REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/22-01/0006
URBROJ: 2163-27-01-12-22-22
Medulin, 31.05.2022.
ZAPISNIK
SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN
Održane u DVD Domu Medulin, Biškupije 283
dana 31. svibnja 2022. godine s početkom u 18.00 sati

Vijećnici prisutni: Bužleta Dina, Buić Goran, Grbavčić Ozren Josip, Jukopila Nina,
Mihovilović Radolović Mirna, Medić Pero, Medica Matija, Peruško Andi, Privrat Darko,
Radošević Ines, Ukotić Simeone, Veljović Vladimir
Odsutni: Mišković Dražen
Ostali prisutni: Načelnik Ivan Kirac, pročelnice Suzana Racan Stern, Silvija Perica, AnaMari Počekaj, pročelnik Goran Peruško, pročelnik Marko Cukon, Viši savjetnik za poslove
načelnika Gianni Bužleta, 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, članica uprave Medulinska rivijera Jelena Vitasović, 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 12 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Navodi da se materijale za
odlučivanje uz poziv dobilo elektronskom poštom te otvara 11. sjednicu Općinskog vijeća
Općine Medulin.

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktualni sat
Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 10. sjednice
Donošenje Odluke o usvajanju UPU Stupice 2
Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna DPU Strana
Donošenje Odluke o dodjeli općinskih nagrada i priznanja za 2022. godinu
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Medulin za 2021.
godinu
7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu
8. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustave civilne zaštite na području Općine
Medulin za 2022. godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća stanju sustava civilne zaštite na području
Općine Medulin za 2021. godinu
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o radu JVP Pula za razdoblje
01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
11. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe
birača iz proračuna Općine Medulin za 2022. godinu
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja igrališta i urbane opreme
13. Donošenje Odluke o 2. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture
Općina Medulin za 2022. godinu
14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o uvjetima i postupku natječaja za
prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja i davanja u zakup građevinskog
zemljišta
16. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
Općine Medulin

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

Ad. 1) Aktualni sat
G. Medić postavlja pitanje G. Perušku vezano za natječaje za komunalne redare, ima li
novosti po pitanju zapošljavanja novih komunalnih redara, da li planiraju nekakve
stimulacije, ili da ponude veće plaće i da uspiju dobiti kvalitetan kadar?
G. Peruško odgovara da što se tiče nagrađivanja pročelnica Racan Stern će reći nešto više.
Dodaje da su bili raspisani natječaji i da je samo 1 kandidat udovoljio koji je ujedno i primljen
u službu. Što se tiče komunalnih izvidnika vjeruje da će se popuniti traženi broj djelatnika jer
je oglas sada ponovno objavljen i onda zajedno s komunalnim redarima bi ih trebalo biti oko
7-8 i onda će moći bolje pokrivati sva područja općine. Ističe kako i po drugim općinama i
gradovima imaju isti problem nalaženja kadra i da je situacija dosta kritična.

Gđa. Racan Stern odgovara da upravo na 16. točci današnjeg dnevnog reda će se glasati
za plaću komunalnih redara i izvidnika. Dodaje da će biti povećanje koeficijenta i da je u
pripremi poseban pravilnik o nagrađivanju.
G. Medić dodaje kako je to stvarno gorući problem i želi da zajedno nađu rješenje i da se tim
djelatnicima ponude dobru plaću, odnosno dobro radno mjesto.
G. Kirac ističe kako je upravo danas imao sastanak s načelnikom Općine Fažana i
razgovarali su po pitanju komunalnih redara i da je velika nestašica ljudi koji žele raditi taj
posao te da su i oni u istim problemima. Dodaje kako je Općina Medulin po pitanju plaća
možda i među boljima.
Gđa. Bužleta postavlja pitanje gđi. Racan Stern što se govorilo na sastanku koji je bio sa
županom, da li su šta riješili po pitanju Doma za starije?
Gđa. Racan Stern odgovara da je cilj bio naći način da se njihov budući dom uključi u
Domove RH zbog sufinanciranja smještaja. Dodaje da nisu dobili najbolji odgovor te da čak
niti postojeći domovi i nadogradnje u domovima u Istri neće više moći ostvariti sufinanciranje
smještaja preko Centra za socijalnu skrb već će plaćati smještaj punu cijenu.
G. Buić dodaje da Općina ima u vlasništvu lokacijske dozvole u Banjolama, idejno rješenje
za lokaciju kod Lokve te da je općinsko vijeće bilo usvojilo pismo namjere potencijalnog
investitora te postavlja pitanje što je s time? Ili se traži neko treće rješenje?
Gđa. Racan Stern odgovara da je to bilo postavljeno vijećničko pitanje na jednoj od
prethodnih sjednica te da su upravo na prošloj sjednici svi vijećnici dobili odgovor vezano uz
to pitanje. Dodaje kako parcelu u Banjolama su izgubili jer u vlasništvu RH, a nije bila
pogodna jer je bila opterećena teretom dalekovoda itd. Dodaje da što se tiče pisma namjere,
investitor niti nije ponudio ono što su bili tražili natječajem, a za buduće je stvar na
općinskom vijeću kako dalje.
G. Buić odgovara da ako je zemljište u vlasništvu RH onda barem više nije zabilježba spora.
Predlaže G. Medića da pokrene pregovore s Ministarstvom o prenošenju vlasništva ili pravu
građenja i da rješenje svakako postoji.
Gđa. Racan Stern odgovara da nije bitno tko je vlasnik, jer izgradit dom je najlakše, problem
je funkcioniranje i financiranje. Ističe kako su mještani bili ispunjavali anketu i izjasnili su se
da ne žele privatni dom, već državni jer cijena koja bi bila u privatnom domu korisnici si ne bi
mogli priuštiti smještaj.
G. Kirac se nadovezuje da što se tiče zemljišta ista je priča kao što je bilo za terene za NK
Istru, da bi opet bilo javno-privatno partnerstvo i da je onda teško da bi RH dala pravo
građenja. Dodaje kako se javila još jedna privatna tvrtka za jednu lokaciju te da će nakon
sezone imati sastanak.
G. Ukotić S. postavlja pitanje g. Perušku tko je zadužen za upravljanje Vižulom i njezino
održavanje? Dodaje kako je održavanje nikakvo i da je to sada ruglo nasred Medulina.

G. Peruško odgovara da su imali više razgovara i da će doći na red uređenje tijekom ovog
mjeseca ali da je nešto i napravljeno oko održavanja, barem mu je tako rečeno što se tiče
košnje trave.
G. Bužleta dodaje da Općina upravlja Vižulom, ali da u projektu nije bilo predviđena
funkcionalnost i rješavanje adekvatne infrastrukture jer svi znaju da tamo nema struje itd. i
zbog toga je jako teško Park dovesti u funkciju. Ističe kako imaju plan upravljanja ali problem
košnje je nažalost na području cijele općine, i imaju u vidu angažirati možda više pravnih
subjekata po pitanju rješavanja tog problema košnje. Dodaje da svakako će trebati bolje
isplanirati upravljanje Vižulom.
G. Peruško predlaže da eventualno probaju napraviti neke prioritete ali da je i to teško, i
svakako da mogu vidjet da li imaju mogućnost angažiranja još nekih firmi koje bi to
odrađivale.
G. Ukotić S. odgovara neka onda zaposle još ljudi tijekom ljetnih mjeseci ili angažiraju
privatne firme za održavanje.
G. Peruško dodaje da su bili tražili ponude ali nisu uspjeli naći adekvatne tvrtke koje bi stigle
sve na vrijeme napraviti.
G. Kirac se nadovezuje da je javna nabava bila provedena i da traje još godinu i te ugovorne
obaveze oni moraju ispoštovati, ali se slaže s prijedlogom g. Ukotića S. da jedan pravni
subjekt djeluje u svakom naselju ali treba vidjeti da li je to izvedivo.
G. Buić odgovara da bi Vižula trebala biti sastavni dio programa održavanja i da li je Vižula
uključena s programom košnje?
G. Križanac odgovara da je Vižula uključena u program održavanja ali da kooperanti ne stižu
sve, dodaje da su preuzeli i poslove hortikulture
G. Buić postavlja pitanje da li zna koliki je točan iznos predviđen?
G. Križanac odgovara da ne zna trenutno napamet ali je predviđeno oko 8 odvoza što će biti
teško realizirati.
Gđa. Radošević postavlja pitanje g. Kircu što će biti sa spornom građevinom na Bijeci?
G. Kirac poziva pročelnicu Gđu. Počekaj za detaljnije i odgovara da je predmet uzet u
obradu.
Gđa. Počekaj odgovara da se predmet obrađuje kao i ostali, i da će biti obrađen neovisno o
ishodu, jedan referent ga samostalno odrađuje.
Gđa. Radošević postavlja pitanje g. Peruško da li zna išta vezanu uz 13 luksuznih vila na
Kaželi?

G. Peruško odgovara da su komunalni redari bili na terenu i zaključili su da se nešto radi ali
da je više bilo riječ o mobilnim kućicama koji spadaju u sastavni dio kampa ali će svakako
još provjeriti.
G. Buić postavlja pitanje vezano uz novi cjenik Med eko servisa da li su proveli opširniju
studiju koliko će biti poslovni rezultat s ovim prijedlogom cijena? Dodaje kako malo mještana
je znalo da je bilo provedeno javno savjetovanje, a još manje da se cijene mijenjaju i zašto
oni nisu na vijeću raspravljali o tome prije uvođenje novog cjenika i zašto se onda donosi
čak i prije donošenja financijskih izvješća za prošlu godinu? Da li je poslovao s gubitkom pa
su zato cijene povećane?
G. Križanac odgovara da je donesen novi Zakon, prije se naplaćivalo po spremniku, a sada
po korisniku te zbog toga će doći do smanjenja prihoda i to je razlog za povećanje cijene.
Dodaje da je cjenik trebalo donijeti u roku od 3 mjeseca od donošenja Odluke koja je bila u
veljači ove godine. Ističe kako na stranicama Med eko servisa su detaljno prikazani troškovi,
odnosno usporedba cijena prije i sada. Odgovara da su oni na vrijeme i zakonski pristupili
svemu. Ističe kako nema dobiti i da je to pokrivanje javne usluge koju moraju pružiti i cilj je
opet smanjiti miješani komunalni otpad jer onda do određene prikupljene količine će biti i
popusti do 40%, dodaje kako sada imaju i mogućnost prikupljanja bio otpada i da su na oko
25% odvajanja.
G. Buić odgovara da li je istina da se minimalna cijena usluge skupljanja otpada obračunava
40 kn? odnosno da li mu mogu reći koliko će poskupiti odvoz smeća u jednom prosječnom
kućanstvu?
G. Križanac odgovara da će za otprilike 20-30% ovisno o količini koja se predaja.
G. Buić moli ako može dobiti točan odgovor za slijedeći put jer se inače o tome uvijek
raspravljalo na vijeću o financijskom poslovanju.
G. Križanac odgovara da će dostaviti odgovor o poslovanju Med eka za prošlu godinu.
G. Buić odgovara da smatra da su trebali biti transparentniji prema građanima i apelira na to.
G. Peruško se nadovezuje da su bili govorili da je potrebno uskladiti cjenik s promjenama u
zakonu i da je načelnik dao suglasnost na cjenik ali da se može na nekoj slijedećoj sjednici
upoznati više javnost.
G. Veljović ponavlja da je ipak sve objavljeno na web stranicama Med eko servisa ali
predlaže da mogu napraviti jedno gostovanje direktora na MedulinFM-u. Postavlja pitanje g.
Križancu da li su sami radili izradu cjenika ili su angažirali vanjskog?
G. Križanac odgovara da su radili u suradnji sa Zelenom Istrom.

G. Buić postavlja još jednom pitanje koje mu je prenio MO Pomer, a tiče se suhozida na k.č.
236 k.o. Pomer koji je navodno srušen na rubu te čestice zbog potrebe izgradnje vodovodne
mreže, da li se može sve vratiti u prvobitno stanje?
G. Peruško odgovara da nije upoznat s time, da su dobili zahtjev za suglasnost za privatne
investitore, ali ako je tako da će iskontrolirati i ako treba će intervenirati.
G. Medica postavlja pitanje G. Veljoviću što je bilo s onime što su rekli da će povući svoje
članove iz Upravnog vijeća JU Kamenjak? I drugo pitanje za g. Ukotić A. kako se rješava
problematika wc-a?
G. Veljović odgovara da su rekli da će povući svoja dva kandidata, ali da čekaju da HDZ
preda prijedloge za svoja dva oni će povući svoje.
G. Ukotić A. odgovara da na prošlom vijeću je objasnio problematiku, te da sredinom svibnja
na sjednici Upravnog vijeća je to isto bila tema i bilo je rasprave o imenovanju novog člana
Povjerenstva nabave, te da je on ponovno uputio upit što s time jer je predsjednik upravnog
vijeća trebao odlučiti po tom pitanju. Dodaje da su oni nabavili 7 kemijskih toaleta ako ne
stignu provesti nabavu. Ističe kako čeka da nabava koje je bila poništi i da se raspiše nova,
ali inače do vrijednosti 70.000,00 kn se može ići i na jednu ponudu, a sve drugo mora ići na
upravno vijeće.
G. Veljović postavlja pitanje g. Kircu da ih obavijesti o izboru novog direktora Albaneža.
G. Kirac odgovara da je izabran za v.d. g. Jukić Nikola, diplomirani pravnik i da će njegovo
znanje i iskustvo sigurno pomoći kod pripajanja u jedno vodouslužno područje.
G. Veljović postavlja pitanje g. Perušku da li općina kasni ili ne poduzima određene
aktivnosti kod davanja određenih suglasnosti poljoprivrednicima, obrtnicima radi obavljanja
djelatnosti, prodaja proizvoda na privatnim zemljištima i sl.
G. Peruško odgovara da kod poljoprivrednih zemljišta je problematika složenija, te ako se
ovo tiče prodaje na javnim površinama od strane poljoprivrednika inače imaju natječaje za
zakup javnih površina gdje se uobičajeno javljaju njihovi poljoprivrednici, a ovi određeni
sporadični zahtjevi se pogledaju i obrade ali ističe kako se uvijek davalo njihovim
poljoprivrednicima, ali jedan zahtjev im je ostao neobrađen za kojeg je bio zadužen jedan
komunalni redar kojeg nema, pa će to sada prebaciti kod drugog djelatnika i odlučiti o tome.
Ističe kako što se tiče poljoprivrednog zemljišta donesen je novi Zakon, u kojem će sve
jedinice lokalne samouprave koje još nisu morati donijeti Program raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem koje će morati proći i javno savjetovanje i vijeće.

Ad. 2) Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća
Općine Medulin
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.
Ad. 3 Donošenje Odluke o usvajanju UPU Stupice 2
Izvjestiteljica je pročelnica Ana-Mari Počekaj i predstavnici iz tvrtke Urbanistica d.o.o.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad. 4 Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna DPU Strana
Izvjestiteljica je pročelnica Ana-Mari Počekaj i predstavnici iz Urbanističkog instituta
Hrvatske.
Otvara se rasprava.
G. Buić postavlja pitanje da li obzirom da je visina 9m pretpostavlja da se radi o P+2, osim
vrtića P+1.
Predstavnici tvrtke UIH potvrđuju tako.
Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad. 5 Donošenje Odluke o dodjeli općinskih nagrada i priznanja za 2022. godinu
Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern, a priloženo i izvješće komisije za
izbor i imenovanja.
Otvara se rasprava.
G. Veljović pojašnjava da će se glasati za svaki prijedlog.

Glasa se usvajanje prijedloga dodjele nagrade Općine Medulin 119. brigadi Hrvatske vojske.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Glasa se usvajanje prijedloga dodjele Povelje Počasnog građanina Općine Medulin
post.mortem. Damiru Demarinu.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Glasa se usvajanje prijedloga dodjele Svečane povelje Općine Medulin Leoni Giotti.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Glasa se usvajanje prijedloga dodjele Svečane povelje Općine Medulin dr.sc. Ivanu
Lorencinu.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Glasa se usvajanje prijedloga dodjele Svečane povelje Općine Medulin Luciu Lorencinu.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Glasa se usvajanje prijedloga dodjele Svečane povelje Općine Medulin Zboru župne crkve
Sv. Agneze.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 11

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 1

Glasa se usvajanje prijedloga dodjele Svečane povelje Općine Medulin Vladu Ribiću.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 4

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 8

G. Buić iznosi mišljenje kako je ovo prvi put da je netko predložen, a da nije izglasan.
Pojašnjava da g. Ribić 30 godina je radio za klub.
Glasa se usvajanje prijedloga dodjele Svečane povelje Općine Medulin Ivanu Karasiju.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.
Ad. 6 Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Medulin za
2021. godinu
Izvjestiteljica je pročelnica Silvija Perica.
Otvara se rasprava.
G. Veljović postavlja pitanje vezano uz potraživanja za prihode poslovanja i potraživanja od
prodaja nefinancijske imovine, dio koji je u ovrsi, pa ga zanima da li imaju podatak o
izvjesnosti naplate tih potraživanja koji su u ovrsi.
Gđa. Perica odgovara da za dio zakupnina neizgledno da će se naplatiti, komunalni
doprinos potencijalno i moguće ali jako sporo, ali pod zalogom imaju gotovo sve veće
vrijednosti tako da su potraživanja osigurana.
Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad. 7 Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu
Izvjestiteljica je pročelnica Silvija Perica.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

SUZDRŽANI: 0

Ad. 8 Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustave civilne zaštite na području
Općine Medulin za 2022. godinu
Izvjestitelj je pročelnik Marko Cukon.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad. 9 Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća stanju sustava civilne zaštite na
području Općine Medulin za 2021. godinu
Izvjestitelj je pročelnik Marko Cukon.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad. 10 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o radu JVP Pula za
razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
Izvjestitelj je pročelnik Marko Cukon.

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad. 11 Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s
liste grupe birača iz proračuna Općine Medulin za 2022. godinu
Izvjestiteljica je pročelnica Silvija Perica.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.
Ad. 12 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti održavanja igrališta i urbane opreme
Izvjestitelj je pročelnik Goran Peruško.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.
Ad. 13 Donošenje Odluke o 2. izmjeni Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općina Medulin za 2022. godinu
Izvjestitelj je pročelnik Goran Peruško.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.
Ad. 14 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora
Izvjestitelj je pročelnik Goran Peruško.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.
Ad. 15 Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o uvjetima i postupku
natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja i davanja u zakup
građevinskog zemljišta
Izvjestitelj je pročelnik Goran Peruško.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad. 16 Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika Općine Medulin
Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava.
G. Buić postavlja pitanje da li se ovo odnosi samo na Općinu ili na općinske firme i
ustanove?
Gđa. Racan Stern odgovara da se odnosi samo na Općinu.
Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje se
svima na konstruktivnim raspravama i diskusijama te zatvara 11. sjednicu Općinskog vijeća
Općine Medulin.

Završeno u 20.04

Zapisnik vodila
Stefani Žmak

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
dipl. iur. Vladimir Veljović univ.spec.

