REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/0012
URBROJ: 2168/02-01/05-18-61
Medulin, 07. studenoga 2018.

SKRAĆENI ZAPISNIK
SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN
održane dana 07. studenoga 2018. godine s početkom u 19:00 sati
u vijećnici Općine Medulinu

Prisutni: Čalić Edi, Fetai Afrim, Jukopila Emil, Leverić Mirna, Medica Matija, Mišković
Dražen, Modrušan Dragan, Novak Tomislav, Šimunović Paola, Urti Josip, Vidmar Verica,
Zlatić Marko, Zuccon Claudio
Odsutni: Blašković Valter, Kumar Daniele
Ostali prisutni: načelnik Goran Buić, zamjenik načelnika Damir Demarin, pročelnice
Suzana Racan Stern, Silvija Perica, Ana-Mari Počekaj, pročelnik Goran Peruško,
ravnateljica JU Kamenjak Maja Šarić, ravnateljica Dječjeg vrtića Medulin Severka Verbanac,
direktor Buže d.o.o. Aleksander Vojak, članica uprave Medulinske rivijere Diana Kiršić
Rosanda, direktor Albaneža d.o.o. Edo Krajcar, član uprave Med eko servisa d.o.o. Enco
Crnobori, novinarka Glasa Istre Patricija Softić te zapisničarka Ana Žufić.
Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja sve vijećnike, zamjenika načelnika, pročelnike,
direktore i ravnatelje.
Zapisničarka utvrđuje prisutnost vijećnika i Predsjednik konstatira da je na sjednici prisutnih
13 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Navodi da se materijale za odlučivanje
uz poziv dobilo elektronskom poštom te otvara 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Medulin.
Dnevni red se daje na raspravu.
Zamjenik predsjednika vijeća, g. Medica u ime kluba vijećnika Gorana Buića, predlaže da se
15. točka Dnevnog reda zamjeni s točkom 3. kako bi izvjestitelji 15. točke, ravnatelji i
direktori mogli završiti ranije.

Zaključuje se rasprava te se daje na glasanje. Prijedlog izmjene Dnevnog reda je usvojen
jednoglasno sa 13 glasova ZA.

DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 16. sjednice Općinskog vijeća Općine
Medulin
3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Medulin
4. Donošenje Odluke o II izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
5. Donošenje Odluke o II izmjeni i dopuni proračuna Općine Medulin za 2018. godinu
6. Donošenje zaključka o usvajanju informacije o izvješću o obavljenoj reviziji Općine
Medulin za 2017. godinu
7. Donošenje Odluke o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog
djela PPUO Medulin
8. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUO Medulin
9. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Odluke o izradi UPU Centinera zapad 1
10. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Odluke o izradi UPU Centinera zapad 2
11. Donošenje Odluke o ispravku tehničke pogreške u grafičkom djelu UPU Medulin (SN
OM 2/16)
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe
za 2017. godinu
13. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o ustrojstvu upravnih odjela Općine Medulin
14. Donošenje Rješenja o opozivu te imenovanju članice Odbora za lokalnu samoupravu,
međunarodnu i međuopćinsku suradnju
15. Donošenje zaključka o usvajanju izvješća o poslovanju za 2017. godinu trgovačkih
društava i ustanova:
15.1. Albanež d.o.o.
15.2. Medeko servis d.o.o.
15.3. Buža d.o.o.
15.4. JU Kamenjak
15.5. Dječji vrtić Medulin
Ovime se otvara 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Medulin.
Prelazi se na prvu točku dnevnog reda

Ad.1) Aktualni sat
Otvara se rasprava u 19:10.
Gđa. Leverić postavlja pitanje g. Buiću na poziv mještana da li je moguće da se u dogledno
vrijeme na velikom zavoju ispred Casa Nostre izgradi rotor zbog velikih gužvi u ljetnim
mjesecima, a uskoro će se i otvoriti Arheološki park Vižula pa smatra da će biti još više
prometno.
G. Buić odgovara da je navedeni rotor predviđen i Urbanističkim planom Medulina te da se o
tome razmišljalo. Napominje kako je u grafičkim nacrtima predviđena horizontalna
signalizacija kao rješenje za uređenje tog raskrižja te se nadovezuje kako se redovito radi i

