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1. RAD OPĆINSKE UPRAVE 

 
 
Implementacija e-poslovanja u radu Općine je pridonijela većoj preglednosti stanja 
predmeta.  
 
U veljači je počela sa radom nova pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i 
komunalni sustav. 
 
Od obračuna plaće za mjesec travanj primjenjuje se Odluka o osnovici za obračun plaće 
službenika i namještenika, čime se smanjila osnovica za obračun plaće.  
 
Na zamjenu za rodiljni dopust, na radno mjesto Viša stručna suradnica za računovodstvo i 
financije, u sklopu Upravnog odjela za proračun i financije, počela je sa radom jedna osoba 
u svibnju. 
 
U prvoj polovici lipnja objavljene su nove web stranice Općine Medulin. Nove web stranice 
modernog dizajna osmišljene su na način da budu što jednostavnije za korištenje, kako bi 
njihovi posjetitelji na što lakši način tj. sa što manje klikova došli do tražene informacije. 
Naglasak je stavljen na Upravu čiji se rad prikazuje kroz objavljene članke. Istaknuti članci 
se prikazuju na naslovnici, a putem novosti i najava javnost je informirana o svim 
aktivnostima kojima se Općina Medulin bavi. Svi obrasci raznih zahtjeva, objavljeni su na 
lako uočljivom mjestu na naslovnoj stranici i mogu se isprintati, što će uvelike olakšati 
strankama predavanje dokumenata Općini Medulin. Sljedeći obrasci su objavljeni na portalu: 

1. Zahtjev za sufinanciranje vrtića, 

2. Zahtjev za isplatu naknade za novorođenče, 

3. Zahtjev za primanje socijalne pomoći, 

4. Trojni obrazac za komunalnu naknadu, porez na kuću za odmor i porez na tvrtku ili 

naziv, 

5. Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 

6. Zahtjev za suglasnost na utvrđene međe, 

7. Zahtjev za obročnu otplatu komunalnog doprinosa, 

8. Zahtjev za podnošenje ponude za natječaj o davanju zemljišta u zakup za 

postavljanje kioska i sl., 

9. Zahtjev za zauzimanje javne površine, 

10. Zahtjev za prekop javne površine, 

11. Zahtjev za uklanjanje i sječu drveća, 

12. Zahtjev za zauzimanje javne površine u svrhu građenja, 

13. Zahtjev za zauzimanje javne površine ili zatvaranje prometa na lokalnim cestama, 

14. Zahtjev za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta, 

15. Zahtjev za postavljanje kioska na privatnoj parceli, 

16. Zahtjev za odrađivanje obveze za studente stipendiste, 

17. Zahtjev za pristup informacijama, 

18. Zahtjev za obračun naknade za priključenje na sustav javne odvodnje, 

19. Zahtjev za priključenje na javnu vodoopskrbu, 

20. Zahtjev za priključenje vode za potrebe poljoprivrede i 

21. Obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode. 

U lipnju je zaposlen na ugovor o djelu još jedan komunalni redar za vrijeme trajanja turističke 
sezone, s obzirom da se obim posla komunalnog redara tokom ljetnih mjeseci povećava. 
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MEĐUNARODNA SURADNJA 
 
 
Općina Medulin je 2010. godine, u suradnji sa partnerskim općinama Montecarotto iz Italije, 
Marcali iz Mađarske te Dojran iz Makedonije, kandidirala projekt pod nazivom AGRI-TWIN, 
na natječaj Europske Unije u okviru Programa „Europa za građane“, Aktivnost 1. Aktivni 
građani za Europu, Mjera 1.2. Mreža bratimljenih gradova.  
 
Zajednička tema svim partnerima je poljoprivreda, s posebnim naglaskom na maslinarstvo i 
vinogradarstvo.  
 
Predviđeno trajanje projekta: 24 mjeseci, termin implementacije projekta: 15.11.2010. – 
14.11.2012., a ugovoreni iznos potpore je 78.000 eura. 
 
Jedan od ciljeva i kruna suradnje svih partnera na ovom dvogodišnjem projektu, je bila 
organizacija međunarodnog festivala ulja i vina u Općini Medulin u sklopu kojeg je  
predstavljena bogata ponuda tipičnih proizvoda partnerskih općina, regija odnosno zemalja. 
  
