REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Ad.2.

KLASA: 021-05/14-01/0002
URBROJ: 2168/02-01/4-14-20
Medulin, 23.05. 2014.
SKRAĆENI ZAPISNIK
SA 8.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN
održane dana 22. svibnja 2014. godine s početkom u 18:00 sati
u Medulinu, Centar 223/I, u prostoriji općinske vijećnice

Prisutni: Jovan Milovan, Jukopila Emil, Leverić Mirna, Lorencin Serđo, Medica Matija,
Mišković Dražen, Peruško Viktor, Privrat Klaudio, Radolović Rosanda Divna, Ukotić
Simeone, Vidmar Verica, Zlatić Marko, Zoričić Davor i Zuccon Claudio
Odsutni: Neven Iveša
Ostali prisutni: načelnik Buić Goran, zamjenik načelnika Damir Demarin, pročelnice
Suzana Racan Stern, Silvija Perica, Zdenka Vratović, direktor Albanež d.o.o. Edo
Krajcar,član uprave Med eko servis d.o.o. Enco Crnobori, ravnateljica Dječji vrtić
Medulin Severka Verbanac, direktor Buža d.o.o. Aleksander Vojak, predsjednica
upravnog vijeća JU Kamenjak Tea Gobo, zapisničarka Duška Mihaljević i
predstavnici medija.
Predsjednik Općinskog vijeća g. Zlatić pozdravlja sve vijećnike, načelnika, zamjenika,
djelatnike općine, direktore, ravnatelje ,predstavnike medija i ostale prisutne.
Konstatira da je prisutan dovoljan broj vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane
odluke te otvara 8.sjednicu Općinskog vijeća Općine Medulin. Navodi da se
materijale za odlučivanje uz poziv dobilo elektronskom poštom.
Otvara raspravu za predloženi dnevni red, zaključuje raspravu i daje dnevni red na
glasanje. Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 14 glasova ZA.
DNEVNI RED
1. Aktualni sat
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
Općine Medulin
3. Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na odluku upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Medulin o osnivanju podružnica
4. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama
odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Općine Medulin – Kamenjak
5. Donošenje odluke o:
5.1. Razrješenju ravnatelja JU Kamenjak
5.2. Imenovanju privremenog ravnatelja JU Kamenjak
5.3. Imenovanju povjerenstva za provođenje natječaja za ravnatelja /
ravnateljicu JU Kamenjak
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6. Donošenje odluke o raspodjeli rezultata utvrđenog za proračunsku godinu
2013.
7. Donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Medulin za 2013.
godinu
8. Donošenje odluke o kriterijima, mjerilima i postupku za otpis ili djelomični otpis
potraživanja za javna davanja na zahtjev obveznika
9. Donošenje odluke o općinskim porezima
10. Donošenje odluke o usvajanju obavijesti o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne
namjene – luka nautičkog turizma „Puntica“ Medulin
11. Donošenje odluke o izmjeni odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
na području Općine Medulin
12. Donošenje odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Općine Medulin
13. Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
sportu u Općini Medulin za 2014. godinu
14. Donošenje odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa
za Općinu Medulin
15. Donošenje odluke o imenovanju komisije za nagrade i druga priznanja
Općine Medulin
16. Donošenje odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Medulin
17. Donošenje odluke o isključenju iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi,
k.č.1676/5, k.o. Medulin
18. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na izvješće o radu upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. – 31-12-2013.i na
izvješće o radu JVP Pula za 2013.godinu
19. Donošenje odluke o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta s
kamenim kolnikom i vertikalne prometne signalizacije
20. Donošenje odluke o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta s
asfaltnim kolnikom
Prelazi se na prvu točku dnevnog reda
Ad.1) Aktualni sat započinje u 18,10 sati
G. Zlatić navodi da se svim vijećnicima dostavlja zapisnik odbora za komunalni
sustav koji se prilaže u zapisnik. Odbor daje preporuku Općinskom vijeću da formira
povjerenstvo za utvrđivanje realizacije ugovora o izradi glavnog projekta fekalne
kanalizacije. Predsjednik predlaže da to odrade općinske službe u određenom roku i
dostave izvještaj po odjelima te nema potrebe formirati povjerenstvo
