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ZAPISNIK
SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN

Održane u DVD Domu Medulin, Biškupije 283
dana 12. svibnja 2022. godine s početkom u 18.00 sati

Vijećnici prisutni: Bužleta Dina, Grbavčić Ozren Josip, Jukopila Nina, Mišković Dražen, 
Peruško Andi, Privrat Darko (putem ZOOM-a), Radošević Ines, Ukotić Simeone, Veljović 
Vladimir
Odsutni: Buić Goran, Medić Pero, Mihovilović Radolović Mirna, Medica Matija
Ostali prisutni: Načelnik Ivan Kirac, pročelnice Suzana Racan Stern, Silvija Perica, Ana-
Mari Počekaj, pročelnik Goran Peruško, pročelnik Marko Cukon, Viši savjetnik za poslove 
načelnika Gianni Bužleta, direktor Albanež d.o.o. Edo Krajcar, ravnatelj JU Kamenjak Aljoša 
Ukotić, ravnateljica DV Medulin Mirjana Duras Komparić, član uprave Med eko servis d.o.o. 
Klaudio Križanac, direktor Buža d.o.o. Neno Lorencin, predstavnici medija, Dalibor Lorencin 
te zapisničarka Stefani Žmak

Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja sve vijećnike, načelnika, pročelnike, direktore i 
ravnatelje.

Predsjednik vijeća utvrđuje prisutnost vijećnika i predsjednik konstatira da je na sjednici 
prisutnih 9 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Navodi da se materijale za 
odlučivanje uz poziv dobilo elektronskom poštom te otvara 10. sjednicu Općinskog vijeća 
Općine Medulin. 



DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 9. sjednice
3. Donošenje odluke o izmjeni odluke o zaduživanju za izgradnju vatrogasnog doma 

Medulin 
4. Donošenje odluke o izmjeni odluke o zaduživanju za izgradnju vrtića Pomer 
5. Donošenje odluke o izmjeni odluke o zaduživanju za izgradnju prometnice Kašteja – 

Puntica Medulin 
6. Donošenje odluke o izmjeni odluke o zaduživanju za izgradnju male zaobilaznice i 

proširenje groblja  Medulin 
7. Donošenje odluke o izmjeni odluke o zaduživanju za nadogradnju  škole i izgradnju 

sportske dvorane OŠ dr. Mate Demarina 
8. Donošenje odluke o izmjeni odluke o zaduživanju za uređenje i izgradnju igrališta i 

opremanje učionica OŠ dr. Mate Demarina

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

Ad. 1) Aktualni sat

Gđa. Radošević postavlja pitanje g. Kircu, zašto ove godine ASF se ne održava u Medulinu? 
Da li postoji razlog ili je politički revanšizam?

G. Kirac odgovara da nikako nije politički revanšizam, već se zaključilo da se previše 
općinskog novca izdvajalo za tu manifestaciju, a za uzvrat nije se dobilo niti povećanje 
noćenja, niti druge stvari.

G. Mišković postavlja pitanje g. Kircu vezano za natječaj koji je nedavno bio raspisan, 
odnosno javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije, da li je Općina 
razmišljala da sufinancira dio izrade projektne dokumentacije, izradu glavnog projekta i dr. 
obzirom da je natječaj bio i za fizičke osobe.

G. Kirac iskazuje zainteresiranost za pitanje, te govori kako će svakako to prenijeti stručnim 
službama za razmotre kako mogu pomoći mještanima po tom pitanju. Dodaje kako se 
Općina prijavila na norveške fondove, te su upravo danas dobili informaciju da su dobili taj 
natječaj.

Gđa. Racan Stern se nadovezuje da je vrijednost projekta preko 2 mil i 300 tis kuna i trebale 
bi se postaviti sunčeve elektrane na sve javne zgrade.