Za tu prigodu Općina Medulin organizirala je međunarodnu izložbu maslinovog ulja, vina  te 
slanih i slatkih delicija od 04. do 06.05.2012. god., a sve se odvijalo u velikom šatoru, 
postavljenom na medulinskoj rivi. 
 
U sklopu cijelog tog eventa Općina Medulin i Udruga Ulika organizirale su smotru i dodjelu 
nagrada „ULIKA 2012“ za najbolje extradjevičansko maslinovo ulje, naime, riječ je o već 
tradicionalnoj, sedmoj po redu smotri koju je organizirala udruga Ulika. Ove godine, 
ocjenjivački sud trebao je odabrati najbolje od 120 uzoraka maslinovog ulja. 
 
Načelnik Općine Medulin je na proljeće boravio u općini Dojran u Makedoniji povodom 
održavanja Info dana. 
 
Tokom izvještajnog razdoblja radilo se na pripremama projekta Susret u Medulinu, zajedno 
ka boljem u suradnji sa općinom Creklje na Gorenjskem iz Slovenije. Projekt je kandidiran 
31.05.2012. god. Susret financira Europska unija, putem programa Europa za građane. 
Općina Medulin će organizirati susret u Medulinu, u trajanju od  tri dana, od 04.10.- 
07.10.2012. a održat će se u tri dijela: 
 
Prvi dio susreta je za predstavnike Općine Medulin i poduzetnike. Ovim susretom namjera je 
ojačati poslovnu klimu u Medulinu. Sudionici će bolje upoznati jedni druge i na taj način 
stvoriti mogućnosti za novu međusobnu suradnju.  
Sudionici su predstavnici općinske uprave, vijeća općine Medulin te poduzetnika.  
Načelnici (Medulina i Cerklja) potpisat će Deklaraciju o bratimljenju, što će ojačati suradnju 
između dviju općina.  
Svi sudionici će sudjelovati na predavanja i okruglom stolu, gdje će dobiti informacije o 
programima EU za male i srednje poduzetnike, i razgovarati o mogućnosti da rade zajedno, 
djeluju zajedno i pripreme neki projekt zajedno za EU fondove. Također, slovenski 
poduzetnici će prenijeti know-how o radu u EU, o njihovim problemima, o mogućem rješenju, 
itd. 
 
Drugi dio manifestacije će biti s ciljem povezivanja vrtića i škola iz dviju općina, te djece 
predškolske dobi, školske djece i mladeži sa svrhom nastavljanja jačanja veza između dviju 
općina posredno između dječjih vrtića, škola, udruga, nevladinih organizacija, itd. 
 
Treći dio susreta će biti za najstarije mještane dviju općina, sa ciljem da se upoznaju, 
razmjenjuju aktivnosti, podijele iskustva o provođenju slobodnog vremenu, o tome kako biti 
aktivni umirovljenik i općenito o aktivnom starenju. Uz ove aktivnosti svakako će se ojačati 
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povezanost između dviju općina i na neizravan način, umirovljenici koji imaju više slobodnog 
vremena, moći će stvoriti nove odnose i daljnje međusobne aktivnosti. 
 
 
 
 

2. PRORAČUN I FINANCIJE 
 
 
U razdoblju siječanj-lipanj 2012. god. evidentirani su svi proračunski prihodi i  primici, te 
rashodi i izdaci. Dnevno se pratilo ostvarenje prihoda te sukladno istom vršilo plaćanje 
preuzetih obveza osiguravajući solventnost proračuna potrebnog za zadovoljenje svih 
potreba. 
 
Sukladno zakonskim obvezama, izrađeni su financijski izvještaji (Godišnji obračun 
proračuna za 2011. god., tromjesečni izvještaj za razdoblje siječanj - ožujak). Vođene su 
poslovne knjige i izrađeni financijski izvještaji za JU Kamenjak, PU Dječji vrtići, Buža d.o.o., 
DKUS Mendula.  
 
U zakonskom roku popunjeni su Upitnici vezani za financijsku odgovornost, donijeti Planovi 
otklanjanja nepravilnosti te je sastavljena Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu. 
 
Izvršena je I. preraspodjela proračunskih sredstava. 
 
Donijet je Plana nabave, kao i odluke o početku postupaka javne nabave. 
 
U razdoblju od 18. siječnja do 08. svibnja 2012. godine Državni ured za reviziju obavljao je 
reviziju poslovanja za 2011. godinu. 
 
