REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/19-01/0001
URBROJ: 2168/02-01/4-19-34
Medulin, 21. prosinca 2018.

SKRAĆENI ZAPISNIK
SA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN
održane dana 21. prosinca 2018. godine s početkom u 18:00 sati
u vijećnici Općine Medulinu

Prisutni: Blašković Valter, Čalić Edi, Fetai Afrim, Jukopila Emil, Kumar Daniele, Leverić
Mirna, Medica Matija, Mišković Dražen, Modrušan Dragan, Novak Tomislav, Urti Josip,
Vidmar Verica, Zlatić Marko, Zuccon Claudio,
Odsutni: Šimunović Paola
Ostali prisutni: načelnik Goran Buić, zamjenik načelnika Damir Demarin, pročelnice
Suzana Racan Stern, Silvija Perica, Ana-Mari Počekaj, Barbara Floričić, pročelnik Goran
Peruško, ravnateljica JU Kamenjak Maja Šarić (naknadno došla), 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, predsjednica Mjesnog odbora Medulin I. Tatjana
Mišković, predsjednik Mjesnog odbora Medulin II. Sandro Radošević, mediji 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
14 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Navodi da se materijale za odlučivanje
uz poziv dobilo elektronskom poštom te otvara 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Medulin.

Dnevni red se daje na raspravu.

Zaključuje se rasprava te se daje na glasanje. Prijedlog Dnevnog reda
jednoglasno sa 14 glasova ZA.

je usvojen

DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća Općine
Medulin
3. Prijedlog Odluke o zahtjevu za povjeravanje poslova iz nadležnosti Istarske županije
4. Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o mirujućem prometu
5. Prijedlog Pročišćenog teksta Odluke o mirujućem prometu
6. Donošenje Odluke o raspisivanje prava građenja na k.č. br. 852/52 k.o. Pomer
7. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani radova u tijeku turističke sezone
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama
9. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
10. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima
11. Donošenje Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Općini
Medulin
12. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih za 2019. godinu
14. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz
proračuna Općine Medulin
15. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u zdravstvu i
socijalnoj skrbi Općine Medulin za 2018.godinu
16. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u obrazovanju
za 2018.godinu
17. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu,
tehničkoj kulturi i rekreaciji Općine Medulin za 2018.godinu
18. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Općine
Medulin za 2018. godinu
19. Donošenje odluke o III. izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2018.godinu
20. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2018.godinu
21. Donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Medulin za 2018.godinu
22. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Općine Medulin za 2019.godinu
23. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u sportu, tehničkoj kulturi i
rekreaciji Općine Medulin za 2019.godinu
24. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u obrazovanju Općine Medulin
za 2019.godinu

25. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u kulturi Općine Medulin za
2019.godinu
26. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u području djelovanja udruga
građana Općine Medulin za 2019.godinu
27. Donošenje odluke o usvajanju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Medulin za 2019.godinu
28. Donošenje odluke o usvajanju programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Medulin za 2019. godinu
29. Donošenje Proračuna Općine Medulin za 2019. godinu
30. Donošenje odluke o izvršavanju proračuna Općine Medulin za 2019. godinu
Ovime se otvara 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Medulin.
Prelazi se na prvu točku dnevnog reda