G. Mišković postavlja drugo pitanje g. Perušku, da li Općina planira imati neke radove u 
Banjolama do početka sezone, te da pitaju mještani i za Volme-Šćuza obzirom da je u planu 
bila neka cesta, ili je to sve u planu nakon sezone.

G. Peruško odgovara da su imali konkretne planove po pitanju Volma, ali da su se planirana 
sredstva dosta razilazila od dobivenih pisanih ponuda, tako da te stavke moraju sada uvrstiti 
u rebalans pa će se morati realizirati u drugom dijelu godine. Dodaje kako će u Banjolama 
imati sitna asfaltiranja.



Gđa. Bužleta postavlja pitanje g. Perušku vezano za komunalne redare, hoće li ih biti 
dovoljno na terenu ove sezone obzirom da imaju saznanja da je jedan komunalni redar već 
dulje vremena na bolovanju te hoće li tražiti zamjenu na određeno.

G. Peruško odgovara da po pitanju komunalnih redara i on ima velikih problema i zbog toga i 
dobiva i kritike mještana, dodaje kako imaju pet komunalni redara i od toga jedan koji je na 
trajnom bolovanju, a jedan na povremenom, a kada nije na bolovanju onda izražava 
određenu nedisciplinu u izvršavanju radnih zadataka tako da su morali i pokrenuti postupak 
za neizvršavanje radnih obaveza, ističe kako ostalo troje djelatnika maksimalno odrađuju 
svoj posao, iako se zna da na terenu bi trebali imati puno veću podršku međutim unatoč 
takvoj situaciji oni će se potruditi napraviti maksimalno. Dodaje kako je bio i natječaj za 
radno mjesto komunalnog izvidnika gdje se tražilo četiri izvršitelja, međutim natječaj se 
morao poništiti te će se isti ponoviti. Ističe da je bio i natječaj za jednog komunalnog i jednog 
komunalno-poljoprivrednog redara, te kod toga najvjerojatnije će biti primljen jedan 
komunalni redar, a kandidat koji je trebao biti primljen kao komunalno-poljoprivredni redar je 
u međuvremenu odustao. Nada se da će se situacija poboljšati ali da je ova vrsta posla jako 
osjetljiva, i pretpostavlja da je zato slaba i teška zainteresiranost osoba da se jave na 
natječaj.

G. Mišković postavlja pitanje hoće li onda biti ove sezone popodnevne smjene komunalnih 
redara obzirom da ih je malo?

G. Peruško odgovara da će svakako biti i rad popodne i rad vikendom. Ističe kako imaju dva 
kvalitetna prometno-komunalna redara koji će odraditi svoj posao.

G. Veljović ističe kako je ovo definitivno deficitaran kadar, te poziva svih da se angažiraju 
oko poticanja ljudi da se jave na natječaj kako bi zajedno svi poboljšali stanje i sliku cijele 
općine.

G. Ukotić dodaje kako oni u JU Kamenjak također imaju problem sa zapošljavanjem, kako 
su imali vani natječaj predan na više portala ali im niti jedna prijava nije stigla, iako su uvjeti 
odlični te mu zato nije jasno zašto se ljudi ne javljaju i kako će biti sve veći problem naći 
kvalitetne ljude.

G. Veljović se nadovezuje te postavlja pitanje g. Križancu kako su i oni imali oglas za 
zapošljavanje?

G. Križanac odgovara da jesu, te kako su i oni imali bezuspješni natječaj i da će im to 
predstavljati problem u buduće.

G. Ukotić S. Postavlja pitanje g. Veljoviću zašto čekaju sa sazivanjem tematske sjednice po 
pitanju bespravne gradnje?

G. Veljović odgovara da on je čekao da mu se predloži dnevni red i materijali o čemu bit se 
točno na toj sjednici raspravljalo obzirom da je to bio prijedlog IDS-a.