G.Jukopila predlaže da se to učini za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća
Predsjednik stavlja na glasanje prijedlog odbora. Glasanje je izvršeno sa slijedećim
rezultatom:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Gđu Leverić zanima da li je provedena javna nabava za dezinsekciju i deratizaciju i
nabava kemijskih WC-a i kada će biti gotovi radovi na Placi u Medulinu
G.Demarin kaže da je za dezinsekciju proveden postupak javne nabave i izabrana je
tvrtka Sanitres iz Pule obzirom da su imali najpovoljniju ponudu, a za kemijske WC-e
je provedena javna nabava i pokušava se dobiti kvalitetnije objekte
G.Krajcar odgovara da će radovi na Placi biti gotovi do 01.lipnja 2014.godine
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G.Peruško predlaže da se prostori kod veslačkog kluba u autokampu Medulin –
Pineta predvide za izgradnju doma za umirovljenike. Nadalje, moli da stručne službe
pripreme hodogram programa gradnje po mjesecima za narednih dva mjeseca
G.Buić podržava prijedlog g. Peruška za dom umirovljenika. Objašnjava da se
hodogram gradnje sa rokovima i zaduženjima poklapa sa planom nabave te se iz
tih postojećih dokumenata može iscrpsti traženi podatak
G.Ukotića interesira da li je Općina Medulin uključena u program energetske
učinkovitosti i da li je dogovoren prilaz plaži na Mukalbi
G.Buić odgovara da će Općina kandidirati sunčane kolektore, fasade i prozore te
da će nakon što se uvede u program dostaviti pozive za sve mještane, što bi moglo
biti za nekih 15-20 dana. Što se tiče prilaza plaži na Mukalbi, u suradnji sa mjesnim
odborom postignut je dogovor da se prilaz plaži može obavljati pješke, a parking će
se osigurati negdje u blizini
G.Lorencina zanima u kojoj su fazi urbanistički planovi Općine Medulin i što je
slijedeće u programu izgradnje kanalizacije
G.Buić obrazlaže urbanističke planove općine, i to: Medulin –u tijeku je izrada
prijedloga za javnu raspravu, Banjole –prošao je na javnoj raspravi, Pješčana uvaladefinirano je kao konačni prijedlog za javnu raspravu, Vinkuran-u roku mjesec dana
će izrađivač planova dati prijedlog, Premantura – zapadni dio-prvi prijedlog je bio
neprihvatljiv i sada se usklađuje te bi za mjesec dana trebalo raspisati javnu
raspravu, Šćuza 2- prošla je javna rasprava, Stocca-prošla je ponovljena javna
rasprava, Medulin Istok-usklađeni su razgovori sa Arenaturistom, cilj je napraviti
plansko programsku osnovu
G.Krajcar govori da je nakon puštanja u rad crpne stanice Kažela slijedeći potez:
ishodovanje uporabne dozvole pa onda vodopravna dozvola. Sve to bi bilo za cca
15-20 dana
G.Jovan pita u ime odbora za predstavke građana da li je zaprimljena koja zamolba
za odbor
Gđa Stern odgovara da nije niti jedna predstavka građana upućena odboru
G.Buić predlaže da se održi sastanak kako bi se utvrdilo koje sve predstavke će
odbor rješavati, da se definira način rada odbora te da predsjednik odbora mora
sazvati sastanak
G.Zoričić pita tko održava dječja igrališta i tko kontrolira njihovu sigurnost. Navodi da
u Banjolama i Medulinu nema pijeska na igralištima
G. Crnobori odgovara da je sklopljen sporazum s tvrkom iz Pješčane uvale u svezi
osiguranja te da su igrališta osigurana i redovno kontrolirana. Kaže da je u
Banjolama postavljena nova podloga
G.Jukopila postavlja tri pitanja:a) kada će biti gotova cesta od groblja Medulin
prema placi, desno skretanje prema ljekarni, b) što je sa cestom SAD i c) kada će
krenuti radovi vezani za vatrogasni dom Medulin
G.Krajcar odgovara da će cesta biti gotova u ponedjeljak
G.Demarin kaže da je istekla lokacijska dozvola za ulicu SAD zbog sporova nekih
stanara i ponovno je pokrenut postupak izvlaštenja i ishodovanja nove lokacijske
dozvole
G.Buić ističe da je vatrogasni dom prioritet te da će se nastojati čim prije ishodovati
uporabnu dozvolu. U fazi smo ishodovanja građevinske dozvole i moraju se osigurati
financijska sredstva
G. Zlatić predlaže da se odgovori na vijećnička pitanja dostavljaju putem web-a kao
i materijali za sjednicu
Aktualni sat je završen u 18:45 sati
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
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Ad.2) Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
Općine Medulin
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se dnevni red stavlja na glasanje.