Provođene su aktivnosti naplate dospjelih potraživanja u vidu slanja opomena, ovršnih 
prijedloga te osobnog pristupa dužnicima pri traženju najbolje mogućnosti za naplatu. 
 
Do 30.06.2012. god. ispostavljena su 1.102 Rješenja za porez ne kuće za odmor u ukupnom 
iznosu od 866.401,35 kn te 859 Rješenja za porez na tvrtku u ukupnom iznosu od 
1.079.783,82 kn. U izvještajnom razdoblju naplaćeno je 155.053,80 kn poreza na kuće za 
odmor te 185.254,77 kn poreza na tvrtku.  
 
Redovno je zaduživan porez na potrošnju sukladno predanim obrascima za izvještajno 
razdoblje. 
 
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 te druge potvrde za potrebe suda, drugih tijela i ustanova. 
 
U prvom polugodištu raspisan je natječaj za nabavu usluge kreditiranja za financiranje 
uređenja rive u Medulinu i nabave opreme za terase, odabran najbolji ponuditelj i upućen 
zahtjev Vladi za izdavanje suglasnosti za zaduživanje. 
 
Pored navedenog, 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.  
 
Obvezne poslovne knjige koje se vode jesu: 

1. Dnevnik, 
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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 izvještajnom razdoblju proknjiženo je 11.424 poslovnih događaja. 
 
Izvještaji dostavljeni područnom uredu FINA-e su: 

- PR-RAS - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, 
- NT - Izvještaj o novčanom tijeku, 
- RAS - funkcijski, 
- BIL - Bilanca, 
- OBVEZE - Izvještaj o obvezama, 
- Bilješke uz financijske izvještaje. 

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. 
 
U izvještajnom razdoblju proknjiženo je 1.137 ulaznih računa za proračun. 
 
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 RS, dok se mjesečno sastavljalo Izvješće o primicima po 
drugim osnovama, obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu u mjesecu - 
obrazac IDD, 

- 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, a 
najkasnije do kraja mjeseca, podnosi se RS obrazac i Statistički izvještaj o isplatama 
plaća. Izvještaj ID dostavlja se ispostavi Porezne uprave do 15. u mjesecu za 
isplaćene plaće prethodnog mjeseca i  obrazac IPP prikaz posebnog poreza na 
plaću i isplate posebnog poreza pri isplati drugog dohotka. 
 

U izvještajnom razdoblju proknjiženo je 5.328  poslovnih događaja koji se odnose na PU 
Dječji vrtići, 2.193  poslovnih događaja koji se odnose na JU Kamenjak te 905 poslovnih 
događaja koji se odnose na DKUS Mendula,  te 1.120 poslovnih događaja koji se odnose na 
Buža d.o.o. 
 
 
 
 
 

3. KOMUNALNI SUSTAV 
 
 
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
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Uređenje medulinske rive  
 
Najznačajniji projekt u 2012. godini koji će doprinijeti turističkom imidžu Medulina je svakako 
uređenje rive u Medulinu prema idejnom urbanističkom rješenju uređenja šetnice u Medulinu 
(Osipovici). Na rivi je kamenom popločen nogostup i prostor za ugostiteljske terase, 
hortikulturno su uređeni zeleni otoci, posađen je drvored palmi i pinija. U cilju što boljeg 
ljepšeg i jednoobraznog uređenja rive proveden je postupak javne nabave za opremu u 
vrijednosti 1,2 milijuna kuna i to suncobrana i paviljona koji služe isključivo kao natkrivene 
terase za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a ugostiteljima su uvjetovani i ostali elementi 
opreme (stolice, stolovi i drugo) kako bi riva izgledala što uređenije i ljepše.  
 
 
Kružni tok u Medulinu 
 
Početkom godine dovršeni su građevinski radovi na izgradnji kružnog toka na ulazu u 
Medulin s prometnicom i parkiralištem kod novoizgrađenog vrtića. Vrijednost radova je 2,6 
milijuna kuna. Završeno je ozelenjavanje i navodnjavanje kružnog toka te ostalih zelenih 
površina, čime je ulaz u Medulin u potpunosti izmijenjen. 
 