G. Ukotić S. Odgovara da će onda pripremiti pa predložiti.

G. Grbavčić postavlja pitanje g. Lorencin Nenu vezano za bijeli parking na rivi, ističe da je 
čuo da je bio carinski nadzor, te u kakvom je statusu sada. Drugo pitanje postavlja g. Kircu 
što je Općina poduzela vezano za stanje spomenutog parkinga.

G. Lorencin N. Odgovara da je carinski nadzor bio prošle godine u srpnju, te kako se 
carinski nadzor vodi od 2015. godine do 2021. godine, gdje su morali u državni proračun 
vratiti 800.000 kuna, Buža d.o.o. je dobila kaznu od 50.000 kuna, g. Vojak Aleksander je 
dobio kaznu od 9.000 kuna. Dodaje kako je parking do daljnjega zatvoren dok se ne formira 



pomorsko dobro te nakon što se formira pomorskog dobro, raspisati će se javni natječaj na 
koji će se oni prijaviti te se nada da će to dobro proći. Ističe kako je u ponedjeljak bio drugi 
carinski nadzor i nadzor Lučke kapetanije, koji će se provoditi za proteklu sezonu i koja 
sredstva će najvjerojatnije isto morati vratiti u državni proračun. Objašnjava kako ove godine 
neće moći vršiti naplatu tog parkinga, ali se nada da im dozvoliti da spuste rampe kako se 
tamo ne bi parkiravali turisti da ne gube prihode na ostalim parkiralištima već bi na tom 
parkingu bile besplatne povlaštene kartice.

G. Kirac odgovara da oni nisu imali saznanja da se provodi carinski nadzor od 2018. godine, 
ali da ima saznanja da je i prošla vlast bila pokrenula postupak evidentiranja pomorskog 
dobra, te kako su on i g. Veljović bili u Ministarstvu mora u Zagrebu da vide u kojoj je fazi to 
evidentiranje pomorskog dobra, ističe kako su se slale i požurnice te kako će se i dalje slati 
jer sve je bilo napravljeno, i geodetske izmjere.

Gđa. Racan Stern nadopunjuje kako je postupak evidentiranja pomorskog dobra bio 
pokrenut još 2016. godine, u svibnju 2021. godine prema Ministarstvu je bio upućen zadnji 
prijedlog povjerenstva, i tada je Ministarstvo tražilo samo da se usklade sa promijenjenim 
stanjem na terenu, te zbog toga od kada se prijedlog uputi u Ministarstvo do trenutka kada 
oni krenu raditi po njemu, dogode se promjene na terenu, i zato se desilo da svake dvije 
godine im Ministarstvo šalje zahtjeve da se usklade s promjenama. Zadnje je kolegica iz 
Istarske županije rekla im da više se neće raditi promjene i neka Ministarstvo napravi po 
njihovom zadnjem prijedlogu. Dodaje kako prema informacijama od IŽ-e i Ministarstva, 
Općina Medulin ima najveći broj neriješenih predmeta utvrđivanja pomorskog dobra. Ističe 
kako je njihovo cijelo gospodarstvo vezano uz utvrđivanje pomorskog dobra, te ako 
Ministarstvo se ozbiljno ne počne baviti time njima će biti ugrožene investicije, razvoj i sve 
ostalo.

G. Veljović konstatira da zbog nerješavanja predmeta utvrđivanja pomorskog dobra svi 
gube, općina, županija i država te mu je neshvatljivo da to od 2016. godine stoji.

G. Kirac se nadovezuje kako ih utvrđivanje pomorskog dobra definitivno koči kod skoro svih 
daljnjih investicija.

Gđa. Racan Stern dodaje kako u Ministarstvu do sada su radile samo dvije osobe na 
utvrđivanju pomorskog dobra za cijelu RH.

