REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Ad.2.

KLASA: 021-05/15-01/0004
URBROJ: 2168/02-01/4-15Medulin, 4.3.2016.
SKRAĆENI ZAPISNIK
SA 24.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN
odrţane dana 4. oţujka 2016. godine s početkom u 19:15 sati
u Medulinu, Centar 223, u prostoriji općinske vijećnice

Prisutni: Radolović Rosanda Divna, Jukopila Emil, Jovan Milovan, Leverić Mirna, Lorencin
SerĎo, Medica Matija, Mišković Draţen, Peruško Viktor, Ukotić Simeone, Vidmar Verica,
Zlatić Marko, Zuccon Claudio
Odsutni: Privrat Klaudio, Iveša Neven, Zoričić Davor ( došao u 19:50 h)
Ostali prisutni: načelnik Goran Buić, zamjenik načelnika Damir Demarin, pročelnice Suzana
Racan Stern, Silvija Perica, Zdenka Vratović, Jasmina Ritoša Benazić, Martina Hervat,
stručni voditelj Odjela zaštite, odrţavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti pri JU
Kamenjaku, ravnateljica Dječjeg vrtića Medulin Severka Verbanac, direktor Albaneţ d.o.o. i
Med eko servis d.o.o. Edo Krajcar, član Uprave Med eko servis d.o.o. Enco Crnobori,
zapisničarka Sonja-Barbara Bader i predstavnici medija Glas Istre Pula.
Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja sve vijećnike, načelnika, zamjenika, djelatnike
Općine, direktore, ravnatelje, medije i ostale prisutne i konstatira da je prisutan dovoljan broj
vijećnika da se mogu donositi pravovaljane odluke te otvara 24.sjednicu Općinskog vijeća
Općine Medulin. Navodi da se materijale za odlučivanje uz poziv dobilo elektronskom
poštom.
Na traţenje predstavnika medija Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu, zaključuje
raspravu te daje na glasanje izmjenu redoslijeda dnevnog reda, kojom se točka 18. pomiče
na 3., u ostalom dijelu dnevni red ostaje nepromijenjen. Izmjena redoslijeda dnevnog reda
usvojena je jednoglasno s 12 glasova ZA.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu, zaključuje raspravu te daje dnevni red s
izmjenjenim redosljedom točaka na glasanje. Usvojen je jednoglasno sa 12 glasova ZA.
DNEVNI RED
1. Aktualni sat
2. 2.1. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika sa 22.sjednice Općinskog vijeća
Općine Medulin
2.2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika sa 23.sjednice Općinskog vijeća
Općine Medulin
3. Donošenje odluke o pokretanju postupka za stjecanje statusa grada
4. Donošenje odluke o donošenju urbanističkog plana ureĎenja POMER-graĎevinsko
područje naselja
5. Donošenje odluke o donošenju urbanističkog plana ureĎenja BANJOLE-graĎevinsko
područje naselja
6. Donošenje odluke o rasporeĎivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračuna
Općine Medulin za 2016.godinu
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7. Donošenje odluke o zaključivanju sporazuma o ureĎivanju meĎusobnih odnosa –
Vicenzo Olivo Aiello
8. Donošenje odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu potapanja i
nakon potapanja gospodarsko korištenje admiralskog broda „Vis“
9. Donošenje odluke o usvajanju prijedloga odluke o II.izmjenama i dopunama
srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Medulin za
razdoblje od 2015. – 2017.godine
10. Donošenje godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Medulin za
2016.godinu
11. Donošenje odluke o usvajanju obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene – luka nautičkog turizma,
sidrište „Vinkuranska uvala“
12. Donošenje odluke o usvajanju obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene – sportska luka „Pod
Liom“ Banjole
13. Donošenje odluke o usvajanju izvješća o stanju sustava civilne zaštite u 2015.godine
14. Donošenje odluke o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite na području općine Medulin za 2016.-2019.godinu
15. Donošenje odluke o organiziranju poslova savjetovanja za obavljanje djelatnosti
civilne zaštite na području općine Medulin
16. Donošenje godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine
Medulin za 2016.godinu
17. Donošenje odluke o utvrĎivanju prijedloga etičkog kodeksa sluţbenika i namještenika
Općine Medulin
18. Donošenje odluke o utvrĎivanju prijedloga etičkog kodeksa vijećnika Općinskog
vijeća, načelnika, zamjenika načelnika, članova uprava trgovačkih društva i ravnatelja
ustanova čiji je osnivač Općina Medulin
Prelazi se na prvu točku dnevnog reda
Ad.1) Aktualni sat započinje u 19:30 sati
G.Ďa Leverić pita g. Demarina o problemu prometa i regulaciji u Ribarskoj ulici, posebno
vezano za stambenu zgradu u gradnji do parcele obitelji Klarić te vezano za zaraslu parcelu
u blizini koju bi trebalo urediti.
G. Demarin odgovara da se po pitanju parcele na kojoj se gradi stambena zgrada, na koju se
prilazi iz Ribarske ulice, a ranije sa ţupanijske ceste, već razgovaralo s investitorom zbog
remećenja javne površine radovima što se investitor obvezao riješiti, a vezano za drugu
spomenutu parcelu, koja pripada g.Ďi Lorencin, da će se gospoĎu kontaktirati i vidjeti hoće li
ju sami vlasnici urediti (podšišati rastlinje) ili će to riješiti nadleţna tijela. Napominje da će
kruţni tok riješiti prometne probleme na spomenutoj lokaciji.
G.Ďa Vidmar upućuje načelniku Buiću pitanje hoće li se riješiti problem trgovine u
Premanturi, koja ne radi, a što predstavlja veliki problem pogotovo starijim mještanima te će
još veći problem biti tijekom ljeta.
G. Buić odgovara da je upoznat s problemom, koji je prvenstveno vezan za probleme s
Puljankom i njenim trgovinama, u kojemu je teško bilo što poduzeti. Napominje da je Općina
Medulin javnim pismom Puljanci i drugim zainteresiranim subjektima ponudila pomoć i
mogućnost najma, odnosno podnajma prostora za ponovno pokretanje rada trgovine, no na
isto nije bilo odaziva. Nadodaje da će ponovno pokušati kontatkirati upravu Puljanke te da se
nada što skorijem rješenju problema.
G.Ďa Radolović Rosanda dodaje da se ovaj problem u Vinkuranu i Pomeru uspješno i na
zadovoljstvo mještana riješio, a g. Demarin primjećuje kako i u Medulinu postoji i posluje
mala, mjesna trgovina te da problem po ovom pitanju ostaju Premantura i Banjole.
G. Jovan uz pohvale tijeka izgradnje kanalizacijske mreţe i priključivanja korisnika na istu, na
području općine, a o čemu su informacije dostupne na web stranici društva Albaneţ, upućuje
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g. Krajcaru (Albaneţ) pitanje o cijeni priključenja, i tomu gdje su informacije o cijenama
dostupne mještanima te pita hoće li priključivanje biti dovršeno do ljeta ove godine. TakoĎer,
moli za pojašnjenje, odnosno podsjetnik o tome po kojem je aktu, odluci, zakonu donešena
odluka o cijeni priključka.
G. Krajcar odgovara glede dostupnosti informacija, da su one dostupne putem općinskog
glasnika Med Infa, na web stranicama društva te da zainteresirani mogu u uredskim
prostorijama Albaneţa od djelatnika dobiti sva potrebna objašnjenja. Pojašnjava da se ranije
za priključenje na sustav kanalizacija plaćala naknada za priključenje, dok se danas u
ugovoru o priključenju, za svakog korisnika pojedinačno odreĎuje iznos, po metru, a prema
cjeniku za izradu priključka (za asfalt 1.000,00 kn, a za neasfaltirane površine 750,00 kn po
metru). G. Krajcar dodaje kako su počeli uvoditi GIS sustav, te da je dosad izgraĎeno 65 km
kanalizacijske mreţe koji bi do kraja ove godine trebali biti unešeni i vidljivi u GISu.
G.Ďa Radolović Rosanda upućuje pitanje pročelnici Vratović vezano za UPU Pješčane
Uvale. Ovom prilikom iznosi zabrinutost zbog sve većeg broja kraĎa koje se dešavaju u
Vinkuranu.
Pročelnica Vratović pojašnjava da idući tjedan Plan ide na suglasnost Ministarstva te da bi
na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća trebali biti na usvajanju i UPU Pješčane Uvale i
Medulina.
G. Buić u odgovor na iznešenu zabrinutost g.Ďe Radolović Rosanda o povećanom broju
kraĎa u Vinkuranu pojašnjava da se u suradnji s MUP-om, Policijskom postajom Pula ima
namjeru organizirati informativne i edukativne radionice za mještane o tome kako se zaštiti i
kako prevenirati mogućnost provala i kraĎa te da se na ovu temu apelira i treba dalje apelirati
na sve mještane, da svatko od nas čini sve što je u našim mogućnostima da se kraĎe ne bi
dešavale. Dodaje, kako su u ovogodišnjem proračunu Općine Medulin planirana sredstva za
nadzorne kamere koje bi postavljanjem na odabrana mjesta trebale biti od koristi i pomoći
MUP-u za njihove brze i efikasne intervencije u slučaju kraĎa.
G. Jukopila ţeli skrenuti paţnju na mogući problem na području Kamenjaka, a vezano za koji
ima informacije o neugodnim situacijama koje su se već dešavale, u aktivnosti lovaca i
prisutnih fizičkih osoba, izletnika, posjetitelja zaštićenog područja te sugerira da se treba
nešto poduzeti kako do neugodnih situacija ili nesreća ne bi ni došlo.
G.Ďa Hervat iz JU Kamenjak navodi kako je lov na području Kamenjaka dozvoljen samo u
slučaju kada na području nije prisutan velik broj posjetitelja. Područjem gospodari Lovačko
društvo Istra, temeljem ugovora za ovu godinu, a u smislu navedenog od strane g.dina
Jukopile, LD Istra izraditi će obavijesti kojom će javnost biti informirana da je na području
Kamenjaka „lov u tijeku“.
G. Peruško iznosi dva prijedloga: 1.) da se zapisnici sa vijeća od ove sjednice nadalje tiskaju
u općinskom glasniku kako bi se mještani o raspravama i tijeku sjednica Općinskog vijeća
bolje informirali, 2.) da Predsjednik vijeća jednom u tri mjeseca organizira tematsku raspravu
o realizaciji investicijskih projekata u protekla tri mjeseca, kako bi vijećnici o tomu bili bolje
informirani te kako bi na istu temu mogli davati svoje konstruktivne prijedloge.
G. Buić u odgovor na 1.) prijedlog g. Peruška navodi kako su sredstva za tisak Med Infa
ograničena, prema broju stranica istoga te da je informator predragocjen da bi cijeli bio
posvećen i sadrţavao zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća, no moţe se razmotriti druge
načine pribliţavanja rada Općinskog vijeća mještanima, navodi kao primjer integralno
snimanje te mogućnost da se u glasniku odreĎeni prostor posveti upravo ovoj temi.
G. Zlatić odgovora na 2.) prijedlog g. Peruška, kako je već razgovarao s Načelnikom Buićem
i sada si opet uzima u obvezu da s njim dogovori koordinaciju o predloţenoj temi.
G. Peruško inzistira na tematskoj raspravi, a ne koordinaciji s Načelnikom.
G. Zlatić prihvaća primjedbu te odgovara da će se konzultirati po tom pitanju s pravnicom.
G. Zlatić upućuje pitanje načelniku Buiću vezano za Arenaturist koji ograĎuje parcele u
Medulinu, jesu li se o tome vodili neki razgovori?
G. Buić odgovara kako je Općina Medulin uputila pitanje DUUDI-u i Općinskom drţavnom
odvjetništvu o ograĎivanju zemljišta – nogometnog igrališta u Medulinu od strane
Arenaturista. Navodi da se isto izvodi bez suglasnosti RH i Općine Medulin, bez suglasnosti
vlasnika zemljišta, jer nogometna igrališta nisu bila obuhvaćena pretvorbom društvenog
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vlasništva te bi trebala biti u drugom sustavu upravljanja, od ostalih zemljišta u vlasništvu
Arenaturista. G. Buić dodaje kako drţi da je u pitanju omaška, o čemu i razgovara s
Arenaturistom (10.12.2015. je poslan dopis), no po njegovom mišljenju ovo ni u kom slučaju
neće spriječiti nastavak, razvoj projekta sportske zone Medulin istok.
Aktualni sat je završen u 19:39 sati
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.2) 2.1. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća
Općine Medulin
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sijedeći:
ZA: 12
PROTIV: 0
SUZDRŢANI: 0
2.2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća
Općine Medulin
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sijedeći:
ZA: 12
PROTIV: 0
SUZDRŢANI: 0
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.3) Donošenje odluke o pokretanju postupka za stjecanje statusa grada
Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern
Načelnik Buić ţeli prije otvaranja rasprave, zahvaliti medijima, posebno Glasu Istre koji je
dobro popratio i promovirao temu. Ţeli naglasiti kako je Općina Medulin narasla po broju
stanovnika, po proračunu, po ostvarenom broju noćenja tijekom turističke sezone, kako je u
tom smislu prerasla okvire Općine te bi zbog toga status Grada bio za nju primjeren. Dodaje
kako status Grada ne donosi loše posljedice mještanima, npr. prirez sa samim statusom
Grada nema nikakve veze, odnosno dobivanje statusa Grada ne znači povećanje prireza.
Naglašava kako je njegova osobna ţelja imati veće ingerencije – upravljanja prostorom –
izdavanjem graĎevinskih dozvola bili bi brţi i efikasniji u u pravljanju prostorom, sam se obim
posla ne bi pretjerano povečao, ali bi se sigurno ubrzao. Veći bi trošak proizlazio iz uloge
osnivača O.Š. dr. Mate Demarin Medulin, ali to je strateški bitno (izgradnja, nadogradnja
školske dvorane i drugih prostora), jer bi ta uloga značila brinuti se sami za sebe i za korist i
kvalitetniju uslugu škole našoj djeci. Upravo sada kada se u RH govori o preustroju JLSa,
nadodaje g. Buić, pravo je Općinskog vijeća preuzeti inicijativu i pokrenuti postupak za
stjecanje statusa Grada.
Otvara se rasprava.
G. Jukopila daje podršku ovoj inicijativi, moli da njegove riječi uĎu u zapisnik, izraţavajući
zabrinutost glede mogućih povećanja troškova koje bi ista mogla donijeti, u smislu povećanja
zapošljavanja u sluţbama nove JLS – Grada, te povećanih izdataka za njihove plaće. Smatra
da nije trenutak i da nije primjereno povećavati te troškove. U slučaju da takvih povećanih
troškova ne bi bilo, rado će glasanjem za, podrţati inicijativu. Ipak napominje da bi moţda
bilo primjerenije pričekati i vidjeti kako će se stvari razvijati sa preustrojem općina i gradova u
RH. Dodaje da se i do sada moglo investirati u školu, što se i činilo, te da osim „forme“ ne vidi
velike razlike, jer „mi ionako selo nismo“.
g. Davor Zoričić je došao u 19:50 sati
G. Zoričić se slaţe s g. Jukopilom da izraz „selo odavno nismo“ stoji, ističe da je kod
stjecanja statusa Grada ključno pitanje što nam ta promjena donosi i koliko ona košta?
Skreće paţnju na dvije stvari: 1.) da je u pripremi reforma drţave te regionalnog i lokalnog
ustroja, 2.) da je nedavno potpisan s Gradom Pulom Sporazum o urbanom području koji
treba usmjeravati našu daljnju suradnju i povezivanje, a čiji će razvoj biti zanimljivo pratiti.
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G. Buić odgovara da je u urbano područje Pule ušao, potpisom sporazuma i Grad Vodnjan,
što ne mijenja ništa u smislu teritorijalnog ustroja navedenih JLSa, odnosno, ako se i
promijeni status te Općina postane Grad, ostaje u svojim postojećim teritorijalnim granicama.
Temeljem svojeg desetogodišnjeg iskustva u politici, drţi kako Općina Medulin zasluţuje biti
Grad te smatra da to neće donijeti povećanje troškova već samo benefite.
Predlaţe se imenovanje radne skupine za izradu Studije opravdanosti zahtjeva za izmjenu
statusa općine Medulin u status grada u slijedećem sastavu:
Marko Zlatić, Goran Buić, Neven Iveša, Silvija Perica, Zdenka Vratović, Jasmina Ritoša
Benazić i Suzana Racan Stern.
Zatvara se rasprava,te se točka daje na glasanje s predloţenim sastavom radne skupine.
Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŢANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.4) Donošenje odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja POMERgrađevinsko područje naselja
Izvjestiteljica je pročelnica Zdenka Vratović
Otvara se rasprava.