Rezultat glasanja je slijedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.3) Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na odluku upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Medulin o osnivanju podružnica
Izvjestiteljica je ravnateljica Severka Verbanac
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.4) Donošenje odluke o davanju suglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama
odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Općine Medulin – Kamenjak
Izvjestiteljica je predsjednica upravnog vijeća JU Kamenjak Tea Gobo
Otvara se rasprava
G.Lorencin ima primjedbu na proceduru donošenja akta o osnivanju. Upravno
vijeće treba dati prijedlog na izmjenu, a ne da donosi odluku. Općinsko vijeće treba
donijeti odluku. Materijali nisu ispravno pripremljeni
Gđa Gobo kaže da je materijale pripremio odvjetnik
Gđa Stern objašnjava da je Upravno vijeće utvrdilo prijedlog izmjene, a općinsko
vijeće donosi odluku. Na materijalima JU Kamenjak treba pisati da se usvaja
prijedlog upravnog vijeća odnosno treba brisati riječi: o davanju suglasnosti. Dodaje
da su općinske stručne službe ispravno napisale odluku i ovakva se može izglasati.
Treba napraviti pročišćeni tekst o aktu o osnivanju
G.Zoričić je mišljenja da nije dobro za Javnu ustanovu da se odluke i Statut stalno
mjenjaju. Materijale treba dobro „pročešljati“ i uskladiti pa tek onda donijeti odluku
Gđa Gobo kaže da ustanova ima pročišćeni tekst Statuta i Akta o osnivanju
Gđa Rosanda smatra da bi općinsko vijeće trebalo biti upoznato s izvješćem i
financijskim planom Ustanove
G.Zlatić predlaže da se izvješće i financijski plan pošalju e-mailom svim vijećnicima
Zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad. 5.1.) Donošenje odluke o razrješenju ravnatelja JU Kamenjak
Izvjestiteljica je predsjednica upravnog vijeća JU Kamenjak Tea Gobo
Zapisnik Komisije za izbor i imenovanje se prilaže u zapisnik
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.5.2.) Donošenje odluke o imenovanju privremenog ravnatelja JU Kamenjak
Izvjestiteljica je predsjednica upravnog vijeća JU Kamenjak Tea Gobo
Zapisnik Komisije za izbor i imenovanje se prilaže u zapisnik
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Otvara se rasprava
G.Jukopila ne želi ništa govoriti o prijedlogu jer ne poznaje osobu, ali mora spomenuti
način izbora jer se radi slična greška kao i sa prijašnjim izborom ravnatelja. Zar ne bi
bilo bolje da se vrši testiranje preko stručne ustanove i time bi se čovjeku olakšalo da
ne dođe do ovakve situacije. Bit će suzdržan. Nemojmo ponavljati greške jer ovako
nešto nije dobro za ustanovu koja već ima stvoren brend i imidž
G.Buić se slaže da bi adekvatna ustanova trebala obavljati takva testiranja. Žao mu
je što se ovo dogodilo. Za JU Kamenjak je ovo krizna situacija i mora se dovesti u red
G.Jukopila je promjenio svoje mišljenje i ipak će glasati ZA jer Ustanova mora ove
mjesece imati ravnatelja, ali i dalje je mišljenja da struka mora imati prioritet jer
ovakav način izbora nema garancije
G.Zlatić podržava mišljenje g.Jukopile jer za izbor ravnatelja testiranje treba vršiti
struka
G.Peruško smatra da se u vrlo kratko vrijeme previše toga dogodilo i predlaže da se
prihvati prijedlog načelnika te da se ovo riješi unutar 3 mjeseca. Ukoliko se ne riješi
onda bi trebalo promjeniti upravno vijeće JU Kamenjak
G.Buić nije siguran da će i procjena pokazati pravo rješenje, nije presudan faktor
Gđa Leverić se djelomično slaže s testiranjem od strane struke jer možda je g. Pasini i
imao dobre karakteristike, ali ako je odlučio da odustane od radnog mjesta
ravnatelja, onda to treba poštivati
Gđa Gobo kaže da procjena može biti pomoćni alat za odabir, ali ne i presudan
Zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 1