 
Pješačko-biciklističke staze u Banjolama i Pomeru  
 
Raspisana je ponovljena javna nabava za izvođenje radova na uređenju pješačko 
biciklističke staze u naselju Banjole-Kamik u vrijednosti od 750.000 kuna, bez PDV-a.  
Izvođenje radova na izgradnji pješačke staze-nogostupa od centra Pomera do ACI marine je 
bilo u vrijednosti od 250.000 kuna. Izvedeni su radovi u dužini od 320 metara do ACI marine, 
a nakon turističke sezone, u će se izgraditi 170 metara pješačke staze-nogostupa do ulaza u 
autokamp Pomer. 
 
 
Uređenja naselja   
 
U predsezoni su izvođeni radovi na uređenju svih naselja u općini u sklopu kojih su uređene 
zelene površine, pločnici, zeleni otoci, igrališta, trim staze... Uređene su plaže u Kanaliću, 
Mući, Centineri, Bijeci i Pomer. Proširena je plaža u Pješčanoj Uvali. Urediti će se i plaža u 
Vinkuranu. 
 
 
KOMUNALNA NAKNADA 
 
U izvještajnom razdoblju izdano je 160 novih Rješenja o komunalnoj naknadi. 
 
 
 
 

4. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 
 
 
U izvještajnom razdoblju održana je jedna sjednica socijalnog vijeća dok je u istom razdoblju 
odobren broj pomoći kako slijedi:   

- 85 jednokratne novčane pomoći (u ukupnom iznosu od 54.244,66 kn), 
- 48 pomoći materijalne zaštite boraca (u ukupnom iznosu od 13.200,00 kn), 
- 1 pomoć zbog smrti člana obitelji člana DVD Medulin (1.500,00 kn), 
- mjesečna naknada u iznosu od 220,00 kn mjesečno za (u prosjeku) 56 umirovljenika 

(u ukupnom iznosu od 73.480,00 kn), 
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- osiguran je besplatan prijevoz za umirovljenike s prebivalištem u Općini Medulin i 
mirovinom ispod 2.500,00 kn (u ukupnom iznosu od 94.818,00 kn) 

- isplaćena je 44 naknada za novorođenčad (u ukupnom iznosu od 88.000,00 kn). 
- sufinancirano je 11 udruga / ustanova iz područja Zdravstva i socijalne skrbi, kojima 

je odobreno sufinanciranje temeljem usvojenog programa javnih potreba u Zdravstvu 
i socijalnoj skrbi u iznosu od 110.000,00 kn. 

 
 
 
 

5. PREDŠKOLSTVO 
 
 
U izvještajnom razdoblju DV Medulin pohađalo je prosječno oko 115 djece za što je iz 
proračuna Općine Medulin izdvojeno 1.443.222,49 kn. 
 
Vrtiće kojima osnivač nije Općina Medulin pohađalo je oko 120 djece za čije sufinanciranje 
se iz proračuna isplatilo 637.551,34 kn. 
 
 
 
 

6. OBRAZOVANJE 
 
 
OSNOVNOŠKOLSTVO 
 
Najviše sredstava iz proračuna za osnovnoškolstvo se troši na plaće učiteljima u 
produženom boravku i za plaće pomoćnim kuharicama.  
 
U osnovnoj školi u Medulinu, ima preko 30 djece koja koriste produženi boravak te je za 
realizaciju tog programa iz proračuna isplaćeno 146.857,12 kn. 
 
U područnoj školi Banjole ima 28 djece koja koriste produženi boravak te je za realizaciju tog 
programa iz proračuna isplaćeno 104.865,94 kn. 
 
Djeci (oko njih 30) koja pohađaju osnovne škole na području Grada Pule, a imaju potrebu za 
sufinanciranjem produženog boravka Općina je osigurala sredstva za sufinanciranje za što 
je iz proračuna isplaćeno 84.917,00 kn.  
 
Također, Općina i dalje plaća prijevoz učenika područne škole u Banjolama, s obzirom da 
redovne linije nisu vremenski adekvatne za uobičajenu školsku satnicu te je za realizaciju 
ovog programa iz proračuna isplaćeno 114.536,52 kn. 
 
 
SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE 
 
Općina je mjesečno sufinancirala trošak autobusnog prijevoza (165,00 kn mjesečno / 
učenik) za (prosječno) 150 srednjoškolaca s prebivalištem na području Općine Medulin (u 
ukupnom iznosu od 149.765,00 kn). 
 
Isplaćeno je 7 učeničkih stipendija u iznosu od 20.000,00 kn. 
 
Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija za školsku godinu 2011/2012. proveden je u 
listopadu, te je odobrena dodjela ukupno 8 učeničkih stipendija u iznosu od 500,00 kn 
mjesečno po stipendistu, za razdoblje od 9 mjeseci školske godine. 
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VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 
 
Sufinancirane su 2 udruge iz područja visokoškolskog obrazovanja u iznosu od 10.000,00 kn 
 
Isplaćeno je 45 studentskih stipendija u iznosu od 214.400,00 kn 
 
Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za školsku godinu 2011/2012. proveden je u 
listopadu, te je Povjerenstvo predložilo, a načelnik odobrio dodjelu ukupno 50 studentske 
stipendije u iznosu od 800,00 kn (9 novih i 41 iz prethodne školske godine) mjesečno po 
studentu, za razdoblje od 9 mjeseci akademske godine. 
 
 
 
 

7. SPORT 
 
 
U spomenutom razdoblju za sufinanciranje sportskih udruga realizirano je 626.400,00 kn. 
 
 
 
 

8. KULTURA 
 
 
Na medulinskoj placi dana 15. i 16.06.2012. god. organizirano je obilježavanja Dana općine 
Medulin. U sklopu proslave 15.06.2012. god., održana je Svečana sjednica Općinskog 
vijeća, podjela nagrada i priznanja Općine Medulin za 2012. godinu te podjela nagrada 
Sportskog saveza općine Medulin. Nastupali su DKUS Mendula, zbor Matko Brajša Rašan, 
limena glazba DKUS-a Mendula je izvela Koračnicu medulinskog Sokola. U sklopu Dana 
općine otvorena je izložba povodom obilježavanja 100. Godišnjice Hrvatskog Sokola u 
Medulinu. Uz to, u galeriji Loža na medulinskoj placi otvorena je izložba Branke Grakalić, a 
proslava je nastavljena dugo u noć uz manifestaciju Medulin Traditional Night. Sljedećeg 
dana je u sklopu obilježavanja Dana općine svečano otvorena medulinska riva. 
 
U sklopu Svečane sjednice Općinskog vijeća dodjeljene su nagrade i priznanja Općine 
Medulin kandidatima koje je predložila Komisija za dodjelu nagrada i priznanja, a odobrili su 
ih članovi općinskog vijeća Općine Medulin. Dodjeljene su sljedeće nagrade i priznanja za 
2012. godinu: 

 Počasni građanin 
1. Akademkinja Vida Demarin, dr.med.spec. 

 Svečana povelja Općine Medulin  
1. Remigio Olivari 
2. Marija Družeta 
3. Anica Ramić 
4. Otmar Otto Širec 
5. Odbor ogranka sindikata umirovljenika Vinkuran pri podružnici Medulin, 
6. Luiđ Glazduri, 
7. Dean Kirac 
8. Vilma Učeta 
9. Branka Grakalić 
10. Udruga mladih Banjola Frašker 
11. Antonietta Premate 
12. Vitomir Pap 
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13. Hagen Roth 
14. Agencija za upravljanje državnom imovinom Republike Hrvatske (AUDIO) 
15. Sead Ibrahimović 
16. Korado Leverić 
17. Mario Crnobori 

 
U lipnju je održana Vinkuranska fešta i prvi u nizu Medulin Traditional Night na Placi u 
Medulinu, Biser fest – fešta od školjaka u Pomeru te Jadranske igre u Medulinu. Izvršene su 
i pripremne radnje za proslave koje su se održale do kraja turističke sezone kao što su: 
Banjolska noć, Lovrečevo, Medulinska noć, Žuta noć, Pomerska noć, Noć Pješčane uvale,  
Open air disco u Premanturi… 
 
Sa ugostiteljima je nastavljena suradnja na mjesnim feštama te su oni bili uključeni u 
organizaciju fešti, pokrili su dio troškova, a za uzvrat su dobili mogućnost postaviti štand sa 
ugostiteljskom ponudom na samoj fešti. 
 
Nastavljena je i suradnja sa NK Medulin o redarstvu na mjesnim feštama. Na taj način klub, 
dobiva određeni iznos novca za svoje redovne potrebe, a Općina redarstvo na feštama. 
 
Suradnja sa Veslačkim klubom Medulin se nastavlja i dalje u vidu postavljanja pozornice za 
potrebe održavanja manifestacija. 
 
 
 
Sastavni dio izvješća je popis akata donesenih u predmetnom razdoblju. 