G. Veljović postavlja pitanje g. Ukotić A., vezano za natječaj koji se provodio za jednu javnu 
nabavu, a tiče se jedne prijave koja je stigla van roka za prijavu, pa je stavljeno na dnevni 
red sjednice Upravnog vijeća, ističe kako je prema informacijama koje on ima prijava stigla u 
13:15, a natječaj je bio do 12 sati. Zanimaju ga daljnja postupanja njega kao ravnatelja i 
Upravnog vijeća po tom pitanju.

G. Ukotić A. Odgovara da se ne radi o javnoj nabavi, nego o jednostavnoj nabavi, koja se 
provodi prema Pravilniku o jednostavnoj nabavi same Ustanove, dodaje kako kolega koji je 
angažiran kao vanjski savjetnik ujedno je i jedan član Povjerenstva, drugi član je kolegica iz 
JU Kamenjak koja je računovodstveni referent te treći član je član Upravnog vijeća koji je 
ujedno i predsjednik Povjerenstva. Dodaje kako prije ove jednostavne nabave su imali i 
jednu drugu gdje je sve bilo uredu jer su sve prijave stigle do 11 sati. Ističe kako što se tiče 
ove druge nabave su imali pristigle dvije ponude te kako je prema informacijama 
Povjerenstva jedna ponuda stigla oko 10,30, a druga u 12.01. Nakon toga Povjerenstvo se 
sastalo i odradilo što je trebalo odraditi, a u međuvremenu dok se Povjerenstvo sastajalo, je 
on dobio poziv od jedne osobe kako oni pokušavaju poslati prijavu mailom, na što je on 
odgovorio gospodinu kako on nema ništa s time, neka pošalju na službeni mail u roku koji je 
propisan. Rekao je gospodinu da ukoliko prijava ne stigne kroz 5 do 10 minuta, Povjerenstvo 
može još malo pričekati, a nakon toga će Povjerenstvo normalno morati nastaviti. Dodaje da 
mu je na to gospodin odgovorio da ukoliko oni ne budu uzeli njihovu prijavu u obzir da će 



tužiti Ustanovu. Dodaje kako je Povjerenstvo nastavilo i završilo s radom, i nešto kasnije je 
dobio informaciju od kolegice iz Povjerenstva da im je na email stigla još jedna prijava, na 
što joj je g. Ukotić A. Odgovorio neka napravi onako kako mora, neka ponovno nazove 
vanjskog suradnika ako treba. Dodaje kako su mu rekli da je ta ponuda stigla oko 11:40, 
nakon čega je kolegica pitala vanjskog savjetnika što da napravi na što je vanjski savjetnik 
odgovorio da prema načelu jednostavne nabave i ta ponuda se mora uzeti u obzir prema 
vremenu kada je poslana. Dodaje kako je Povjerenstvo donijelo Odluku o odabiru najjeftinije 
ponude. Ističe kako prije same sjednice Upravnog vijeća je on upoznao sve članove vijeća 
sa svime jer bez obzira što je vanjski savjetnik rekao da je to uredu, želi da Javna ustanova 
bude javna i transparentna prema svima, na što je jedan član Upravnog vijeća rekao da bi 
bez obzira trebalo provjeriti tu informaciju. Dodaje da je onda on rekao da najbolje da odmah 
nazovu informatičara i neka oni komuniciraju s njim, te su onda oni odradili i taj dio i tada je 
odlučeno da dok se to ne provjeri se ta točka stavi van dnevnog reda dok se tehnički ne 
ispita što je bilo. Nakon toga je Upravno vijeće došlo i u Ustanovu vidjeti sve kako je bilo te 
ističe kakva god bude bila Odluka Upravnog vijeća on će postupiti tako. Ono do čega su 
uspjeli doći da je bila greška u samom mailboxu, da li zbog prenatrpanosti maila ili prevelike 
količine podataka u tom trenutku, nakon čega je jedan član Upravnog vijeća koji se bolje 
razumije u tehniku rekao da je možda došlo i do pokušaja lažiranja vremena, te ukoliko je 
potrebno da se to sve provjeri on je spreman na bilo šta. Dodaje kako unazad tri godine 
uvijek su radili po istom principu i nikad nije bilo problema, ali da on stoji na raspolaganju za 
sve i da se sve to skupa ispita i prijavi ako treba. Jedino moli osnivača da im se eventualno 
omogući da se uzme nekog na privremeno za pružanje te usluge dok se cijela ta situacija ne 
riješi kako bi oni mogli započeti s otvaranjem sezone s tom uslugom da ne ispadnu svi 
skupa neozbiljni, a broj posjetitelja je već sada veliki. Apelira da probaju naći privremeno 
rješenje da zadovolje tu infrastrukturu.

G. Peruško A. Postavlja pitanje g. Perušku, što je s Pješčanom uvalom i proračunom od 
900.000 kuna koji je izglasan u siječnju ove godine, dodaje kako mještani pitaju što se radi u 
Pješčanoj uvali osim što se postavljaju stupići i prometna signalizacija u III. Ogranku.

G. Peruško G. Odgovara da se intenzivno radi i na proboju VII. Ogranka, međutim da bi se 
nešto dogodilo mora proći određeno vrijeme nažalost i utrošiti određena sredstva, dodaje 
kako je izrađena i geodetska podloga, koja je poslužila kao podloga za raspisivanje 
natječaja za projektanta koji je i odabran, i biti će izrađen projekt izgradnje prometnice u VII. 
Ogranku koja će poslužiti kao idejno rješenje za ishodovanje lokacije dozvole, a temeljem 
koje će morati ići u postupak izvlaštenja. Dodaje što se tiče jednog drugog prolaza koji su 
tamo trebali odraditi, nažalost nisu uspjeli naći izvođača koji bi to brzo odradio jer su svi 
zauzeti. Ističe da što se tiče lukobrana, dogovoreno je bilo s firmom iz Labina da se ide u 
ishodovanje građevinske dozvole za taj dio proširenja, i tu su u završnoj fazi te čekaju samo 
informaciju da li će taj dio produžiti za 6m ili će se morati svesti unutar postojećih gabarita, a 
usuglašeno je da se ide u dvije faze, prva je sanacija postojećeg, a druga faza 30m udesno. 
Nadalje ističe da što se tiče uređenja plaža, betoniranja itd., dodaje da su bili u više navrata 
tamo na terenu s ljudima i kako su neke stvari i odradili, ali mora reći da nisu imali sreće s 
potpornim zidom za što su imali raspisanu nabavu, najpovoljniji izvođač je bio odabran, 
međutim onda izvođač nije bio siguran da li će to stići u roku odraditi, nakon čega je još 
tražena i potvrda glavnog projekta te potom na posebnim uvjetima je Pragrande rekao da 
unuda prolazi neka cijev te su to morali usklađivati s terenom i projektom, te dok su oni to 
sve radili prošlo je još 10 dana nakon čega izvođač ih nije mogao čekati, a promijenile su se 
i cijene u tih mjesec dana. Dodaje da će zbog toga morati promijeniti i iznos u proračunu i 
odraditi to nažalost tek na jesen.

G. Peruško A. Zahvaljuje ali iskazuje nezadovoljstvo i želju da se takve stvari ubrzaju jer se 
previše godina čeka da sve to spomenuto odradi, spomenuo je i skretanje kod Plinare da se 
ništa nije riješilo, također što se tiče lukobrana mještani samo žele da bude sigurno i 
osvijetljeno. 



G. Peruško G. Se nadovezuje za skretanje kod plinare, da je bio napravljen glavni projekt u 
kooperaciji s Gradom Pulom, i ishodovana je lokacijska dozvola za jedan mega rotor, i u 
trenutku kada su predali zahtjev za izvlaštenjem, mještani su se pobunili i da neće pristati na 
taj zahtjev. Ističe kako su tada bili primorani odustati. Govori kako je slična situacija i za 
lukobran, zbog različitih mišljenja i želja mještana.

G. Peruško A. Govori kako već 10 godina kod djelatnice stoji taj predmet jer ne može 
napraviti glavni projekt, govori neka onda nađu osobu koja to može napraviti.

G. Peruško G. Odgovara kako su sada u suradnji s ozbiljnom firmom i vjeruje kako će sada 
doći do kraja. 

G. Veljović govori kako su svi vijećnici dobili i pismene odgovore na vijećnička pitanja s 
prethodnih sjednica.

G. Veljović koristi priliku da se zahvali g. Krajcaru na dugogodišnjem radu i doprinosu i tvrtki 
Albanež d.o.o., dodaje kako mu je žao što odlazi jer gube kvalitetnu i stručnu osobu, ali kako 
mu želji puno uspjeha i sve najbolje u daljnjem radu u ime svih vijećnika.

G. Krajcar se također zahvaljuje na dugogodišnjoj suradnji i veseli se i budućoj suradnji i 
poželio je svima sve najbolje.

G. Kirac se također uključuje zahvale i lijepe čestitke, te govori kako kao član skupštine 
Vodovoda d.o.o. kod glasanja za imenovanje novog direktora on je bio suzdržan uz 
objašnjenje da je to zato što Općina gubi kvalitetnu i sposobnu osobu i čestita još jednom.

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad. 2) Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Medulin

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je 
sljedeći:

ZA: 9 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad. 3) Donošenje odluke o izmjeni odluke o zaduživanju za izgradnju vatrogasnog 
doma Medulin 

Izvjestiteljica je pročelnica gđa. Silvija Perica.

Otvara se rasprava. 

G. Grbavčić pohvaljuje za postignuto.

G. Veljović koristi priliku da se zahvali i gđi. Cinziji Zubin koja je bila uputila tu inicijativu da 
se to može napraviti, i to je ta suradnja između svih koja je bitna da bi se nešto postiglo.

G. Kirac još jednom ističe kako su pregovori stvarno potrajali i to je bilo najbolje što su mogli 
napraviti.



G. Veljović još jednom čestita načelniku i pročelnici na tom angažmanu.

Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:

ZA: 9 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad. 4) Donošenje odluke o izmjeni odluke o zaduživanju za izgradnju vrtića Pomer 

Izvjestiteljica je pročelnica gđa. Silvija Perica.

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je 
sljedeći:

ZA: 9 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad. 5) Donošenje odluke o izmjeni odluke o zaduživanju za izgradnju prometnice 
Kašteja – Puntica Medulin 

Izvjestiteljica je pročelnica gđa. Silvija Perica.

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je 
sljedeći:

ZA: 9 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad. 6) Donošenje odluke o izmjeni odluke o zaduživanju za izgradnju male 
zaobilaznice i proširenje groblja  Medulin 

Izvjestiteljica je pročelnica gđa. Silvija Perica.

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je 
sljedeći:

ZA: 9 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad. 7) Donošenje odluke o izmjeni odluke o zaduživanju za nadogradnju  škole i 
izgradnju sportske dvorane OŠ dr. Mate Demarina 

Izvjestiteljica je pročelnica gđa. Silvija Perica.



Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je 
sljedeći:

ZA: 9 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad. 8) Donošenje odluke o izmjeni odluke o zaduživanju za uređenje i izgradnju 
igrališta i opremanje učionica OŠ dr. Mate Demarina

Izvjestiteljica je pročelnica gđa. Silvija Perica.

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je 
sljedeći:

ZA: 9 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje se 
svima na konstruktivnim raspravama i diskusijama te zatvara 10. sjednicu Općinskog vijeća 
Općine Medulin. 

Završeno u 19.00

Zapisnik vodila   Općinsko vijeće Općine Medulin
         Stefani Žmak Predsjednik

dipl. iur. Vladimir Veljović univ.spec.