na drugim raskrižjima npr. na medulinskoj cesti na skretanju za Pomer, te raskrižje kod Lidla
koji se treba riješiti čim se riješe imovinsko – pravni poslovi, stoga smatra da bi navedeno
raskrižje kod Case Nostre moglo biti manje ulaganje koje smatra da bi se moglo riješiti.
G. Fetai započinje s prvim pitanjem g. Buiću kako slijedi, zašto nije bilo ulaganja u
infrastrukturu, odnosno rješavanje problema dostave za obrtnike na Osipovici, regulacija
parkirnih mjesta koji ovise o rješavanju imovinsko – pravnih odnosa stanara i obrtnika.
G. Buić odgovara, da su za Osipovicu izgubili četiri godine u projektiranju rješenja zbog
neslaganja stanara te predlaže da se napravi jedan novi sastanak sa stanarima kako bi se
zajednički dogovorili. Dodaje kako se nada rješavanju projektne dokumentacije i sloge
stanara kako ne bi ponovo istekla lokacijska dozvola, a nadodaje da pozdravlja prijedlog
vijećnika g. Afrima.
Što se tiče parkinga, navodi kako Općina ima javni parking, a da bi svaki stanar na svojoj
parceli trebao imati vlastiti parkirno mjesto. Vezano uz pitanje dostavnih vozila g. Buić
odgovara da je on za opciju da se uvede vrijeme dostave kada će rampa biti otvorena, a
kada će biti zatvorena. Napominje da su o tome već razgovarali te da je jučer održana
koordinacija sa Mjesnim odborima Medulin I i II, a da je inicijativa sa sastanka da se uredi i
fontana.
G. Fetaia zanima da li se planira izgradnja dodatnog paviljona po nacrtu B3 kao i dodatna
terasa, nadodaje da bi time bili zadovoljni sadašnji korisnici, a povećala bi se i sredstva u
proračunu.
G. Buić odgovora da se prijedlog može razmotriti za sljedeći proračun, a predlaže i da se
pronađe rješenje da paviljoni budu samoodrživi.
G. Peruško nadodaje da je ovo ljeto bilo dosta problema za dostavu te da je Riva najelitnija
kartulina Medulina, a pohvaljuje prijedlog. Smatra da je to prioritet jer je to realan problem
ugostitelja. Nadodaje da treba postajati sloga ugostitelja da se mogu riješiti imovinsko-pravni
poslovi, a vezano uz parkirališta napominje da Buža d.o.o. upravlja parkiralištima, a da se
uzurpacija ostalih parkirališta mora riješiti.
G. Zuccon postavlja pitanje g. Buiću vezano za rad Kaštijuna, zanima ga da li se zna kako
funkcionira novi, a kako stari Kaštijun obzirom da sve više i više raste.
Vijećnik Jukopila Emila izašao u 19:15 (ušao u 19:19)
G. Buić odgovara kako je i on osobno svjedok negativnog utjecaja Kaštijuna te da je
zaprimio puno pritužbi od ACI Marina Pomer zbog neugodnog mirisa. Nadodaje da je uputio
dopis s izravnom zamolbom za aktivacijom Grada Pule i Istarske županije. Predlaže posjet
Županijskom centru za gospodarenje otpadom da svi zajedno vide kako stvari tamo
funkcioniraju i da inzistiraju da se radi na način kako je obećavano. Žali se kako je šteta da
Općina Medulin ispašta zbog tako nečega te da je svjestan gubitka investicija u Općini
Medulin zbog Kaštijuna. Spomenuo je i otvaranje Max city-a u Puli, a ne u Općini Medulin
kako je prvotno bilo predloženo. Nadalje, predlaže odlazak na Kaštijun da svi zajedno vidimo
šta se događa.
G. Medica postavlja pitanje g. Buiću vezano za Balon dvoranu u Medulinu za koju je rečeno
da postoji mogućnost da se preseli u Premanturu na lokaciju današnjeg igrališta.
G. Buić odgovara da se balon dvorana mora ukloniti zbog izgradnje nove dvorane, a da je
balon objekt s građevinskom dozvolom te da ju nije jednostavno premjestiti, potrebno je
projektiranje, a želja je da bude u Premanturi, osim ako vijeće nema drugi prijedlog. Dodaje
kako je Premantura dosta dislocirana od ostatka općine, te bi dvorana doista bila potrebna
kako bi se zaokružio Sportski centar.

