REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/19-01/0003
URBROJ: 2168/02-01/4-19-19
Medulin, 06. lipnja 2019.

SKRAĆENI ZAPISNIK
SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN
održane dana 04. travnja 2019. godine s početkom u 19:00 sati
u vijećnici Općine Medulinu

Prisutni: Čalić Edi, Fetai Afrim, Jukopila Emil, Kumar Daniele, Leverić Mirna, Medica Matija,
Mišković Dražen, Modrušan Dragan, Šimunović Paola, Urti Josip, Vidmar Verica, Zlatić
Marko, Zuccon Claudio,
Odsutni: Novak Tomislav, Blašković Valter
Ostali prisutni: načelnik Goran Buić, zamjenik načelnika Damir Demarin, pročelnice
Suzana Racan Stern, Silvija Perica, Barbara Floričić, pročelnik Goran Peruško, zamjenik
ravnateljice JU Kamenjak Aljoša Ukotić ravnateljica Dječjeg vrtića Medulin Severka
Verbanac, direktor Buže d.o.o. Aleksander Vojak, predsjednica uprave Medulinska rivijera
Maja Bizjak, članica uprave Medulinska rivijera Diana Kiršić, član uprave Med eko servisa
d.o.o. Enco Crnobori, novinarka Patricija Softić, predsjednik Mjesnog odbora Vinkuran
Vjenceslav Novak, predsjednici Mjesnog odbora Medulin I i II Tatjana Mišković i Sandro
Radošević te zapisničarka Stefani Žmak
Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja sve vijećnike, zamjenika načelnika, pročelnike,
direktore i ravnatelje.
Zapisničarka 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 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Medulin.

Dnevni red se daje na raspravu.

Zaključuje se rasprava te se daje na glasanje. Prijedlog Dnevnog reda
jednoglasno sa 12 glasova ZA.

je usvojen

DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine
Medulin
3. Donošenje PPO Kanalić
4. Donošenje Odluke o izradi UPU Vinkuran-Zotta i zona sporta
5. Donošenje Odluke o izradi UPU Premantura zapad
6. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke namjene
VOLME JUG
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava Civilne zaštite na području
Općine
Medulin u 2018. godini
8. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava CZ na području OM za 2019. godinu
9. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ na području
Općine
Medulin
10. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na pomorskom dobru u Općini Medulin za
2019. god.
11. Donošenje Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra –
izgradnja
retencijskih spremnika na sustavu javne odvodnje u naselju Pješčana uvala
12. Donošenje Plana rasporeda lokacija za postavljanje elemenata urbane opreme na
području
Općine Medulin u 2019. godini
13. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u
vlasništvu
Općine Medulin za 2019.
14. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz
proračuna
Općine Medulin,
15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o sufinanciranju
radova
izvanrednog održavanja sa Županijskom upravom za ceste
16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
17. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
18. Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Medulin – dodatno zaduživanje OŠ Dr. Mate
Demarina.
19. Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Medulin – financiranje izgradnje prometnice u
Medulinu Kašteja ( Puntica)
20. Donošenje Izvješća o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Medulin za 2018.
21. Donošenje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture
Općine Medulin za 2018.
22. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja
otpadom
za 2018. godinu
23. Donošenje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja
odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada i
uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

24. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o javnoj usluzi prikupljanja komunalnog otpada
u
2018. godini
25. Donošenje Odluke o imenovanju članova Komisije za prodaju nekretnina
Ovime se otvara 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Medulin.
Prelazi se na prvu točku dnevnog reda

Ad.1) Aktualni sat
Otvara se rasprava u 19:05.
Gđa. Leverić postavlja pitanje za g. Buića da li je moguće u bliskoj budućnosti predvidjeti
dolje kod Mižerije kod igrališta jedan sanitarni čvor koji je itekako potreban za taj dio, jer je
veliki protok ljudi, trgovina i šetnjica te kako dva postojeća kemijska wc-a nisu dugoročno
rješenje i smatra da taj sanitarni čvor bi bio idealno rješenje za taj dio.
Vijećnik Emil Jukopila ulazi u Vijećnicu u 19:10.
G. Buić odgovara da svakako može reći da najkasnije sljedeće godine bi se mogao postaviti
sanitarni čvor, naručiti neki montažni objekt nešto slično kao što već postoji na Bijeci, te
dodaje kako trenutno na toj lokaciji je premješten kontejner koji je prebačen iz škole vezano
za svlačionice zajedno sa sanitarnim čvorom koji je sad predviđen za potrebe Ronilačkog
kluba, pa dok se to ne riješi imati ćemo kemijske wc-e, ali se svakako računa za skoro
vrijeme da se napravi i kompletan sanitarni čvor, s vodom i svime potrebnim.
Gđa. Leverić sljedeće pitanje postavlja g. Crnoboriu, navodi kako je vidjela da na zelenim
površinama postoje kantice sa slikom psa te kako bi to i njima dobrodošlo za ljude koji vode
svoje pse u šetnju te moli ako je moguće nabaviti ih kod jer od kad je Vižula zatvorena u tom
djelu imaju svašta te ona svakodnevno čisti ulicu.
G. Crnobori odgovara kako je dobio i upite od MO I i MO II za te kantice za izmete kućnih
ljubimaca, te dodaje kako je upravo danas dobio ponude i naručio dodatnih 10 komada
takvih kantica, te da se do sezone taj problem riješi, i čim prije će nastojati ih montirati.
Gđa. Vidmar postavlja pitanje za g. Buiću te moli za novosti vezano za Dom umirovljenika,
jer ne voli dezinformiranost.
G. Buić odgovora kako je Dom umirovljenika jedan od najkompleksnijih projekata koji su u
tijeku, kako su trenutno u ishodovanju lokacijske dozvole i poziva Pročelnika Peruška da se
nadoveže na odgovor. Dodaje još kako je idejni projekt odavno gotov, te kako sad ostaju
samo tehnički postupci koji se moraju zgotoviti.
G. Peruško odgovara kako je situacija dosta kompleksna, sad su u ishodovanju posebnih
uvjeta svih nadležnih institucija, negativan odgovor stigao je od MUP-a što se tiče pristupa
uzdužnom stranom, zadire su u novu prometnicu koja se treba formirati (Kamik - Paltana
faza II) , dodaje kako uvjet za dobivanje lokacijske dozvole je dobivanje građevinske dozvole
za fazu II prometnice Kamika-Paltana koja je nedavno predana, i ujedno o svemu tome ovisi
i o projektu prometnice kako će se napraviti, tu se još moraju premještati stupovi
dalekovoda, zato je sveukupno dosta kompleksan projekt. Dodaje kako se bez obzira
intenzivno radi na tome.

Gđa Vidmar sljedeće pitanje postavlja g. Crnoboriu kako je dobila zamolbu na Socijalno
vijeće od Doma za starije i nemoćne „Moja hiža“ iz Vinkurana vezanu za naknadu od 2000
kn mjesečno koje plaćaju za odvoz smeća ako bi im se mogla oprostiti na neko vrijeme s
obzirom da su oni u početku rada, odnosno osnivanja. Kako nisu u potpunosti još niti
popunjeni. Ponavlja pitanje da li je moguće da im se izađe u susrest s obzirom da je to i
jedini Dom na ovom području i oni iz Socijalnog vijeća nemaju način da im pomognu.
G. Crnobori navodi kako često dobivaju upite od ljudi koji imaju otežane uvjete za plaćanje
ali kako on nema niti ovlasti niti mogućnost osloboditi nekog od plaćanja. Dodaje kako su se
oni javili i kod njih pa su ih oni uputili na Socijalno vijeće koje će poslije utvrditi ako postoji
elemenat zbog kojeg bi im se trebalo izaći u susret, onda oni to prosljeđuju Načelniku ili
Općinskom vijeću na odlučivanje.
Gđa. Vidmar odgovara kako onda Odluku oni bi mogli donijeti, odluku da se sugerira
nekome, te kako ne može ona odrediti nekome plaćanje.
Gđa. Racan Stern nadodaje kako Općina ima isto Socijalno vijeće koje razmatra građane
koji su socijalno ugroženi ali ne zahtjeve tvrtke, npr. ako se neki građanin javi da mu treba
subvencionirati smještaj u tom Domu, u tom slučaju se može subvencionirati, ali samoj tvrtki
da joj se plaća odvoz otpada, to iz socijalnog programa nije moguće. Također dodaje kako je
ta tvrtka koristila sredstva iz Programa za poticanje razvoja gospodarstva, te kako su krajem
prošle godine dobili oko 6500, 7000 kn .
Gđa. Floričić dodaje kako se eventualno onda mogu javiti ponovno ove godine pa koristit za
neku drugu mjeru.
G. Buić predlaže da se primi vlasnica Doma i prezentiraju usluge Doma pa da na taj način
se potaknu budući korisnici i da im tako pokušamo pomoći.
Gđa. Vidmar odgovara kako je vlasnica pokušala putem radija, međutim to se samo dva
puta oglašavalo u iznosu 7000 kn i to im je sve previše.
G. Buić ponovno poziva da se javno napravi jedna prezentacija Doma i zainteresiraju
mogući korisnici.
G. Čalić postavlja pitanje g. Buiću i govori kako u VII. Ogranku se u kratko vrijeme izgradilo
jako puno apartmana, uz to to je slijepa cesta, dugačka 800 m i širine 3m, problem je ići u
rikverc po 500-600 m, moli na rješavanje samo zadnjih 20 metara što je jedan vlasnik
zatvorio staru austrougarsku cestu, što mu je Krizmanić odobrio i Živolić isto, te kako tu
postoji samo dobra volja da to Načelnik riješi na način da se s njima dogovori.
G. Buić odgovora kako itekako svi znaju za taj problem u Pješćanoj uvali te predlaže da uz
pomoć Mjesnog odbora se kontaktiraju privatni vlasnici da vidimo na koji način bi to uspjeli
riješiti.
G. Modrušan odgovara kako se to neće uspjeti riješiti dogovorom, već jedini način je
izvlaštenje. Jer i poznaje vlasnika tog zida i tu je situacija malo kompliciranija.
G. Buić ponavlja kako bi trebalo svejedno pokušati još jednom riješiti dogovor, u suprotnom
ako se ponovno ne uspije, dodaje kako u Proračunu postoji jedna opća stavka iz koje bi se
moglo krenuti inicijalno s projektiranjem, pa kako bi dobili lokacijsku dozvolu i proveli
postupak izvlaštenja.
G. Čalić pita u kojem roku će se uspjeti taj sastanak dogovoriti.
G. Buić predlaže da do sljedećeg Vijeća se ima izvještaj sa sastanka.

Gđa. Šimunović postavlja pitanje g. Perušku, te ju zanima da li se planira urediti put koji vodi
do javne plaže Pošesi, i također parking koji je iznad te plaže koji je u jako lošem stanju, a
preko sezone tamo ima jako puno turista, i znak da je to put za javnu plažu, a put do nje jako
loš, te da li bi se to moglo riješiti i kada.
G. Peruško odgovora kako znamo da nakon poplave koja ih je bila zadesila ta cesta je
ostala u jako lošem stanju tako da to je u planu sanirati zajedno s tim putem prema plaži.
Rješavanje tog problema je definitivno predviđeno tako da to je u planu do sezone dovesti u
kvalitetniju razinu uređenosti.
G. Kumar postavlja pitanje g. Buiću, u kojoj fazi je biciklističko-pješačka staza Kamik –
Premantura.
G. Buić odgovora kako se zna da je lokacijska dozvola dobivena, krenuli su s provedbom
parcelacijskog elaborata te kako se na GEO portalu već vidi ucrtana trasa prometnice,
jedino ona strana bliže Kamiku nije provedena, ali dodaje kako se vodi briga o provedbi
predmeta i u katastru i čim se riješi taj dio onda se ide u rješavanje imovinsko pravnih
odnosa te se nada da bi sljedeće godine moglo se krenuti u pripremu izgradnje biciklističke
staze.
G. Kumar postavlja drugo pitanje, ako se može naći rješenje za ulaz u Banjole - Kamik do
škole jer ulaz je dosta brz i mještani također mole da se to nekako riješi jer je jurnjava
svakodnevna. Pješački prijelaz prema Ankori šta je bio napravljen nije usporio promet kao
šta su i mislili da će biti.
G. Buić pita da li ima prijedlog šta bi se moglo napraviti.
G. Kumar odgovara da ne zna kakvo je stanje s ležećim policajcima, da li se to može.
G. Buić odgovara da bi to trebalo onda vidjet s policijom jer je riječ u Županijskoj cesti.
G. Kumar odgovara da zna zato i pita da li je to uopće moguće i koliko može Općina
poduzeti po pitanja toga.
G. Buić odgovora da će sE probati vidjet s policijom, ili možda ideja da se napravi mjerenje
brzine na tom djelu kao psiholški utjecaj na vozače.
G. Kumar se slaže i poziva da se proba naći jedno konstruktivno rješenje.
G. Buić odgovara da će se pokušati nešto, s obzirom da ležeći policajci ne mogu uvijek biti
rješenje, a ujedno niti se ne mogu stavljat na Županijskoj cesti.
G. Kumar spominje i bljeskalica s mjeračem brzine da se još doda i proba na taj način.
G. Buić odgovara da bljeskalice tamo već postoje.
G. Crnobori dodaje kako su razgovarali s ljudima koji montiraju tu opremu i upućuje na to
kako taj mjerač brzine dođe oko 50 000 60 000 kn i nije siguran koliko bi uspjeli s tim nešto
postići, on se slaže s g. Buićem i predlaže da se obavi razgovor s prometnom policijom da
se ukaže na problem, poznavajući da je tamo i škola.
g. Kumar dodaje kako prometna policija i bude često kod MAGA.

g. Zuccon ima pitanje za g. Ukotića, vezano za Premantursku cestu kod Volma, šumica
prema Šćuzi za koju govori da je u jako lošem stanju, da bi se trebalo to područje malo
urediti, da se očisti, stavi koja klupica, umirovljenici koji isto dolaze tamo po ljeti.
G. Ukotić odgovara kako su bili čuli i telefonski putem, govori kako će se teren obići i nešto
poduzeti po tom pitanju, u Godišnjem programu nemaju ništa po tom pitanju ali će se
provesti ekološka procjena stanja Šćuze, kako se čuo i s gđa. Ljiljanom Ivešom i
dogovoreno je da će se ta procjena odraditi između 15.6. i 1.7. u prvoj fazi i krajem 10.og
mjeseca u drugoj fazi. A što se tiče ovog ostalog isto vjeruje da neće biti nikakav problem
što se tiče rješavanja navedenog, trenutno je u pripremi sve za sezonu tako da će se sada
napraviti samo ono nužno što mogu i stignu da se barem prva faza zadovolji.
G. Zuccon se zahvaljuje i predlaže i jednu zajedničku radnu akciju, gdje može doći DVD,
pomerci, banjolci.
G. Peruško se uključuje u temu navodeći kako prošle godine su imali tamo dosta
intervencija što se tiče odlaganja nelegalnog otpada, i također informira kako se mirnim
putem uspjelo riješiti i uklanjanje "portuna" s javnog dobra tako da je portun otvoren i ljudi
mogu normalno prolaziti onuda, i ako se budu stavljale table predlaže jednu tablu na tom
mjestu s oznakom za put prema javnoj plaži Šćuzi.
G. Ukotić još dodaje, kako oni stvarno imaju jako puno aktivnosti po pitanju čišćenja smeća,
veliki problem je oko same Šćuze i da su velike količine smeća, od Med eko servisa su isto
uzeli na godinu dana jedno malo vozilo gdje trenutno jedan čistač obavlja čišćenje, a uskoro
će ih imati i dva, tri. Poziva svih da se pokuša osvijestiti i educirati ljude i da uz te znakove
koje se mogu postaviti uz šetnjicu prema Šćuzi ukaže na problem smeća i da se počisti.
G. Fetai postavlja pitanje g. Buiću da li se planira uz prometnicu gradnja pješačke staze
prema autokampu Kaželi i za g. Peruška pitanje vezano za uređenje plaže.
G. Buić odgovara vezano za nogostup, kako je Turistička zajednica platila da se izradi idejni
projekt nogostupa od pozicije gdje ne postoji pa sve do Kažele, međutim sam idejni projekt
nije dobio suglasnost od Arena Hospitality Group za trasu koja je prolazila ispred
apartmanskog naselja, zato je to sve stalo. Stoga, idejni projekt će definitivno trebat ponovit,
ili preko Turističke zajednice ili izravno s Arena turistom. Jer time i oni sami doprinose
komunalnom uređenju turističkog djela naselja koji gravitira direktno njima.
Vjeruje da se kompromisom rješenje može naći i najkasnije to do sljedeće sezone.
G. Peruško odgovara da što se tiče uređenja plaža, Bijeca je već unazad tjedan-dva
uređena, navodi kako je tvrtka Regi-elektrik izvršila čišćenje, intenzivno se pripremaju
sanitarni čvorovi, aktivnosti koje su usmjerene na plažu Pošesi i sanacije pristupne
prometnice do plaže su u fazi realizacije i vjeruje da će se uspjet pripremiti za ovu sezonu
najbolje šta mogu.
G. Mišković prvo pitanje vezano za evidentiranje pomorskog dobra i u kojoj smo fazi, da li se
što pokrenulo po tom pitanju, konkretnije na lokaciji Šćuza, isto vezano za biciklističku stazu
Kamik-Premantura treba utvrditi pomorskog dobro za neke dijelove kako bi to moglo krenuti,
a druga lokacija plaža u Banjolama Centinera, a drugo pitanje vezano za nepropisno
parkiranje uz hotel Del-Mar, bilo je govora i prije oko toga, pa do kuda se stiglo s time.
Gđa. Racan Stern, odgovara na prvo pitanje da što se tiče utvrđivanja pomorskog dobra,
kako je sljedeći tjedan Komisija za utvrđivanje pomorskog dobra na Šćuzi i u autokampu
Pomer, a što se tiče Centinere da taj postupak nisu pokrenuli, ali da mogu.
G. Buić nadodaje da što se tiče Šćuze i autokampa Pomer kako je plan da se pomorsko
dobro upiše do prometnice.

G. Peruško odgovara na drugo pitanje, da što se tiče parkiranja kako ovaj ponedjeljak
dvojica komunalna redara idu na edukaciju stoga do kraja ovog mjeseca imati će dodatna
dva prometna komunalna redara koji će onda kontrolirati adekvatnije i provoditi te mjere
suzbijanja nepropisnog parkiranja. Što se tiče samog parkiranja zna da je bio rekao da će
do sezone taj problem riješiti međutim postoje određene situacije koje se trebaju dogovorit
na nivou mjesnih odbora, ali prometni elaborati za sva mjesta su gotova osim za Medulin
koji je u završnoj fazi realizacije. Do sezone bi se mogle barem one kritične točke na
određenim mjestima promet drukčije izrealizirati. A što se tiče pauk službe nije se daljnje
razmatralo.
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.2 Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 19. 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) Donošenje PPO Kanalić
Izvjestitelj je projektant Luka Matticchio tvrtke AD d.o.o.
Gđa. Racan Stern kao uvod navodi kako osnova za donošenje ove Prostorno programske
osnove je odredba općinskog prostornog plana koja je definirala da se za pojedine zone
ugostiteljsko-turističke namjene izrađuju Prostorno programske osnove prije donošenja
Urbanističkih planova pa je takav slučaj i prijedlog donošenja ove Odluke.

Otvara se rasprava.
G. Kumar postavlja pitanje koliko blizu je predviđena prometnica do prvih kuća?
G. Matticchio odgovara da se ovdje utvrđuju samo koridori, a kroz UPU će se detaljno
odrediti koja je udaljenost.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 4) Donošenje Odluke o izradi UPU Vinkuran-Zotta i zona sporta
Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 5) Donošenje Odluke o izradi UPU Premantura zapad
Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 6) Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke
namjene - VOLME JUG.
Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 7) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava Civilne zaštite na
području Općine Medulin u 2018. godini.
Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 8) Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava CZ na području OM za 2019.
godinu.
Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 9) Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ na
području Općine Medulin.
Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 10) Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na pomorskom dobru u Općini
Medulin za 2019. god.
Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 11) Donošenje Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog
dobra – izgradnja retencijskih spremnika na sustavu javne odvodnje u naselju
Pješčana uvala.
Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 12) Donošenje Plana rasporeda lokacija za postavljanje elemenata urbane opreme
na području Općine Medulin u 2019. godini.
Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 13) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina
u vlasništvu Općine Medulin za 2019.
Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 14) Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz proračuna Općine Medulin.
Izvjestitelj je Pročelnik Goran Peruško.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 15) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o
sufinanciranju radova izvanrednog održavanja sa Županijskom upravom za ceste.
Izvjestitelj je Pročelnik Goran Peruško.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 16) Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi.
Izvjestitelj je Pročelnik Goran Peruško.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 17) Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu.
Izvjestitelj je Pročelnik Goran Peruško.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 18) Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Medulin – dodatno zaduživanje OŠ Dr.
Mate Demarina.
Izvjestiteljica je Pročelnica Silvija Perica.
Otvara se rasprava.
G. Zlatić postavlja pitanje, što predstavlja to novo zaduženje na financije Općine, uz
prethodnih 30 milijuna.
Gđa. Perica odgovara da su puno ispod praga, odnosno iskorištenih 10%, a imaju do 20%
prostora.
G. Zlatić još dodaje kako za godinu dvije će se morati zaduživati za Dom umirovljenika pa da
li će biti prostora za to.
Gđa. Perica odgovara da ako ovako nastavimo s prihodima problema neće biti.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 19) Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Medulin – financiranje izgradnje
prometnice u Medulinu Kašteja ( Puntica).
Izvjestiteljica je Pročelnica Silvija Perica.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 20) Donošenje Izvješća o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja
komunalne
infrastrukture Općine Medulin za 2018.
Izvjestitelj je član uprave Med eko servis d.o.o. Enco Crnobori.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 21) Donošenje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2018.
Izvjestitelj je Pročelnik Goran Peruško.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 22) Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom za 2018. godinu.
Izvjestitelj je član uprave Med eko servis d.o.o. Enco Crnobori.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Ad 23) Donošenje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima
uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno
odbačenog otpada i uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.
Izvjestitelj je Pročelnik Goran Peruško.
Otvara se rasprava.
G. Zlatić postavlja pitanje, da li se zna za koliko se povećao broj divljih deponija otkad se
uvelo odvojeno prikupljanje otpada.

G. Peruško, odgovara da teško je definirati divlji deponiji, jer svaka šumica, grmlje na kraju
to postaje, neki veći punktovi nisu zabilježeni.
G. Crnobori samo nadodaje kako oni u službenim bilješkama nemaju zabilježene divlje
deponije, postoje neki kritični punktovi koje komunalni redari nadziru. Dodaje kako kritični
punktovi koji do sada postojali su dosta počišćeni i dovedeni u red. Govori kako čim netko
dojavi oni se trude odmah reagirati.
G. Modrušan postavlja pitanje da li postoji mogućnost da se fizičkim preprekama nekako
preprijeći prilaz takvim mjestima, konkretno mjesto na kraju Pješćane uvale na izlazu prema
Vinkuranu je nastao jedan novi deponij s preko 70 bačenih madraca, a vjeruje kako s nekim
kamenim blokovima bi se moglo prepriječiti put prema tom mjestu.
G. Peruško dodaje kako će poslati komunalne redare da izvide situaciju.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:

ZA: 13

SUZDRŽANI: 0

PROTIV: 0

Ad 24) Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o javnoj usluzi prikupljanja
komunalnog otpada u 2018. godini
Izvjestitelj je član uprave Med eko servis d.o.o. Enco Crnobori.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 13

SUZDRŽANI: 0

PROTIV: 0

Ad 25) Donošenje Odluke o imenovanju članova Komisije za prodaju nekretnina.
Izvjestitelj je Pročelnik Goran Peruško te prepušta riječ g. Zlatiću.
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 20. sjednicu Općinskog vijeća
Općine Medulin.
Završeno u 20.40 sati.
Zapisnik vodila
Stefani Žmak

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić