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.5.3.) Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za provođenje natječaja za
ravnatelja / ravnateljicu JU Kamenjak
Izvjestiteljica je predsjednica upravnog vijeća JU Kamenjak Tea Gobo
Zapisnik Komisije za izbor i imenovanje se prilaže u zapisnik
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 10
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 4
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.6) Donošenje odluke o raspodjeli rezultata utvrđenog za proračunsku godinu
2013.
Izvjestiteljica je pročelnica Silvija Perica
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 10
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 4
g.Serđo Lorencin je izašao u 19:25 sati
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.7) Donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Medulin za 2013.
godinu
Izvjestiteljica je pročelnica Silvija Perica
Zapisnik Odbora za financije se prilaže u zapisnik
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Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 11
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 2
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.8) Donošenje odluke o kriterijima, mjerilima i postupku za otpis ili djelomični otpis
potraživanja za javna davanja na zahtjev obveznika
Izvjestiteljica je pročelnica Silvija Perica
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.9) Donošenje odluke o općinskim porezima
Izvjestiteljica je pročelnica Silvija Perica
Otvara se rasprava
G.Zoričića zanima kakav će biti neto učinak Općine
Gđa Perica objašnjava da povećanje prihoda nije značajno, a smanjenje može biti
za cca 50.000,00 kn
G. Peruško je mišljenja da je porezna politika veoma značajna za razvoj
gospodarstva te bi shodno tome trebalo što više poduzetnika uključiti u poreznu
politiku
G.Jukopila pozdravlja ovu inicijativu. Treba pronaći način i mjere i privući ljude da
svojim poslovanjem što više prihoduju Općini. Predlaže da se napravi projekcija kako
bi se vidjelo što to znači
G.Demarin ističe da će slijedeći tjedan biti prezentirane mjere razvoja gospodarstva
na području općine Medulin
Gđa Leverić pozdravlja odluku da se tvrtku u prvoj godini poslovanja oslobodi
plaćanja poreza
Zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 1
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.10) Donošenje odluke o usvajanju obavijesti o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne
namjene – luka nautičkog turizma „Puntica“ Medulin
Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern
g. Emil Jukopila je izašao u 19:50 sati
Otvara se rasprava
G.Ukotiću nije jasna ova koncesija jer po ovome nema zarade ni ulaganja
G.Demarin objašnjava da je natječaj pripremljen prema naputcima Ministarstva
Zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 12
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
g. Emil Jukopila se vratio u 19:55 sati
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.11) Donošenje odluke o izmjeni odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
na području Općine Medulin
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Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern
Otvara se rasprava
G.Peruško se slaže s formalnim izmjenama, ali suština mjesnih odbora nije definirana i
oni bi trebali imati određenu ulogu, a ne samo formalnost. Trebaju funkcionirati u
skladu s zakonom, a ne da budu samo na papiru jer su oni ipak produžena ruka
Uprave
Zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.12) Donošenje odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Općine Medulin
Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern
Otvara se rasprava
Gđa Rosanda naglašava da je adresa društvenog doma u Vinkuranu neispravna te
bi je trebalo promijeniti
G.Jukopila smatra da će izlaznost na izbore biti veoma mala obzirom da dolazi ljeto.
Predlaže da se izbori izvrše na jesen
G.Buić navodi da je mandat mjesnih odbora istekao, a ljeti su oni najviše aktivni i
plaši se da bi moglo biti problema ako ne budu konstituirani
Zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.13) Donošenje odluke o I.izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi u Općini Medulin za 2014.godinu
Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.14) Donošenje odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa
za Općinu Medulin
Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern
Otvara se rasprava
G.Peruška interesira u kojim udjelima smo zastupani u komunalnim poduzećima i
tvrdi da je Općina zastupana i u domu za starije Alfredo Štiglić, Pula
Gđa Stern odgovara da smo u komunalnim poduzećima zastupani u 8% udjela, a za
Alfredo Štiglić nemamo taj podatak, niti smo nikad dobivali njihova izvješća
Zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
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Ad.15) Donošenje odluke o imenovanju komisije za nagrade i
Općine Medulin
Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern

druga priznanja

Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se vrši glasanje za Komisiju u slijedećem
sastavu:
1. Radolović Rosanda Divna, predsjednica
2. Ukotić Simeone, član
3. Milovan Jovan, član
4. Peruško Viktor, član
5. Lorencin Serđo, član
Rezultat glasanja je slijedeći: ZA:13
PROTIV:0
SUZDRŽANI:0
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.16) Donošenje odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Medulin
Izvjestiteljica je pročelnica Zdenka Vratović
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.17) Donošenje odluke o isključenju iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi ,
k.č.1676/5, k.o. Medulin
Izvjestiteljica je pročelnica Zdenka Vratović
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.18) Donošenje odluke o davanju suglasnosti na izvješće o radu upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. – 31-12-2013.i na izvješće o
radu JVP Pula za 2013.godinu
Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.19) Donošenje odluke o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta s
kamenim kolnikom i vertikalne prometne signalizacije
Izvjestiteljica je pročelnica Zdenka Vratović
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.20) Donošenje odluke o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta s
asfaltnim kolnikom
Izvjestiteljica je pročelnica Zdenka Vratović
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Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat je slijedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Predsjednik, g. Zlatić zaključuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje se svima
na konstruktivnim raspravama i zatvara 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Medulin.
Daje riječ g. Privratu u svezi sudjelovanja općine Medulin u pružanju pomoći
poplavljenim područjima
G. Privrata zanima da li Općina Medulin sudjeluje u financijskoj pomoći za
poplavljena područja. Predlaže da svi vijećnici daju svoju mjesečnu naknadu za isto.
G. Mišković izvješćuje da se u svim mjestima općine prikuplja pomoć i već je jedan
šleper s prikupljenom odjećom, hranom i higijenskim materijalom isporučen u
poplavljena područja.
G. Buić ističe da će Općina uplatiti 36.000,00 kuna putem Crvenog križa te ćemo u
rebalansu planirati sredstva za tu namjenu.
Gđa Vidmar navodi da je u istu akciju uključen i Sindikat umirovljenika Općine
Medulin
Gđa Stern pohvaljuje grupu mladih iz Medulina koji su sudjelovali u organizaciji
prikupljanja humanitarne pomoći, a nisu u niti jednoj udruzi. Dodaje da su i Plodine
uključene u akciju.
G. Zlatić predlaže da se na slijedećoj sjednici, nakon svečane, utvrdi koja vrsta
pomoći je nužna te da se odluči na koji način je i realizirati.
Završeno u 20:30 sati

Zapisnik vodila:
Općine Medulin
Duška Mihaljević
Predsjednik

Općinsko vijeće

Marko
Zlatić
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