Ad.1) Aktualni sat
Otvara se rasprava u 19:10.
Gđa. Leverić pozdravlja sve prisutne te postavlja pitanje g. Buiću, da objasni što je s
objektom koji preko noći niknuo na rivi, da li je to stambeni objekt, ugostiteljski ili o čemu je
riječ te tko je tu gradnju dozvolio, smatra da to nije razglednica turističkog Medulina.
G. Buić odgovara da objekt sve iznenadio te se gradi na temelju pravomoćne građevinske
dozvole, Općina se žalila na dobivenu dozvolu no žalba je bila odbijena. Buić navodi da je
Ugovor sklopljen u prošlom stoljeću te da su sve daljnje radnje nastale na temelju toga
Ugovora. Napominje da rušenje nije opcija obzirom da za to ne postoji pravna osnova. Cilj je
bio da se objekt ne izgradi, ali napominje da smo nažalost tu opciju iskoristili žalbom koja
nije usvojena, a građevinska dozvola je pravomoćna.
G. Zuccon spominje da je u medijima objavljeno za vrtić Pomer te moli načelnika da pojasni
što je to točno.
G. Buić odgovora da su se upravo vratili s puta iz Zagreba s potpisivanja Ugovora s
Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i s odobrenim sredstvima
u vrijednosti od 5.619,423,60 kuna za izgradnju i opremanje vrtića u Pomeru. Očekuje se
ubrzo raspisivanje javne nabave za izgradnju, a cilj je da 2020. godine vrtić bude izgrađen te
prepušta riječ ravnateljici DV Medulin gđi. Severki Verbanac ako želi nešto nadodati.
Gđa. Severka govori kako je jako zadovoljna, osobito zbog zadovoljavanja potreba jasličke
skupine, a zaposliti će se još šest zaposlenika, što je također velika stvar. Cijeli projekt je
primjeren djeci, biti će bolja kvaliteta i kontrola rada s djecom te se nada opravdanju
dodijeljenih sredstava i povjerenja.
G. Buić nadodaje kako se time oslobađa stari prostor u Pomeru, pa će samim time i Mjesni
odbor Pomer moći dobiti svoj prostor.
Gđa. Severka nadodaje da će se usput ponuditi novi i kvalitetniji programi.
Gđa. Vidmar nadovezuje se s nadanjem da će možda sljedeće godine biti koji natječaj i za
Dom umirovljenika.

G. Čalić postavlja pitanje g. Buiću vezano uz legalizaciju lukobrana, zanima ga kako
situacija napreduje.
G. Peruško odgovara da su imali razgovore prije par mjeseci po navedenoj temi, ali da nije
još uvijek ništa konkretno intenziviralo te da će vidjeti što dalje s projektantom.
G. Čalić govori u redu, ali da li je jasno da se bez toga ne može te da je to vrlo važno.
G. Novak je imao pitanje za odsutnu gđu. Maju Šarić kao ravnateljicu Kamenjaka, a vezano
za Emira Begića te ga zanima kako je prošao slučaj, no obzirom da gđe. Maje Šarić nema
ne može ju trenutno pitati.
G. Buić odgovara da ne zna puno tome, samo zna da je Emir Begić dobio sudski spor, no da
je najbolje da JU Kamenjak odgovori pismenim putem.
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.2) Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća
Općine Medulin

Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.3) Prijedlog Odluke o zahtjevu za povjeravanje poslova iz nadležnosti Istarske
županije
Izvjestiteljica je Pročelnica gđa. Ana-Mari Počekaj.
G. Buić se po završetku nadovezao rekavši kako je želja bila neposredno kontrolirati vlastiti
razvoj i po pitanju privatnih investitora i javnih, te kako će na ovaj način mještani moći na
jednom mjestu dobiti svu potrebnu dokumentaciju, na ovaj način ćemo biti brži i efikasniji i
moći ćemo konkretno imati uvid u upravljanju našim prostorom zaključio je načelnik.
Gđa. Leverić podržava odluku i govori kako će se na taj način uvesti više reda.
G. Buić dodaje kako za Općinu Medulin po tom pitanju neće biti nikakvih dodatnih troškova s
obzirom da se predviđaju prihodi od taksa.
Otvara se rasprava. Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja
je sljedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad.4) Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o mirujućem prometu
Izvjestiteljica je Pročelnica gđa. Ana-Mari Počekaj.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 14 PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.5) Prijedlog Pročišćenog teksta Odluke o mirujućem prometu
Izvjestiteljica je Pročelnica gđa. Ana-Mari Počekaj.

Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 14 PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 6) Donošenje Odluke o raspisivanje prava građenja na k.č. br. 852/52 k.o. Pomer
Izvjestitelj je Pročelnik g. Goran Peruško.
G. Buić se nadovezuje time kako se nada da će ovaj put natječaj biti uspješan te da će se
napokon ostvariti javno-privatno partnerstvo.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 7) Donošenje Odluke o privremenoj zabrani radova u tijeku turističke sezone
Izvjestitelj je Pročelnik g. Goran Peruško, a priložen je Amandman Načelnika Općine
Medulin koji postaje sastavni dio prijedloga.

Otvara se rasprava.
G. Kumar pozdravlja tu odluku, ali dodaje da već kad su mediji prisutni na sjednici da bi bilo
dobro da se obavijeste ljudi informacijama iz Odluke, da se ne bi događale dezinformacije.
G. Jukopila također pozdravlja odluku, osim što je Općina Medulin izuzela sebe u toj odluci,
misli da kad bi došlo do nekog provjere Odluke da bi u tom slučaju Općina Medulin izgubila,
te smatra da je Odluka pomalo diskriminirajuća.

G. Buić odgovara, da je svi ti uvjeti već predviđeni zakonom, ono što stručne službe
predviđaju je da neće ,doći do radova u tom periodu, ali su ostavili tu mogućnost izuzetka za
svaki slučaj. Predviđa se da će ostati za obavljati samo unutarnji radovi, a ne vanjski. Tako
navodi, kako bi cesta Puntica također trebala biti gotova do tada, te kako su tu odluku
donijeli za svaki slučaj zbog dobivenih sredstava i za Dječji vrtić Pomer.
G. Jukopila odgovara kako razumije, ali da je mislio kako to obično ide kad su sudski sporovi
u pitanju i da bi Općina onda tu izgubila, a za ostale dijelovi misli da je Odluka u redu.
G. Buić odgovara da Općina već ima iskustva po tom pitanju te da je upravo Općina ta koja
pokušava pomiriti građevinski i turistički sektor.
G. Jukopila da Općina zna kako je to kada se ode na sud, te da bi radije da se ta Odluka
dodatno donese kada se dogodi određena situacija.
G. Demarin se nadovezuje s time kako zakon predviđa da se mogu izuzeti određene
predmetne čestice i kao takve Općina Medulin je odredila koje će to čestice biti, nije izuzela
cijelu Općinu kao instituciju već određena predmetna područja. Nadodaje da se društvena
korist treba staviti na prvo mjesto.
G. Zlatić zaključuje da je vjerojatno g. Jukopila htio reći da se boji da Općini ne ospore
Odluku kao što su to već jednom učinili.
G. Peruško odgovara kako sud neće osporiti cijelu odluku već to mogu učiniti za dio odluke,
kao što su već jednom i napravili, a ne cijelu odluku.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 8) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama
Izvjestitelj je Pročelnik g. Goran Peruško.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 9) Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
Izvjestitelj je Pročelnik g. Goran Peruško, a priložen je Amandman Načelnika Općine
Medulin koji postaje sastavni dio prijedloga.
Otvara se rasprava.

G. Buić se uključuje te govori kako prijedlog za 2019.g. je prijedlog programa održavanja
komunalne infrastrukture 13 mil. kuna, dok je prije 11 godina on iznio gotovo 50 % manje.
Objašnjava da se radi o svim aspektima komunalnog sustava, te da je sada taj iznos znatno
manji od iznosa troškova i da se iz tog razloga i zbog neodrživosti iznos mora barem malo
povećati za tih 10 lipa.
G. Jukopila dodaje kako može razumjeti podizanje iznosa komunalne naknade, ali smatra
da se ipak u današnje vrijeme ne bi trebale podizati cijene.
G. Buić odgovara da je prema popisu stanovništva iz 2001. godine broj stanovnika iznosio
6.000, a već 2011.god. 6.500 stanovnika što je povećanje od 500 st., te podrazumijeva da je
trošak održavanja znatno veći.
G. Jukopila odgovara „znam“ no nešto mi govori da možda to nije ispravno.
G. Kumar se uključuje u raspravu i govori kako nije za ukidanje komunalne naknade, no s
legalizacijom je legalizirano puno novih objekata, te ga zanima što je s tim brojem.
G. Peruško se nadovezuje time kako će se napraviti revizija, sve objekte koji nisu registrirani
dovesti će se u sustav, a napominje i da je Medeko servis uvođenjem kanti „otkrio“ još
mnogo neprijavljenih.
G. Kumar dodaje kako mu je teško podržati da se cijene podižu, smatra da bi možda prvo
trebalo napraviti reviziju te onda razmišljati o povećanju.
G. Buić odgovara da se revizija radi svake godine te se baza polako puni, no usprkos tome
investicije općine u održavanje su daleko veće od prihoda komunalne. Može se onda
smanjiti iznos komunalnog ulaganja i npr. manje kositi, ali smatra da je to iznimno
nezahvalno.
G. Novak dodaje kako se i on slaže s g. Jukopilom te da i njega „srce boli“ od poskupljenja
za koje smatra da mještanima nije potrebno.
G. Buić odgovara da se ne slaže s navedenim te smatra ako se građanima objasni javno
zašto se to radi da će građani i shvatiti.
G. Demarin se obraća Med eko servisu, članu uprave g. Encu Crnoboriju s pitanjem koliko
novih korisnika je uvedeno u sustav.
G. Crnobori odgovara da je gotovo 1000 novih korisnika pronađeno koji do sada nisu bili u
evidenciji.
G. Jukopila odgovara da te korisnike treba penalizirati.
G. Zlatić dodaje kako su jučer na koordinaciji vijećnika IDS-a ustanovili da program
održavanja je konstantno u porastu, te da je navedeno povećanje preveliko te će iz tog
razloga biti suzdržani.
Da se postepeno moglo povećati da bude manji šok građanima.

Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 10
PROTIV: 1
SUZDRŽANI: 3
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 10) Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima
Izvjestitelj je Pročelnik Upravnog odjela za komunalno održavanje i infrastrukturu g. Goran
Peruško.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 11) Donošenje Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim
vlakom u Općini Medulin

Izvjestitelj je Pročelnik Upravnog odjela za komunalno održavanje i infrastrukturu g. Goran
Peruško.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 1
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 12) Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Izvjestitelj je Pročelnik Upravnog odjela za komunalno održavanje i infrastrukturu g. Goran
Peruško, a priložen je Amandman Načelnika Općine Medulin koji postaje sastavni dio
prijedloga.
Otvara se rasprava.
G. Zlatić postavlja pitanje vezano za kokoške i koze po nekim naseljima, zanima ga da li će
se ti mještani i životinje morati iseliti.
G. Peruško odgovara da je to prema članku 27. navedeno u Amadmanu, te da u Medulinu
više nema ni magarca ni pijetla.
G. Zlatić odgovara da je onda krivo razumio.
G. Čalić pita što je s psima, 50-60 pasa je imao jedan vlasnik, tko i kako će se to definirati.

G. Peruško odgovara da je definirano u Azilu i veterinarskoj inspekciji te da je u Općini
predviđen Azil na Pećinama.
Gđa. Leverić odgovara da bi radije članak 27. nego problem s psima i vlasnicima koji iza
svojim psa ne očiste.
G. Buić dodaje kako prema članku 5. stavka 1, to predviđeno.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 13) Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih za 2019.
godinu
Izvjestiteljica je pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti gđa. Racan Stern
Suzana.
Otvara se rasprava.
Pročitano je i mišljenje Odbora za mlade koji se slaže s programom.
G. Kumar komentira da podržava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 14) Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje
financiranje iz proračuna Općine Medulin
Izvjestiteljica je pročelnica UO proračun i financije gđa. Silvija Perica.
Otvara se rasprava.
G. Zlatić komentira da je vijećnik u međuvremenu dostavio Izvješće.
G. Jukopila postavlja pitanje zašto se kolegu vijećnika nije upozorilo na obvezu slanja
izvješća.
G. Zlatić odgovara da je pročelnica upozorila, no prekasno su primijetili, razgovarali su o
tome.
G. Perica potvrđuje navedeno.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 15) Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Medulin za 2018.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: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 16) Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
obrazovanju za 2018.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: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 17) Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
sportu, tehničkoj kulturi i rekreaciji Općine Medulin za 2018.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: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 18) Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
kulturi Općine Medulin za 2018. godinu
Izvjestiteljica je pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti gđa. Racan Stern
Suzana.
G. Jukopila izlazi iz Vijećnice u 19.21.
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. 19) Donošenje odluke o III. izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2018.godinu
Izvjestitelj je Pročelnik Upravnog odjela za komunalno održavanje i infrastrukturu g. Goran
Peruško.
G. Jukopila ulazi u Vijećnicu u 19.23.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 12
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 2
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 20) Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2018.godinu
Izvjestitelj je član uprave Med eko servis d.o.o. g. Enco Crnobori.
Otvara se rasprava.
G. Jukopila komentira da nema raspravu za 20 točku već ga zanima što je s paušalnom
turističkom naknadom?
G. Buić odgovara da će se po tom pitanju održati vijeće u siječnju 2019.
G. Novak izlazi iz Vijećnice u 19.25.
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
G. Novak ulazi u vijećnicu u 19.27.

Ad. 21) Donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Medulin za 2018.godinu
Izvjestiteljica je pročelnica UO proračun i financije gđa. Silvija Perica.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 12
PROTIV: 1
SUZDRŽANI: 1

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 22) Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u zdravstvu i
socijalnoj skrbi Općine Medulin za 2019.godinu
Izvjestiteljica je pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti gđa. Racan Stern
Suzana, a priložen je i Amandman vijećnika Danielea Kumara kojeg je Načelnik prihvatio te
se o njemu posebno ne glasa.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 23) Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u sportu, tehničkoj
kulturi i rekreaciji Općine Medulin za 2019.godinu
Izvjestiteljica je pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti gđa. Racan Stern
Suzana, a pročitano je i mišljenje Odbora za sport i rekreaciju koje je dalo pozitivno
mišljenje.
Otvara se rasprava.
G. Buić napominje da je točka 12. u iznosu od 131.000,00 kuna predmet budućeg
sporazuma s Arena Hospitality Group-om, a tiče se spora AGH i NK Medulina. Pola iznosa
plaća Općina, a pola će Arena H.G. otpisati.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 24) Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u obrazovanju Općine
Medulin za 2019.godinu
Izvjestiteljica je pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti gđa. Racan Stern
Suzana, a suglasan je i Odbor za odgoj i obrazovanje.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 25) Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u kulturi Općine
Medulin za 2019.godinu

Izvjestiteljica je pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti gđa. Racan Stern
Suzana, a Odluku je podržao i Odbor za kulturu.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 26) Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u području djelovanja
udruga građana Općine Medulin za 2019.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: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 27) Donošenje odluke o usvajanju programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2019.godinu
Izvjestitelj je Pročelnik Upravnog odjela za komunalno održavanje i infrastrukturu g. Goran
Peruško, a priložen je Amandman Načelnika Općine Medulin koji postaje sastavni dio
prijedloga.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 12
PROTIV: 1
SUZDRŽANI: 1
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 28) Donošenje odluke o usvajanju programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2019. godinu

Izvjestitelj je član uprave Med eko servis d.o.o. g. Enco Crnobori.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 29) Donošenje Proračuna Općine Medulin za 2019. godinu
Izvjestiteljica je pročelnica UO proračun i financije gđa. Silvija Perica, a priložen je
Amandman Načelnika Općine Medulin koji postaje sastavni dio prijedloga također i mišljenje
Odbora za financije te Amandman vijećnika Danielea Kumara kojeg je Načelnik prihvatio te
se o njemu posebno ne glasa.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 12
PROTIV: 1
SUZDRŽANI: 1
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 30) Donošenje odluke o izvršavanju proračuna Općine Medulin za 2019. godinu
Izvjestiteljica je pročelnica UO proračun i financije gđa. Silvija Perica.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 14
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje se
svima na konstruktivnim raspravama i diskusijama te zatvara 18. sjednicu Općinskog vijeća
Općine Medulin. Svim prisutnima čestita blagdane.
Završeno u 19.52 sati.

Zapisnik vodila
Ana Žufić

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić

