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Ad.2 

 
REPUBLIKA HRVATSKA       
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA MEDULIN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/14-01/0009 
URBROJ: 2168/02-01/4-15-20 
Medulin, 24. veljače 2015. 
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN 

održane dana 23.prosinca 2014. godine s početkom u 18:00 sati 
u Medulinu, Centar 223/I. u prostoriji općinske vijećnice 

 
 

Prisutni: Jovan Milovan, Jukopila Emil, Leverić Mirna, Medica Matija, Mišković Dražen, 
Peruško Viktor, Radolović Rosanda Divna, Ukotić Simeone, Vidmar Verica, Zuccon Claudio i 
Zoričić Davor 
Odsutni: Privrat Klaudio, Iveša Neven, Lorencin Serđo i Zlatić Marko 
Ostali prisutni: načelnik Buić Goran, zamjenik načelnika Demarin Damir, pročelnice 
Suzana Racan Stern, Silvija Perica, direktor Buža d.o.o. Aleksander Vojak, direktor Albanež 
d.o.o. Edo Krajcar, član uprave Medeko servis d.o.o. Enco Crnobori, Pliško Seferagić 
Lorena i zapisničarka Helga Može Glavan 
 
Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Divna Radolović Rosanda pozdravlja sve prisutne. 
Konstatira da je prisutan dovoljan broj vijećnika da se mogu donositi pravovaljane odluke te 
otvara 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Medulin. 
Otvara raspravu za predloženi dnevni red. Zatvara raspravu i daje slijedeći dnevni red na 
glasanje. Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 11 glasova ZA. 
 

 
DNEVNI RED  

1. Aktualni sat  
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine                                        
Medulin  

3. Donošenje odluke o sufinanciranju predškolskih ustanova  

4. Donošenje odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i 
gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luka nautičkog turizma Luka Volme  

5. Donošenje odluke o dodjeli koncesije plaža ispred hotela Belvedere  

6. Donošenje odluke o zaduženju Općine Medulin  

7. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa gradnje objekta i uređaja 
komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2014.godinu  

8. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne 
infrastrukture Općine Medulin za 2014.godinu  

9. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u zdravstvu i 
socijalnoj skrbi na području Općine Medulin za 2014. godinu  

10. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u obrazovanju 
na području Općine Medulin za 2014.godinu  

11. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi na 
području Općine Medulin za 2014.godinu  

12. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Medulin za 2014. 
godinu  

13. Donošenje programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Medulin za 
2015.godinu  
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14. Donošenje programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture Općine 
Medulin za 2015.godinu  

15. Donošenje programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Medulin za 
2015.godinu  

16. Donošenje programa javnih potreba u sportu na području Općine Medulin za 
2015.godinu  

17. Donošenje programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi na području Općine 
Medulin za 2015.godinu  

18. Donošenje programa javnih potreba u kulturi na području Općine Medulin za 
2015.godinu  

19. Donošenje programa javnih potreba udruga građana Općine Medulin za 2015.godinu  

20. Donošenje Proračuna Općine Medulin za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 
2017.godinu  

21. Donošenje odluke o izvršenju proračuna Općine Medulin za 2015.godinu  
 
Prelazi se na prvu točku dnevnog reda 
Ad.1) Aktualni sat započinje u 18,10 sati 
 
Nema zainteresiranih za raspravu. 
 
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 
Ad.2) Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Medulin  

Izvjestiteljica je zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Općine Medulin Divna Radolović 
Rosanda 

Otvara se rasprava 

Gđa. Radolović Rosanda poziva se na 9. točku dnevnog reda 13. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Medulin i želi da se naglasi da je ona bila za samo za jedno predloženo radno 
mjesto iz računovodstva za povećanje ( ispravak) koeficijenta. Traži da se posluša traka sa 
navedene sjednice i zapiše što je g.Privrat govorio o toj točki. 

Zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 

ZA:11            PROTIV:0         SUZDRŽANI:0 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.3) Donošenje odluke o sufinanciranju predškolskih ustanova  

Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern 

Otvara se rasprava, zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 

ZA:8              PROTIV:3         SUZDRŽANI:0 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.4) Donošenje odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i 
gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luka nautičkog turizma Luka Volme  

Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern 

Otvara se rasprava, zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 

ZA:9             PROTIV:0          SUZDRŽANI:2 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.5) Donošenje odluke o dodjeli koncesije plaža ispred hotela Belvedere  

Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern 

Otvara se rasprava, zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 
ZA:11           PROTIV:0          SUZDRŽANI:0 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.6) Donošenje odluke o zaduženju Općine Medulin 
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Izvjestiteljica je pročelnica Silvija Perica 

Zapisnik Komisije za financije se prilaže u zapisnik. 

Otvara se rasprava, zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 
ZA:8            PROTIV:2           SUZDRŽANI:1 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.7) Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa gradnje objekta i 
uređaja komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2014.godinu 

Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern 

Otvara se rasprava, zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 

ZA:8            PROTIV:0           SUZDRŽANI:3 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.8) Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne 
infrastrukture Općine Medulin za 2014.godinu  

Izvjestitelj je član uprave Medeko servis d.o.o. Enco Crnobori 

Otvara se rasprava, zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 
ZA:8            PROTIV:0           SUZDRŽANI:3 

 

g. Lorencin Serđo pridružio se u 18,20 sati 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.9) Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u 
zdravstvu i socijalnoj skrbi na području Općine Medulin za 2014. godinu  

Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern 

Otvara se rasprava, zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 
ZA:9            PROTIV:0           SUZDRŽANI:3 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.10) Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u 
obrazovanju na području Općine Medulin za 2014.godinu  

Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern 

Otvara se rasprava, zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 

ZA:9            PROTIV:0           SUZDRŽANI:3 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.11) Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u 
kulturi na području Općine Medulin za 2014.godinu  

Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern 

Otvara se rasprava, zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 
ZA:9            PROTIV:0           SUZDRŽANI:3 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.12) Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Medulin za 
2014. godinu  

Izvjestiteljica je pročelnica Silvija Perica 

Zapisnik Komisije za financije se prilaže u zapisnik. 

Otvara se rasprava, zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 

ZA:9           PROTIV:0            SUZDRŽANI:3 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.13) Donošenje programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Medulin za 
2015.godinu  

Izvjestitelj je član uprave Med eko servis d.o.o. Enco Crnobori 
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Otvara se rasprava, zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 
ZA:9           PROTIV:0            SUZDRŽANI:3 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.14) Donošenje programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture 
Općine Medulin za 2015.godinu  

Izvjetiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern 

Otvara se rasprava, zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 

ZA:9           PROTIV:0            SUZDRŽANI:3 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.15) Donošenje programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine 
Medulin za 2015.godinu  

Izvjetiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern 

Otvara se rasprava, zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 

ZA:12         PROTIV:0            SUZDRŽANI:0 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.16) Donošenje programa javnih potreba u sportu na području Općine Medulin za 
2015.godinu 

Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern 

Otvara se rasprava, zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 
ZA:12         PROTIV:0             SUZDRŽANI:0 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.17) Donošenje programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi na području 
Općine Medulin za 2015.godinu  

Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern 

Otvara se rasprava, zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanje je slijedeći: 

ZA:12         PROTIV:0             SUZDRŽANI:0 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.18) Donošenje programa javnih potreba u kulturi na području Općine Medulin za 
2015.godinu  

Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern 

Uložen je amandman. 

Otvara se rasprava 

G.Buić obrazlaže amandman, postaje sastavni dio programa Javnih potreba u kulturi. 

Zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 

ZA:9          PROTIV:0             SUZDRŽANI:3 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.19) Donošenje programa javnih potreba udruga građana Općine Medulin za 
2015.godinu  

Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern 

Otvara se rasprava, zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 
ZA:9            PROTIV:0            SUZDRŽANI:3 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.20) Donošenje Proračuna Općine Medulin za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 
2017.godinu 

Izvjestiteljica je pročelnica Silvija Perica 

Uložen je amandman i zapisnik Komisije za financije. 
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Otvara se rasprava 

G.Peruško navodi kako ga model izrade proračuna ne zadovoljava. Način dolaženja do 
određenih pozicija? nije u redu. Kaže kako  nisu imali priliku reći što misle, te kako se neke 
stavke ponavljaju iz godine u godinu. Ističe kako nemamo razvojne službe u okviru sektora 
za urbanizam i razvoj, te kako dolazimo do proračuna po principu “tko ugrabi”. Govori kako 
nema strategije razvoja, te kako nitko to ne radi i da je sve to (i programi,i održavanja,i 
gradnje) sastavni dio, te kako to radimo iz godine u godinu, a da nismo osposobili stručnu 
službu. Smatra kako nismo postavili osnovne pravce razvoja, te se pita kako će vijećnici 
znati prioritete gradnje i razvoja i iz kojih izvora ćemo ih financirati. Navodi kako on ne bi 
mogao ubuduće prihvatiti ovakav prijedlog proračuna bez da stručne službe pripreme 
kvalitetno, organizaciono, stručno, tehnički da dođemo do svih podataka. Govori kako se, 
obilazeći Medulin, uvjerio da se u naselju Medulin dosadašnja politika razvoja vodi na 
principu devastacije. Pita se što je u ovih 20 godina izgrađeno u naselju Medulin, te ističe 
kako treba voditi računa o cijelokupnom prostoru, te kako on gleda način kako bi trebalo taj 
razvoj organizirati, koordinirati i usmjeriti. Nadalje se pita, vezano za udruge, tko je odlučio 
kome će se dodijeljivati sredstva. Ističe kako poticanje razvoja gospodarstva iznosi 
200.000,00 kn, te da bi to trebao biti glavni cilj Općine. Navodi kako nemamo stručne službe 
koje bi usmjeravale sredstva prema deficitarnim djelatnostima i koje bi stvarale povoljnije 
uvjete za investiture. Govori kao mi do sada nismo ni pokušali voditi osmišljeniju politiku 
razvoja. Smatra kako treba zaposliti stručne i sposobne ljude koji će moći dalje voditi, te 
kako imamo sreće što je netko izgradio hotele. Također smatra kako mi moramo osmisliti 
razvojne mogućnosti i određene djelatnosti razvijati i privući investiture. Ističe kako stanje u 
Medulinu ne može biti gore. 

G.Ukotić traži neka se vijećnike kvartalno izvještava o realizaciji proračuna. 

G.Buić  smatra kako je vrlo bitna suradnja stručnih službi i njega i vijećnika. U potpunosti se 
slaže sa g.Peruškom, te bi i sam htio da su efikasniji u stručnim službama. Navodi kako će I 
sam raditi na tome da slijedeća sistematizacija radnih mjesta bude u smjeru da postane 
moderan, efikasan sustav koji je propocionalan slici koja je izvana. Ističe kako bi želio da 
smo najbolja općina u Republici Hrvatskoj, te smatra kako zbog ljudi, gospodarskih resursa 
itd. to i možemo postati.   

Zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 
ZA:9            PROTIV:0            SUZDRŽANI:3 

 

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda 

Ad.21) Donošenje odluke o izvršenju proračuna Općine Medulin za 2015.godinu  
Izvjestiteljica je pročelnica Silvija Perica 
Zapisnik Komisije za financije se prilaže u zapisnik. 
Otvara se rasprava, zatvara se rasprava te se vrši glasanje. Rezultat glasanja je slijedeći: 
ZA:9            PROTIV:0            SUZDRŽANI:3 
 
Zamjenica predsjednika zaključuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje se svima na 
konstruktivnim raspravama i zatvara 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Medulin. 
 
Završeno u 19:00 sati 
 
 
 
Zapisnik vodila:                          Općinsko vijeće Općine Medulin                                                                            
Helga Može Glavan                                                              Zamjenica predsjednika  
                  Divna Radolović Rosanda                                                                         
 
 