G. Mišković prenosi g. Krajcaru, da mještani Volme – Šćuza pitaju ima li kakvog rješenja za
kanalizaciju?
G. Krajcar odgovara da je taj dio ušao u realizaciju projektne dokumentacije za EU projekt.
Nadodaje da je realno za očekivati do 2020. godine.
G. Buić se nadovezuje kako je ugovorena natječajna dokumentacija i projektiranje te da do
rujna 2019. se mora projekt aplicirati.
G. Novak postavlja pitanje što je s doktorom u Premanturi, za kojeg govori da ga više nema,
te ga zanima da li se Općina osjeća krivo zbog toga?
Gđa. Vidmar se nadovezuje na pitanje i govori kako su doktoru promijenili raspored rada,
ostali su na dva dana tjedno, a do sada je bilo tri puta tjedno te da je to jedina promjena.
G. Buić odgovara g. Novaku, je li istina da je inspektorica koja je utvrdila nepravilnost rada
ambulante, bila na izborima zamjenica kandidata za načelnika, odnosno zamjenica g.
Novaka? Postavlja pitanje da li je to sve bilo politički oblikovano, te smatra da g. Novak ne bi
takva pitanja ni trebao postaviti.
G. Novak odgovora da nije bila.
G. Buić odgovara da nije dobio takvu informaciju, a da ambulanta ne radi te da se boji da je
to sve politički potez.
G. Novak postavlja dodatno pitanje g. Buiću da li se Općina Medulin osjeća odgovornom ?
G. Buić odgovara da ne.
G. Novak nastavlja da to nije prihvatljiv standard za Premanturu, te ga zanima je li Općina
stvorila preduvjete za doktora u Premanturi.
G. Buić odgovara da je Općina Medulin upravo ta koja je i otvorila ambulantu i koja je
omogućila apsolutno najbolje uvjete za svoje mještane te da kako onda bilo što drugo Općini
može biti u cilju, dodaje kako je u šoku da g. Novak navodi sve to što sada navodi. Predlaže
mu da se aktivira i pomogne, a ne da „glumi“ dušebrižnika dok njegova zamjenica zatvara
ambulante.
G. Novak nastavlja kako je inspekcija saznala za fleksibilno radno vrijeme i stalno napominje
„sat vremena“, te da on kad dođe kad je radno vrijeme Ambulante očekuje da je doktorica
tamo, a ne u 5, 6 sati ovisno kad dođe.
G. Buić odgovara da mu je sve ovo degutantno, te da navedeno nije ingerencija Općine
Medulin, te da je Općina izgradila ambulantu i da g. Novaku ni to nije dovoljno.
G. Novak pita sljedeće pitanje vezano uz Medulin FM, napominje da glavna urednica
Medulin FM - a nije poduzela mjere da se o izborima MO dovoljno govori na radiju te da je
sramotno da je izlaznost birača za Mjesne odbore bila samo 11%
G. Buić odgovara da Medulin FM nije politički radio te da kao takav ne može dati prostora
samo jednoj listi već svima. Odlučeno je da neće se dati prostora obzirom da nije bilo
mogućnosti za svih. Nadodaje da je i Ljubomir Mezulić pitao isto i da je njemu rečeno da ne
može, jer moraju ili svi ili nitko. Sada će se organizirati emisija Mjesnih odbora te će se svaki
mjesni odbor predstaviti. Završava sa konstatacijom da se neće nikoga favorizirati.

G. Novak govori kako mu je žao da radio nije osmislio da se održi predizborna kampanja.
G. Buić odgovara „ne u predizbornoj kampanji“.
G. Novak nadodaje da zato kampanje i postoje.
G. Demarin odgovara kako zapravo nije istina da se na radiju nije informiralo o izborima za
Mjesne odbore, te kako je gđa. Racan Stern gostovala u emisiji i govorila o ovogodišnjim
izborima. Da se baš htjelo oglašavati su se onda svi mogli javiti puno prije pa bi se možda
nešto i osmislilo.
G. Novak odgovara kako je ovo loš način da se okrivljuje njega (g. Novaka), radio je trebao
misliti na njih i dodaje neka se uzme to onda kao prijedlog da se sljedeći put. Nadodaje da
mu je dosta da se slušaju vijesti iz Vodnjana, Marčane itd..
G. Buić dodaje kako je bitna ravnopravnost, te da je Pomer imao izlaznost od 32%, a nigdje
se nisu oglašavali. Mjesni odbori su izuzetno bitni i naglašava da su jako bitni kao
produžena ruka Općini koja prezentira svoje građane.
G. Jukopila navodi kako je prije godinu dana bio postavio pitanje za gužvu s autima ispred
Ambulante i da se naprave parkirna mjesta i da se uvrsti u proračun, a ništa od toga nije
napravljeno.
G. Peruško odgovara, da je istina da je ta ideja bila iznesena ali da bi trebalo to isto još
jednom izvidjeti.
G. Jukopila nastavlja kako je on dolazio kod g. Peruška i da se pročelnik nije informirao, a
problema je bilo.
G. Peruško odgovara da se može u tom smjeru razmišljati. Te da bi trebalo onda porušiti
sva stabla i dvorište ispred Ambulante kako bi se omogućio parking, naglašava kako je
problem u ljudima koji se parkiraju nepropisno na cesti.
G. Jukopila nastavlja da svi parkiraju te da se na taj način blokira promet i poziva da se dođe
to vidjeti. Bio je i u Općini gdje mu je djelatnica rekla da je kolegica koja to rješava na
bolovanju, a da Općina nije ništa na to poduzela.
G. Peruško navodi kako su prijavili dva komunalna redara na edukaciju za prometne redare
te da će se educirati za obavljati i taj posao.
G. Jukopila postavlja pitanje da li je to odgovor? Te koga da on nazove kada ne može proći.
G. Peruško odgovara da Općina nema pauk službu te da jedini način da to riješi je putem
prometnih redara. Nadodaje da je taj problem prisutan u cijeloj Općini, smatra da svako
mjesto u Općini treba imati 2 do 3 prometna redara, što je jako puno, ali poduzeti će se
mjere da se to riješi.
G. Urti nadovezuje se na raspravu te postavlja pitanje g. Buiću, da li je moguće razmišljati o
uvođenju pauk službe u Općinu Medulin.
G. Buić poziva g. Peruška i g. Vojaka da zajedno sjednu na sastanak te da se oko toga
međusobno dogovore.
G. Peruško odgovara da bi tada trebalo raspisati natječaj, odnosno smatra i da se svi moraju
malo prilagoditi - ako se zna da su par prolaza blokirana, da se ide drugim putem.

G. Jukopila odgovara da ima tri ceste, ali da su sve bile blokirane.
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.2) Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 16. sjednice Općinskog vijeća
Općine Medulin

Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.3) Odnosno Ad. 15) Donošenje zaključka o usvajanju izvješća o poslovanju za
2017. godinu trgovačkih društava i ustanova
Točka 15.1. Albanež d.o.o.
Izvjestitelj je direktor Albaneža d.o.o. g. Krajcar Edo.

Otvara se rasprava
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Točka 15.2. Med eko servis d.o.o.
Izvjestitelj je član uprave Med eko servisa d.o.o. g. Crnobori Enco.
Otvara se rasprava
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Točka 15.3. Buža d.o.o.
Izvjestitelj je direktor Buže d.o.o. g. Aleksander Vojak.
Otvara se rasprava
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Točka 15.4. JU Kamenjak
Izvjestiteljica je ravnateljica JU Kamenjak gđa. Šarić Maja.
Otvara se rasprava

Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Točka 15.5. Dječji vrtić Medulin
Izvjestiteljica je ravnateljica Dječjeg vrtića Medulin gđa. Severka Verbanac.
Otvara se rasprava
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.4) Donošenje Odluke o II izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Izvjestitelj je pročelnik UO za komunalnu izgradnju i održavanje g. Peruško Goran.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.5) Donošenje Odluke o II izmjeni i dopuni proračuna Općine Medulin za 2018.
godinu
Izvjestiteljica je pročelnica UO za proračun i financije gđa. Perica Silvija.
Otvara se rasprava.
G. Novak naglašava da je protiv proračuna, navodi kako je napravio realizaciju proračuna za
ovu godinu i unazad 6 – 7 godina, te izdvaja kako je od 2012. godine bilo 87% izvršenja
proračuna, 2013. 102%, 2014. 78%, 2015. 84%, 2016. 62% te 2017. 71% , dodaje kako je to
za 33.000.000 promašen proračun u 2017, a pita hoće li 180 milijuna kuna bit realizacija
sada?
G. Buić je zamolio g. Novaka da drugi puta sluša pročelnicu Pericu kada govori obzirom da
mu je sve navedeno objasnila prilikom izvještavanja točke.
G. Novak postavlja pitanje g. Perici, da li će onda biti to ostvarenje od 190.000.000 kn?
G. Buić odgovara da neće, nego da im je taj iznos potreban da mogu potpisati ugovore.
Naglasio je da mu je pročelnica Perica rekla da je to tehnička izmjena.
Gđa. Racan Stern se nadovezuje i govori da vezano za Amandman koji je danas stigao, a
tiče se pulske bolnice, da doniranjem za kardiologiju će se spriječiti odlazak djece u Rijeku, i
to je 40.000 kn, vrijedno tog izdvojenog djela proračuna.

G. Jukopila objašnjava da je glasao za program gradnje obzirom da je za gradnju škole, no
da nije glasao za proračun te da neće niti za rebalans, ali ponavlja da je za da se škola
gradi.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 11
PROTIV: 1
SUZDRŽANI: 1
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 6) Donošenje zaključka o usvajanju informacije o izvješću o obavljenoj reviziji
Općine Medulin za 2017. godinu
Izvjestiteljica je pročelnica UO za proračun i financije gđa. Perica Silvija.
Otvara se rasprava.
G. Jukopila napominje kako je ovo izvješće revizije te da se izvješće ne glasa.
G. Zlatić odgovara da se usvajaju informacije na znanje.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 7) Donošenje Odluke o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje i
grafičkog djela PPUO Medulin
Izvjestiteljica je pročelnica UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša gđa. Počekaj AnaMari.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 8) Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUO Medulin

Izvjestiteljica je pročelnica UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša gđa. Počekaj AnaMari.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 9) Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Odluke o izradi UPU Centinera
zapad 1
Izvjestiteljica je pročelnica UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša gđa. Počekaj AnaMari.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 10) Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Odluke o izradi UPU Centinera
zapad 2
Izvjestiteljica je pročelnica UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša gđa. Počekaj AnaMari.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 11) Donošenje Odluke o ispravku tehničke pogreške u grafičkom djelu UPU
Medulin (SN OM 2/16)

Izvjestiteljica je pročelnica UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša gđa. Počekaj AnaMari.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 12) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izvješće o radu Javne vatrogasne
postrojbe za 2017. godinu
Izvjestiteljica je pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti gđa. Racan Stern
Suzana.
Otvara se rasprava.

Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 13) Donošenje Odluke o izmjeni odluke o ustrojstvu upravnih odjela Općine
Medulin
Izvjestiteljica je pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti gđa. Racan Stern
Suzana.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 14) Donošenje Rješenja o opozivu te imenovanju članice Odbora za lokalnu
samoupravu, međunarodnu i međuopćinsku suradnju
Izvjestiteljica je pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti gđa. Racan Stern
Suzana.
Otvara se rasprava.
G. Novak navodi kako nije naveden razlog za opoziv.
Gđa. Racan Stern odgovara kako nema određenog razloga.
G. Novak pita zašto nema razloga?
G. Buić odgovara da nema te da ne brinu da se nitko nije posvađao.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 12
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 1
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 15) Odnosno Ad. 3) Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Medulin
Izvjestiteljica je pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti gđa. Racan Stern
Suzana.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje se
svima na konstruktivnim raspravama i diskusijama te zatvara 17.sjednicu Općinskog vijeća
Općine Medulin.
Završeno u 20.37 sati.

Zapisnik vodila
Ana Žufić

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić

