 2016. godine objavljen je javni natječaj, na puno radno vrijeme, na
neodređeno vrijeme, za radna mjesta:
 spremač-ica, u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti,
 domar, u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti,
 viši-a stručni-a suradnik-ca za izgradnju i komunalno održavanje, u Upravnom odjelu
za prostorno planiranje i komunalni sustav i
 referent-ica – komunalni redar, u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i
komunalni sustav.
Za sva gore navedena radna mjesta tražen je jedan izvršitelj po radnom jestu, osim za radno
mjesto referenta – komunalnog redara, tražena su dva izvršitelja.
U izvještajnom razdoblju, 29. rujna 2016. godine, načelnik Općine Medulin usvojio je
Pravilnik o unutarnjem redu Općine Medulin, a Općinsko vijeće je na 29. sjednici, održanoj
27. listopada 2016. godine, donijelo Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Općine Medulin.
Za vrijeme izvještajnog razdoblja, objavljena su tri broja glasnika Općine Medulin i to br. 45 u
srpnju, 46 u listopadau i 47 u prosincu.
U izvještajnom razdoblju je stiglo 16 zahtjeva za pravo na pristup informacijama. Svi su
obrađeni i usvojeni.

1.1.

MEĐUNARODNA SURADNJA

U izvještajnom razdoblju (od 21.–28.08.2016. godine) u sklopu tradicionalne godišnje
razmjene djece između Općine Medulin i pobratimljene austrijske općine Pöls Oberkurzheim ugošćeno je 25 djece, 5 voditelja i 1 vozač autobusa, za čiji smještaj i
animaciju je utrošeno 67.369,92 kn.
U izvještajnom razdoblju (od 19.–23.09.2016. godine) u sklopu tradicionalne razmjene
umirovljenika između Općine Medulin i pobratimljene austrijske općine Pöls – Oberkurzheim,
umirovljenici iz Općine Medulin (21 umirovljenik, 1 voditelj i 1 vozač autobusa) posjetili su
pobratimljenu općinu Pöls – Oberkurzheim za čiji prijevoz, smještaj i animaciju je utrošeno
37.420,00 kn.
Općina Medulin organizirala je putovanje članova Savjeta mladih Općine Medulin u
pobratimljenu Općinu Porto Tolle. Tom je prilikom 14 mladih s područja općine Medulin kroz
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bogat četverodnevni program (od 01.–04.12.2016. godine) upoznalo pobratimljenu općinu te
razmijenilo iskustva sa mladima iz Općine Porto Tolle. Savjet mladih Općine Medulin i
predstavnici udruga s područja općine Medulin tijekom putovanja susreli su se s tamošnjim
predstavnicima udruga mladih s ciljem ostvarivanja kontakata i produbljivanja prijateljskih i
partnerskih odnosa te razgovora o mogućim zajedničkim projektima.

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. Uveden sustav bicikli - Sustav javnih bicikla Općine Medulin Med BIKE (sufinancirao
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost),
2. Dobiveni su energetski certifikati i projekti energetske obnove za zgrade u vlasništvu
Općine Medulin,
3. Projekt Interreg Italija - Hrvatska - priprema za projekt Interpretacijskog centra Vižula
za prijavu na program Interreg Italija – Hrvatska,
4. Prijava projekta La Loggia di Medulin nel passato e futuro sa Regione Veneto i
5. Priprema projekta u suradnji sa JU Kamenjak - projekt "ORKA" - Europski fond za
regionalni razvoj : Promicanje održivog razvoja prirodne baštine.

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
proračunske korisnike 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, ustanove i društva u njenom vlasništvu, poslove
osiguranja, razreze i naplate poreza, te naplatu općinskih prihoda.
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.
Od najznačajnijih dokumenata, u drugoj polovici 2017. godine usvojeni su:
- U srpnju I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2016. godinu i Odluke o
izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2016. godinu
- U prosincu II. Izmjene i dopune proračuna Općine Medulin za 2016. godinu i Odluke
o izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2016. godinu
- U prosincu Proračun Općine Medulin za 2017. godinu i Odluka o izvršavanju
Proračuna Općine Medulin za 2017. godinu
Početkom rujna je pripremljen i proslijeđen Općinskom vijeću na donošenje Polugodišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2016. godinu

Page 3 of 23

U studenom je vršena formalna i suštinska kontrola dostavljenih Izjava o fiskalnoj
odgovornosti za 2015. godinu za Dječji vrtić Medulin, Javnu ustanovu Kamenjak, Buža d.o.o,
Albanež d.o.o. i Med eko servis d.o.o.
Dnevno se prati likvidnost proračuna, te predlaže načelniku donošenje odluke o oročavanju
slobodnih novčanih sredstava, radi ostvarenja prihoda od kamata. Tako je u listopadu
oročeno ukupno 5.000.000,00 kn na rok od 2 mjeseca.
Krajem rujna proveden je postupak bagatelne nabave za nabavu kredita u iznosu od
2.000.000,00 kn za izgradnju prometnice na Paredinama. Kao najpovoljnjiji ponuditelj
odabrana je OTP banka Hrvatska d.d. te je zatražena suglasnost Vlade Republike Hrvatske
za zaduživanje koja je krajem godine i dobivena.
U srpnju je komunalnom društvu Albanež dana suglasnost za zaduživanje u iznosu od
1.500.000,00 kn.
U listopadu je pripremljena i Odluka o davanju jamstva i suglasnosti za zaduživanje
komunalnom društvu Albanež u visini od 3.500.000,00 kn za izgradnju fekalne kanalizacije
koju je Općinsko vijeće krajem listopada usvojilo.
U studenom je komunalnom društvu Med eko servis d.o.o. izdana suglasnost za zaduživanje
putem financijskog leasinga za nabavu komunalnog vozila.
U skladu sa zakonskim odredbama kvartalno se izvještavalo Ministarstvo financija o
otplatama postojećih zajmova i otplati zajmova po izdanim suglasnostima i jamstvima.
U drugom dijelu godine Općina je odobrila tri pozajmice i to u srpnju Albanež-u u iznosu od
300.000,00 kn na rok od 5 mjeseci, u rujnu LAGUR-u Istarska batana u iznosu od 15.000,00
na rok od 3 mjeseca i u listopadu ponovo Albanež-u u iznosu od 197.136,11 na rok od 2
dana. Sve su pozajmice uredno vraćene i naplaćena je kamata.
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 suradnju s Upravnim odjelom za prostorno planiranje i komunalni sustav evidentirani su
novi obveznici poreza na kuće za odmor.
Nakon godišnjeg skupnog razreza poreza na tvrtku, početkom srpnja formiran je i razrez
poreza na kuće za odmor.
Formirana su dva skupna godišnja obračuna poreza na kuće za odmor, točnije ukupno 1819
obračuna, u vrijednosti izdanih rješenja od =1.638.135,04 kn.
Kako je prvi skupni obračun poreza na tvrtku ili naziv za 2016. godinu zaključen prije isteka
prvog polugodišta, točnije 01.06.2016. godine, u ukupnoj vrijednosti od =1.312.914,60 kn, u
drugoj polovici godine na ovaj porez odnosilo se 47 obračuna u vrijednosti izdanih rješenja
od =35.731,25 kn.
Redovito su zaprimani obrasci prijave poreza na potrošnju, za 396 objekata te se vršilo i
zaduženje po istima. Ukupni iznos zaduženja iznosi =621.201,35 kn.
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Redovito se obavljala sva komunikacija (elektronski, pisanim putem, osobno, telefonski) sa
strankama, obveznicima plaćanja općinskih poreza, a sve s ciljem utvrđivanja, evidentiranja i
naplate općinskih poreza prikazanih u donjoj tablici.

Tablica 1: Izdana rješenja / zaduženja po vrsti poreza od 01.07.-31.12.2016. godine
Vrsta poreza
Porez na kuće za odmor
Porez na tvrtku ili naziv
Porez na potrošnju
UKUPNO

Broj izdanih
rješenja / zaduženja od
01.07.-31.12.2016.
1.819
47
396
2.262

Vrijednost izdanih
rješenja / zaduženja od
01.07.-31.12.2016.
1.638.135,04
35.731,25
621.201,35
2.295.067,64

Izvor: Općina Medulin, Upravni odjel za proračun i financije

Temeljem zahtjeva općinskih komunalnih tvrtki, a u skladu sa sredstvima osiguranim u
Proračunu za 2016. godinu, u drugom dijelu godine sastavljeno je ukupno 6 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.
U drugom dijelu 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. U drugoj polovici godine izdano je 23 takvih potvrda.
U drugom dijelu godine poslano je ukupno 5.450 opomena, te su pokrenute ovrhe koje su
prikazane u tablici br.2 i 3.

Tablica 2: Prikaz opomena po vrstama i vrijednosti za razdoblje od 01.07.-31.12.2016.
godine
Vrsta dugovanja
Porez na tvrtku ili naziv
Koncesijska odobrenja
Porez na potrošnju
Komunalna naknada
UKUPNO

Broj poslanih opomena
632
48
200
4570
5.450

Vrijednost poslanih
opomena.
1.869.194,84
107.665,88
415.927,21
7.048.898,32
9.441.686,25

Izvor: Općina Medulin, Upravni odjel za proračun i financije

Tablica 3: Prikaz ovrha po vrstama i vrijednosti za razdoblje od 01.07.-31.12.2016. godine
Vrsta dugovanja
Porez na tvrtku ili naziv

Broj ovrha
1
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Vrijednost ovrha
9.783,32

Zakupnine
Komunalni doprinos
Komunalna naknada
UKUPNO

1
4
2
7

229.014,65
311.987,61
11.753,31
573.538,89

Izvor: Općina Medulin, Upravni odjel za proračun i financije

Pored navedenog dužnici se redovito opominju prilikom mjesečnog, odnosno dvomjesečnog
slanja računa i uplatnica, te prilikom svakog razreza poreza.
U drugom dijelu godine nastavljeno je „čišćenje“ salda potraživanja na način da su se
isknjižavala neosnovano zadužena potraživanja, potraživanja kod kojih su stranke
prigovorile zastaru i naročito potraživanja od brisanih subjekata iz Sudskog registra od kojih
naplata više nije moguća.
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, Dječji vrtić Medulin primjenom
računovodstva proračuna i Buža d.o.o. primjenom računovodstva za trgovačka društva.
U izvještajnim razdoblju pripremani su i predavani svi zakonom propisani izvještaji i to:
- Financijski izvještaji za razdoblje 01.04-30.06.2016.
- Financijski izvještaji za razdoblje 01.07-30.09.2016.
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 drugom dijelu godine izrađeno je 269 naloga.
Također je provedeno 34 kompenzacije.
U studenom poslani su Izvodi otvorenih stavaka kupcima i dobavljačima radi usklađenja
salda i priprema za izradu završnog izvještaja.
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3. PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNI SUSTAV

3.1. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Što se tiče izgradnje komunalne infrastrukture, slijede navedeni radovi koji se tiču uređenja
mjesta na području općine Medulin, a odnose se na izvještajno razdoblje:

NASELJE BANJOLE
Izgradnja / uređenje
Dječja igrala kod škole Banjole. Radovi obuhvaćaju dobavu i montažu dječjih igrala uz sve
prethodne zemljane i građevinske radove, dobavljač opreme Vojtek oprema d.o.o., izvođač
građevinskih i zemljanih radova „Jukan Halil“, vrijednost radova sa PDV-om 21.962,50 kn.
Zamjena sanitarne opreme u školi Banjole. Radovi obuhvaćaju zamjenu dotrajale
sanitarne opreme, izvođač radova Slivar Mont d.o.o., vrijednost radova sa PDV-om 6.518,75
kn.
Prometnice
Asfaltiranje ceste na lokaciji Strane, k.č. br. 759/26 k.o. Pomer. Asfaltiranje u dužini 50ak metara, Izvođač Zebra d.o.o., vrijednost radova sa PDV-om 48.900,00 kn.
Oborinska odvodnja
Izgradnja oborinske odvodnje od ulice Lucefinka prema hotelu Del Mar. Postava PEHD
korugiranih kanalizacijskih cijevi DN400 mm za oborinsku odvodnju u dužini od 145 m'.
Izveden je AB slivnik sa taložnicom, 8 kom LŽ rešetki 31 x 50 x 50 cm nosivosti 25t, 5 kom
polietilentskih revizijskih okna sa poklopcima od nodularnog liva DN600, popratni zemljani i
građevinski radovi, izvođač Suzi d.o.o., nadzor Master Consulting d.o.o., vrijednost radova
sa PDV-om 345.400,90 kn.
Projektna dokumentacija (lokacijske i građevinske dozvole)
1. Izrađen idejni projekt i predan zahtjev za ishođenje Lokacijske dozvole za građenje
prometnice, oborinske odvodnje i javne rasvjete – dionica Kamik - Paltana

Page 7 of 23

2. Izrađen idejni projekt i predan zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole za gradnju
prometnice, oborinske odvodnje i javne rasvjete – Gospodarska zona Kamik

3. Izrađen idejni projekt i predan zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole za gradnju
biciklističke staze Kamik – Premantura

4. Izrađen projekt prometnog rješenja naselja Banjole i pribavljene suglasnosti
Ministarstva prometa, MUP-a i ŽUC-a.
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NASELJE MEDULIN
Javna rasvjeta
Izgradnja javne rasvjete na lokaciji Regi 1 – 10 u naselju Medulin, II faza. Radovi
obuhvaćaju postavu osam pocinčanih rasvjetnih stupova sa rasvjetnom armaturom snage
70W, izvođač Regi Elektrik d.o.o., vrijednost radova sa PDV-om 102.921,88 kn.
Izgradnja javne rasvjete na lokaciji Livadice - groblje u naselju Medulin, I faza. Radovi
obuhvaćaju građevinsko obrtničke radove, izvođač Zanitel d.o.o., vrijednost radova sa PDVom 77.935,56 kn.
Izgradnja javne rasvjete na lokaciji Kapovica u naselju Medulin, k.č. br. 1247/14,
1247/4, 1247/28 k.o. Medulin. Radovi obuhvaćaju postavu pet pocinčanih rasvjetnih
stupova visine 6 m sa armaturama tip MAGNUM CL2015 35 W, izvođač Regi Elektrik d.o.o.,
vrijednost radova sa PDV-om 114.582,88 kn.
Izgradnja javne rasvjete na lokaciji Ližnjanska cesta u naselju Medulin. Radovi
obuhvaćaju postavu četiri pocinčana rasvjetna stupa visine 6 m sa armaturama tip Paleo 70
W, izvođač Regi Elektrik d.o.o., vrijednost radova sa PDV-om 65.743,75 kn.
Izgradnja / održavanje/uređenje
Dječje igralo dvorac u DV Medulin. Radovi obuhvaćaju dobavu i postavu
multifunkcionalnog dječjeg igrala, izvođač Škrinjica d.o.o., vrijednost radova sa PDV-om
140.000,00 kn.
Uređenje prostora zgrade bivše ambulante u Medulinu. Građevinsko obrtnički radovi na
uređenju dijela prizemlja i I kata građevine, izvođači Staklo-kom d.o.o., Slivar Mont d.o.o.,
obrt Luma, obrt Vinkuran, MB Gradnja Novska d.o.o., Janjić d.o.o., Pinjola Istra d.o.o., obrt
Elektro Percan, obrt Blic, obrt „EA“, obrt Roplast, vrijednost radova sa PDV-om 223.429,90
kn.
Uređenje javnog puta Medulinska lokva – Ližnjanska cesta u naselju Medulin. Radovi
obuhvaćaju čišćenje i nasipavanje javnog puta. Izvođač Regi Elektrik d.o.o.., vrijednost
radova sa PDV-om 40,000,00 kn.
Prometnice
Izrada proboja na lokaciji Biškupije, k.č. br. 887/1 k.o. Medulin. Zemljani, građevinski
radovi i asfalterski, Izvođač Istarske ceste d.o.o., vrijednost radova sa PDV-om 100.000,00
kn.

Projektna dokumentacija (lokacijske i građevinske dozvole)
1. Ishođena lokacijska dozvola za prometnicu, oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu dionica Matanca – Livadice.
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2. Ishođena Izmjena i dopuna Lokacijske dozvole za prometnicu, oborinsku odvodnju i
javnu rasvjetu - dionica Livadice – Brajdine.
U tijeku izrada parcelacijskog elaborata po Lokacijskoj dozvoli.
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3. Ishođena Lokacijska dozvola za prometnicu, oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu –
dionica Vertikala Burle
U tijeku izrada parcelacijskih elaborata za faze 1,2,3,4,7,8.

4. Ishođena Lokacijska dozvola za biciklističku / pješačku stazu dionica Medulin –
Pomer (Muća)
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5. Izrađen idejni projekt i predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za prometnicu,
parkirališta, oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu – dionica Ližnjanska – groblje

6. Izrađeni glavni projekti i predan zahtjev za ishođenje Građevinske dozvole za
gradnju prometnice, oborinske odvodnje i vodovodne mreže - dionica Munida –
Katikulić
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7. Izrađen glavni projekt i predan zahtjev za ishođenje Građevinske dozvole za gradnju
prometnice, oborinske odvodnje i vodovodne mreže – dionica Katikulić – Vrčevan.

8. Ishođene Građevinske dozvole za:
-

mol Osipovica (Kašteja)
mol – otok Bodulaš
mol – otok Ceja
mol – G4 (AC Medulin – Veslački klub)

9. Ishođena Lokacijska dozvola pristupne prometnice za ulicu SAD.
U tijeku izrada parcelacijskog elaborata

10. Izrađen idejni projekt i predan zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole za
prometnicu, oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu – dionica Centar – Brajdine
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11. Ishođena Građevinska dozvola za rekonstrukciju ŽC5119 („lijevi skretač“), u tijeku
izgradnja (oborinska odvodnja, javna rasvjeta, vodovodna mreža, prometne
površine)

NASELJE VINKURAN, VINTIJAN, VALBONAŠA
Javna rasvjeta
Izgradnja javne rasvjete u naselju Vinkuran, k.č. br. 4364/6 k.o. Pula. Radovi
obuhvaćaju postavu jednog drvenog stupa javne rasvjete sa svjetiljkom Paleo, snage 70W,
izvođač radova Regi Elektrik d.o.o., vrijednost radova sa PDV-om 17.277,50 kn.
Izgradnja javne rasvjete u naselju Vinkuran - Centar. Radovi obuhvaćaju postavu tri
pocinčana stupa javne rasvjete sa svjetiljkom Paleo, snage 70W, izvođač radova Regi
Elektrik d.o.o., vrijednost radova sa PDV-om 72.416,88 kn.
Prometnice
Izgradnja nogostupa od marketa do spomenika u Vinkuranu. Uklanjanje kamenog zida
te izgradnja novog, postava cestovnih rubnjaka, asfaltiranje površine nogostupa,
horizontalna i vertikalna signalizacija, Izvođač Istarske ceste d.o.o., projekt Via Ing d.o.o.,
vrijednost radova sa PDV-om 176.226,88 kn.
Održavanje
Sanacija dječjih igrala kod škole u Vinkuranu. Radovi obuhvaćaju zamjenu dotrajalih
metalnih i drvenih dijelova, te bojanje igrala, izvođači Bravarija Gracijano i Janjić d.o.o.,
vrijednost radova sa PDV-om 6.662,50 kn.

Projektna dokumentacija (lokacijske i građevinske dozvole)
1. Ishođena Lokacijska dozvola za prometnicu, oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu –
dionica Kučine.
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2. Izrađen projekt prometnog rješenja naselja Vinkuran. U tijeku pribavljanje suglasnosti
Ministarstva prometa, MUP-a i ŽUC-a.
3. Izrađen idejni koncept oborinske odvodnje naselja Vinkuran.

NASELJE PREMANTURA
Izgradnja / uređenje
Dobava i postava autobusne čekaonice (nadstrešnice) uz crkvu. Radovi obuhvaćaju
dobavu i postavu autobusne čekaonice, izvođač Euro-Trend d.o.o., vrijednost radova sa
PDV-om 22.750,00 kn.
Projektna dokumentacija (lokacijske i građevinske dozvole)

1. Groblje Premantura – izrađen glavni projekt 2. faze i predan zahtjev za izdavanje
Građevinske dozvole.

2. Ishođena Lokacijska dozvola za rekonstrukciju rasvjete i uređenje Trga kod turnja
3. Izrađen projekt prometnog rješenja naselja Premantura. U tijeku pribavljanje
suglasnosti Ministarstva prometa, MUP-a i ŽUC-a.

4. Izrađen idejni koncept oborinske odvodnje naselja Premantura.
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NASELJE POMER
Javna rasvjeta – izgradnja
Izgradnja javne rasvjete u naselju Pomer kod groblja, k.č. br. 1241/2 k.o. Pomer.
Radovi obuhvaćaju postavu 3 drvena rasvjetna stupa sa svjetiljkom snage 70W, izvođač
radova Regi Elektrik d.o.o., geodetsko obilježavanje međa i geodetski snimak Brac d.o.o.,
vrijednost radova sa PDV-om 30.988,13 kn.
Rekonstrukcija - modernizacija sustava javne rasvjete prema projektu izrađenom od
Zaštita, inženjering, konzalting d.o.o. iz Rovinja, dionica 4 – ulaz u naselje., izvođač radova
Zanitel d.o.o. Pula, vrijednost radova s PDV-om 115.423,00 kn.
Izgradnja / uređenje
Uređenje odbojkaškog igrališta. Radovi obuhvaćaju rušenje postojećeg zida i izgradnju
novog kamenog potpornog zida odbojkaškog igrališta, radovi na postavi gumene podloge i
ograde igrališta, izvođači obrt „Jukan Halil“, Arhos d.o.o., vrijednost radova sa PDV-om
282.713,75 kn.
Čelična zaštitna ograda na lokaciji Šćuza. Radovi obuhvaćaju dobavu i postavu čelične
zaštitne ograde dužine 333 m', izvođač Buljan ceste d.o.o. Pula, vrijednost radova sa PDVom 100.000,00 kn.
Uređenje plaža
Uređenje pristupnih staza na plažu u kampu Pomer . Radovi obuhvaćaju iskope,
ravnanje terena, betoniranje i popločavanje prilaza škriljama, izvođač „Jukan Halil“,
vrijednost radova sa PDV-om 35.338,13 kn.
Projektna dokumentacija (lokacijske i građevinske dozvole)
1. Izrađen projekt prometnog rješenja naselja Pomer i pribavljene suglasnosti
Ministarstva prometa, MUP-a i ŽUC-a.

NASELJE PJEŠČANA UVALA
Javna rasvjeta – izgradnja
Javna dekorativna rasvjeta na stepenicama od mora do crkve – lokacija između
gornjeg prolaza i crkve u II. ogranku. Radovi obuhvaćaju dobavu i postavu 5 rasvjetnih
tijela ARES Leo 160, 26 W sa prethodnim građevinskim radovima, izvođač radova Regi
Elektrik d.o.o., vrijednost radova sa PDV-om 22.355,00 kn.
Javna dekorativna rasvjeta, šetnica uz more u Pješčanoj uvali, k.č. br. 4808/18 k.o.
Pula. Radovi obuhvaćaju dobavu i postavu 9 rasvjetnih tijela ARES Leo 160, 26 W sa
prethodnim građevinskim radovima, izvođač radova Regi Elektrik d.o.o., vrijednost radova
sa PDV-om 32.855,00 kn.

Projektna dokumentacija (lokacijske i građevinske dozvole)
1. Izrađen idejni projekt i predan zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole za gradnju
kružnog raskrižja, biciklističke staze, oborinske odvodnje i javne rasvjete – dionica
ulaz Pješčana uvala
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2. Izrađen projekt prometnog rješenja naselja Pješčana uvala. Pribavljene suglasnosti
Ministarstva prometa, MUP-a i ŽUC-a.
3. Izrađen idejni koncept oborinske odvodnje naselja Pješčana uvala.

3.2. PROSTORNO PLANIRANJE
Aktivnosti koje se odnose na prostorno planiranje, a odrađene su u izvještajnom razdoblju,
su sljedeće:
CILJANE IZMJENE I DOPUNE PPUO MEDULIN
 na 30. sjednici Općinskog vijeća Općine Medulin, održanoj dana 30.11.2016. godine,
donijete su izmjene i dopune
UPU VINKURAN
 u postupku je izrada Nacrta plana za javnu raspravu
UPU PREMANTURA ZAPAD
 u postupku je izrada Nacrta plana za javnu raspravu
UPU MEDULIN - građevinsko područje naselja
 donijeta Odluka o izmjenama i dopunama
PPU OPĆINE MEDULIN
 donijeta Odluka o izmjenama i dopunama PPU OM
UPU CENTINERE MEDULIN
 Donijeta Odluka o izradi UPU Centinere Medulin
 Izrađena geodetska podloga za izradu UPU-a
PREMANTURA STUPICE
 Donijeta Odluka o izradi Prostrono programske osnove
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Izrađen Nacrt Programske osnove

UPU VOLME JUG
 Donijeta Odluka o izradi UPU Volme jug,
 Izrađen Nacrt plana za javnu raspravu

3.3. LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
U izvještajnom razdoblju izdano je 333 rješenja za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada.

3.4. KOMUNALNI DOPRINOS
U izvještajnom razdoblju izdano je 206 rješenja o komunalnom doprinosu i 50 rješenja o
odgodi plaćanja komunalnog doprinosa.

3.5. KOMUNALNA NAKNADA
U izvještajnom razdoblju izdano je 200 rješenja o komunalnoj naknadi.

3.6. KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU
U izvještajnom razdoblju nije pokrenut niti jedan postupak dodjele koncesije na pomorskom
dobru.

3.7. KONCESIJSKA ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU
U spomenutom razdoblju nije održana niti jedna sjednica Vijeća za koncesijska odobrenja u
Općini Medulin za 2016. godinu.

3.8. IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI
Što se tiče imovinsko pravnih odnosa, u izvještajnom razdoblju su odrađene sljedeće
aktivnosti uz koje je naveden i broj sklopljenih ugovora, odnosno sporazuma:
 Ugovori i Sporazumi kojima je Općina Medulin stekla nekretnine - 16
 Ugovori kojima je Općina Medulin prodala nekretnine – 3
 Ugovori kojima je Općina Medulin osnovala pravo služnosti u korist drugih – 4
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Ugovori i Sporazumi kojima je izvršen prijeboj – 3
Čestice društveno vlasništvo i javno dobro u općoj upotrebi koje su prešle u
vlasništvo Općine Medulin - 30

3.9. KOMUNALNO REDARSTVO
Izvješćem o radu Komunalnog redarstva obuhvaćeni su osnovni poslovi koje Komunalno
redarstvo trajno obavlja sa naglaskom na obvezu postupanja sukladno izmjenama i
dopunama sljedećih zakona:
 Zakon o komunalnom gospodarstvu i podzakonski propisi
 Zakon o cestama i podzakonski propisi
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom i podzakonski propisi
 Zakon o građevinskoj inspekciji
 Zakon o zaštiti od buke i podzakonski propisi
 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu i podzakonski propisi
 Zakon o zaštiti životinja i podzakonski propisi.
Tijekom 2016. godine izvršeni su sljedeći poslovi:
1. Nadzor nad primjenom Odluke o komunalnom redu,
2. Nadzor nad korištenjem javnih općinskih površina po osnovi ugovora o zakupu ,
3. Nadzor i kontrola korištenja poslovnih prostora u vlasništvu Općine Medulin
4. Nadzor nad izvođenjem prekopa javnih površina,
5. Nadzor nad radom komunalnih društava i pravnih osoba koji obavljaju komunalnu
djelatnost na temelju dodijeljene koncesije (koncesionari),
6. Nadzor prema Zakonu o građevinskoj inspekciji,
7. Nadzor prema Zakonu o zaštiti od buke i
8. Poslovi prema planu aktivnost i rada komunalnog redarstva.
Određeni navedeni poslovi su opširnije opisani u tekstu koji slijedi.

1. KOMUNALNI RED
U postupku nadzora nad primjenom odredbi Odluke o komunalnom redu uizvještajnom
razdoblju registrirano je ukupno 74 postupanja.
Predmeti komunalnog redarstva koji se odnose na zauzimanje javnih površina postavljanjem
- odlaganjem pokretnih stvari odnose se na odlaganje građevinskog materijala, komunalnog
otpada, ostale načine zauzimanja javnih površina, izlaganje robe na javnoj površini. U
izvještajnom razdoblju izvršena je 1 prijava nelegalno odloženog otpada.
Za predmete komunalnog redarstva koji se odnose na uklanjanje stabala u izvještajnom
razdoblju izdana su 4 Rješenja.
2. NADZOR NAD KORIŠTENJEM JAVNIH OPĆINSKIH POVRŠINA PO OSNOVI
UGOVORA O ZAKUPU
Nadzor je izvršen u 32 predmeta, a povodom korištenja javnih površina za postavu terasa,
kioska i sličnih objekata.
Komunalno redarstvo je izvršilo nadzor u dva navrata nad svim postavljenim kioscima i
montažnim objektima, a sukladno ugovoru i Planu lokacija,
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3. NADZOR NAD IZVOĐENJEM PREKOPA JAVNIH POVRŠINA
Tijekom redovitih kontrola i nadzora od strane Komunalnog redarstva utvrđeno je da se
investitori radova uglavnom drže odredbi iz rješenja te su ukupno izdana 24 rješenja o
prekopu javne površine. Tijekom razdoblja 0d 01.07.2016. godine do 31.12.2016. godine
dostavljene su obavijesti o radovima zbog kvarova na priključcima zračnom linijom, iskopima
u zemljanom pojasu i kvarovima na podzemnim instalacijama.
Po pisanim obavijestima investitora o završetku izvođenja izvršen je terenski izvid i kontrola
stanja javne površine. Terenski izvidi i kontrole izvođenja radova kao i stanja javne površine
obavljale su se i za vrijeme izvođenja radova te se ukazivalo na utvrđene nepravilnosti.
O radovima po obavijestima kod hitnih intervencijskih radova sačinjena je evidencija i
kontrola sanacije javne površine. Obavijesti od kojih je velika većina završena, kontrola po
pitanju sanacije asfaltom javne površine je u tijeku.
Svi propusti i nedostaci utvrđeni kontrolama nastojati će se otkloniti daljnjim naporima i
nastojanjima da se izvođenje radova na nerazvrstanim površinama izvodi u skladu sa
Odlukom, prema uvjetima iz rješenja i pravilima struke.
4. NADZOR NAD RADOM KOMUNALNIH DRUŠTAVA I KONCESIONARA
Sukladno odlukama Općinskog Vijeća i dodijeljenim koncesijama koje se odnose na
obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti, pored drugih tijela, Komunalno redarstvo je
tijekom 2016. vršilo nadzor u svim komunalnim društvima i koncesionarima.
Cilj nadzora i kontrola je bio s naglaskom na pravilnost i redovitost obavljanja djelatnosti, te
izvršavanju programa rada i zaključenim ugovorima.
U svim ostalim komunalnim društvima i koncesionarima djelatnost je, gledano u granicama
kontrole, obavljana u skladu s odlukama Općinskog Vijeća, zaključenim ugovorima i
programima rada.
5. NADZOR PREMA ZAKONU O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI
Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj: 153/13), stupio je na snagu 1. siječnja
2014. godine. U prijelaznim i završnim odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji,
propisano je da njegovim stupanjem na snagu, prestaju važiti odredbe koje se odnose na
provođenje inspekcijskog nadzora propisane Zakonom o prostornom uređenju i gradnji
(Narodne novine broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12). Stupanjem na snagu
Zakona o građevinskoj inspekciji, uz ustrojstvo građevinske inspekcije i obavljanje poslova
inspekcijskog nadzora, ovlasti i obveze građevinskog inspektora te obveze stranaka i
javnopravnih tijela, postupak inspekcijskog nadzora i inspekcije mjere, propisane su i ovlasti
i obveze komunalnih redara te obveze stranaka i javnopravnih tijela, postupak nadzora kao i
mjere komunalnih redara.
Tijekom predmetnog razdoblja izvršene su 3 prijave Građevinskoj inspekciji po pitanju
bespravne gradnje, 1 prijava MUP-u za izvođenje radova u razdoblju zabrane izvođenja
radova od 01.07.2016-15.09.2016. godine.
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6. NADZOR PREMA ZAKONU O ZAŠTITI OD BUKE
Prema Zakonu o zaštiti od buke komunalno redarstvo je ovlašteno i dužno vršiti nadzor nad
bukom koju stvaraju elektroakustički i akustički uređaji na otvorenom ugostiteljskih objekata
kojima je radno vrijeme produženo (duže od 24 sata).
Komunalno redarstvo također je nadležno nadzirati buku u ulicama i dijelovima Općine
Medulin, u zatvorenim i otvorenim prostorima u kojima je prema odluci Općine Medulin
dozvoljeno prekoračenje propisane buke radi održavanja skupova, sportskih i zabavnih
priredbi i drugih manifestacija. U izvještajnom razdoblju izdana su 5 rješenja o produženju
radnog vremena.
Komunalno redarstvo je uspostavilo suradnju sa sanitarnom inspekcijom i poseban način
međusobnog informiranja radi što boljeg provođenja nadzora. Sanitarna inspekcija je i
nadalje ovlaštena i dužna vršiti nadzor prema propisima o zaštiti od buke, osim u dijelu koji
se odnosi na nadležnost komunalnog redarstva. U izvještajnom razdoblju izvršena je jedna 1
prijava sanitarnoj inspekciji.
Tijekom predmetnog razdoblja izvršena su 3 postupanja po pitanju ostalih komunalnih
djelatnosti.

3.10. PROMETNO REDARSTVO
U izvještajnom razdoblju izdano je 118 Obavijesti o počinjenom prekršaju. Od toga 86 ih je
naplaćeno.
Povodom akcije „Poštujte naše znakove“, prometni redar je u rujnu povodom početka
školske godine svakodnevno bio na terenu ispred Osnovne škole dr. Mate Demarina u
Medulinu.

4. OPĆI POSLOVI I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

4.1. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
U izvještajnom razdoblju održana je jedna sjednica Socijalnog vijeća Općine Medulin i
odobren je broj pomoći kako slijedi:
 64 jednokratnih novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 117.035,04 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) 51
umirovljenika u ukupnom iznosu od 67.760 kn,
 osiguran je besplatan prijevoz za 271. umirovljenika s prebivalištem u općini
Medulin i mirovinom ispod 2.800,00 kn u ukupnom iznosu od 105.025,00 kn,
 isplaćeno je 26 naknada za novorođenčad u ukupnom iznosu od 52.000,00 kn,
 isplaćeno je 84 božićnice (korisnicima Socijalnog programa tijekom 2016. godine)
u ukupnom iznosu od 42.000,00 kn,
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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 125.740,00 kn.

4.2. SPORT
U izvještajnom razdoblju za sufinanciranje sportskih udruga, Sportskoj zajednici Općine
Medulin, isplaćeno je ukupno 710.000,00 kn.

4.3. SPASILAČKA SLUŽBA
U izvještajnom razdoblju, temeljem Naredbe Lučke kapetanije Pula na 10 plaža oformljena
je spasilačka služba na vodi za što je angažirano 28 licenciranih spasioca. Troškovi
spasilačke službe iznosili su 621.707,34 kn.

4.4. 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 2016. godine za Prometnu jedinicu mladeži Općine Medulin radilo je ukupno 30
djelatnika, uključujući voditeljicu te 2 voditelja smjene.
Radilo se na ukupno 10 lokacija: 7 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.
U danima kada se održavaju mjesne manifestacije ili kada je promet pojačan iz drugih
razloga radno vrijeme i područje djelovanja PJMOM se prilagođava nastaloj situaciji.
Služba PJMOM je u kolovozu 2016. godine zabilježila veliki broj intervencija zbog
nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila, te su takve intervencije činile najveći dio posla
djelatnika PJMOM. Osim toga, veliki broj intervencija odnosio se na tjelesno upravljanje
prometom unutar raskrižja na Osipovici, na raskrižju prema AC Medulin gdje su se redovito
stvarali zastoji, naročito vikendom zbog izmjene gostiju, te onim danima kada je vrijeme bilo
lošije, pa su gosti odlazili na izlete izvan općine Medulin. Ne smije se zanemariti niti problem
pješaka, koji u velikoj većini slučajeva ometaju rad djelatnika PJMOM i to zanemarivanjem
znakova i upozorenja.
U cilju poboljšanja kvalitete rada, ove je godine uveden jedan slobodan dan u tjednu, što se
pokazalo veoma učinkovitim. Djelatnici su bili zadovoljniji, odmorniji te im je općenito ovakav
način rada u potpunosti odgovarao.
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Djelatnici PJMOM dnevno su radili u dvije smjene; jutarnjoj od 9:00 do 15:00 sati, te
popodnevnoj od 15:00 do 21:00 sat, te su tako pokrivali razdoblja najveće učestalosti
prometa na sljedećim lokacijama:
I. Medulin
1. Raskrižje kod spomenika (škola)
2. Market „Konzum“
3. Osipovica kod fontane
4. Raskrižje za autokamp „Medulin“
5. Placa (centar)
II. Premantura
6. Glavni trg kod Crkve
7. Market „Puljanka“

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

Načelnik
Goran Buić, dipl.ing, v.r.
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