G. Jukopila u digresiji ističe da se od 2009. godine čeka donošenje Plana.
G.Ďa Radolović Rosanda napominje kako je primijetila na primjeru Banjola da se malo
površina planira za javne parkirne prostore, kao i za ureĎene zelene površine.
G. Buić pojašnjava kako svaki plan uvijek moţe biti bolji, a plan o kojem se raspravlja je
dobar jer je prošao tri javne rasprave; uvodi pravila igre u urbanistički prostor, koji će
omogućiti kontrolirani razvoj mjesta u općini, a uvijek se mogu raditi sitne korekcije kroz
izmjene i dopune plana.
Pročelnica Vratović u odgovor na napomenu g.Ďe Radolović Rosanda precizira da se u čl. 84
predmetnog Plana definira gradnja parkirnih prostora i mjesta.
G. Peruško komentira kako su davno naši urbanistički planovi pali u vodu te se već 9 godina
čeka da se ovaj plan usvoji. On ovaj plan podrţava te dodaje da ga sada treba prihvatiti
takvog kakav jest, a kasnije raditi njegove izmjene i dopune.
G.Ďa Leverić se nadovezuje te izraţava mišljenje da je plan dobar, lijepo i iscrpno izloţen, da
su s njime mještani upoznati te su u plan ukomponirana i izvješća s provedenih javnih
rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŢANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.5) Donošenje odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja BANJOLEgrađevinsko područje naselja
Izvjestiteljica je pročelnica Zdenka Vratović
Otvara se rasprava.
G. Jovan postavlja pitanje pročelnici Vratović hoće li se uspjeti sačuvati arheološka nalazišta
u Banjolama, Paltana, Mušoga, Kaštanjeţ, ostaci Crkve sv. Nikole, Bumbište, hoće li se
lokaliteti na neki način obiljeţiti – označiti da budu vidljivi i za budućnost?
G. Buić odgovara da smo iz tog razloga i imali konzervatorsku podlogu pri izradi Plana,
stručnjaci su utvrdili značajna područja kod kojih se u radovima mora paziti, zaštititi ih,
registrirati.
Pročelnica Vratović dodaje da je u čl. 89 definirana osnovna zaštita za lokalitete u
Banjolama, a koji podlijeţu konzervatorskoj zaštiti.
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Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŢANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.6) Donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračuna
Općine Medulin za 2016.godinu
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
SUZDRŢANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.7) Donošenje odluke o zaključivanju sporazuma o uređivanju međusobnih odnosa
– Vicenzo Olivo Aiello
Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern
Otvara se rasprava.
G. Jukopila smatra da je dobro što će se stvar riješiti nagodbom te da ju treba podrţati,
budući je sve započelo još u devedesetim godinama, kada se rušenjem susjedne kuće ušlo u
parcelu g.dina Aiella, i kako se obzirom na to, još i dobro sve završilo.
G.Ďa Radolović Rosanda primjećuje kako se u nagodbi spominje manja površina, odnosno
kvadratura parcele od uknjiţene u zemljišne knjige.
G.Ďa Racan Stern pojašnjava da po nagodbi Općina Medulin plaća površinu izmjerenu na
licu mjesta, a istovremeno se upisuje kao vlasnik idealnog dijela parcele, na taj način
stječemo 1.802 m2m a upisujemo se na 1900/3933 iste parcele (u idealnom dijelu).
G.Ďa Leverić obraća se pročelnici Racan Stern vezano za lokacijsku dozvolu, koja je izdana
temeljem prostornog plana Pule, s pitanjem da li to znači da Općina Medulin tada nije imala
svoj plan?
G.Ďa Racan Stern naglašava da se vezano za postavljeno pitanje mora uzeti u obzir da je
presuda u ovom predmetu iz te 2000.te godine.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŢANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.8) Donošenje odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu potapanja i
nakon potapanja gospodarsko korištenje admiralskog broda „Vis“
Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern
G.Ďa Racan Stern dodaje po izvješćivanju, kako je baš danas bila u Ministarsvu pomorstva
gdje su upoznati s idejom, znaju za odluku o koncesiji i slaţu se s tim prvim takvim slučajem,
namjernog potapanja broda, kojeg će moći posjećivati ronioci, turisti, domaći i strani.
Otvara se rasprava.
G. Peruško smatra da će to biti značajan doprinos ukupnoj turističkoj ponudi, no postavlja
pitanje, što će biti s brodom nakon 20 godina kada istekne koncesija?
G.Ďa Racan Stern odgovara da je koncesionar pristao na to da brod ostane na lokaciji,
nakon isteka koncesije, kada će se raspisati novi natječaj te ako on ne dobije koncesiju, novi
će koncesionar morati nadoknaditi trošak broda tvrtci Wreck j.d.o.o. Brod ostaje u podmorju,
kao i druge olupine koje već postoje u Jadranu, a u području pomorskog dobra koje je u
vlasništvu drţave.
G. Buić dodaje kako će se brod nalaziti u zoni u kojoj ni na koji način neće biti ograničena
plovidba, a u najgorem će slučaju za 50 godina on biti stanište podvodnog biljnog i
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ţivotinjskog svijeta, rakovica, riba... Čišćenje broda (prije njegovog potapanja) i trošak istoga
definirani su samim ugovorom, a vrijeme će učiniti svoje, korozijom će brod i njegovi
aluminijski i čelični dijelovi polako nestajati.
G. Zoričić izraţava svoju podršku inicijativi, napominje kako je razgovarao o istoj s g. Ivešom,
bivšim ravnateljem JU Kamenjaka, te da je još tada ona bila prepoznata kao dobra inicijativa
koju podrţavaju i biolozi, struka.
G.Ďa Leverić pita pročelnicu Racan Stern tko odlučuje o koncesiji i na koliko se godina ona
daje?
G.Ďa Racan Stern odgovara da je Općina Medulin u mogućnosti donijeti odluku o koncesiji
koju daje na maksimalno 20 godina.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŢANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.9) Donošenje odluke o usvajanju prijedloga odluke o II.izmjenama i dopunama
srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Medulin za
razdoblje od 2015. – 2017.godine
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
SUZDRŢANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.10) Donošenje godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Medulin za
2016.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
SUZDRŢANI: 0
Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
Ad.11) Donošenje odluke o usvajanju obavijesti o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene – luka
nautičkog turizma, sidrište „Vinkuranska uvala“
Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern
Otvara se rasprava
G. Zoričić pita postoji li i je li moguće vidjeti skicu tog koncesijskog područja?
G.Ďa Radolović Rosanda izraţava zabrinutost da koncesijsko područje ne doĎe do plaţe.
G. Jukopila pita je li skica prikazana i predstavljena te je li samo područje koncesije
uslkaĎeno s Mjesnim odborom Vinkuran?
G.Ďa Racan Stern pojašnjava da je po sredini predmetne uvale plovni put, a područje
koncesije ne dopire do plaţe.
G. Buić dodaje da je sve usklaĎeno i da se moţe pogledati skicu.
G. Demarin prikazuje predmetnu skicu na TV ekranu u općinskoj vijećnici.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŢANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
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Ad.12) Donošenje odluke o usvajanju obavijesti o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene – sportska
luka „Pod Liom“ Banjole
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
SUZDRŢANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.13) Donošenje odluke o usvajanju izvješća o stanju sustava civilne zaštite u
2015.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
SUZDRŢANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.14) Donošenje odluke o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite na području općine Medulin za 2016.-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
SUZDRŢANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.15) Donošenje odluke o organiziranju poslova savjetovanja za obavljanje
djelatnosti civilne zaštite 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
SUZDRŢANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.16) Donošenje godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine
Medulin za 2016.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
SUZDRŢANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.17) Donošenje odluke o utvrđivanju prijedloga etičkog kodeksa službenika i
namještenika Općine Medulin
Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern
Otvara se rasprava.
G. Peruško ističe kako je stranka umirovljenika već pred 5 godina razmatrala te je on
predlagao da i Općinsko vijeće razmotri uvoĎenje takvog dokumenta i pravila. Istovremeno,
naglašava kako je bitno da Kodeks bude usklaĎen sa Zakonom o sprječavanju sukoba
interesa; u prošlosti je bilo primjera sukoba interesa, na raznim nivoima, zato je bitno
provjeriti i uskladiti Kodeks sa Zakonom te ga obavezno prethodno usvajanju dati na javnu
raspravu sa stanovništvom, kako bi se dobilo na vremenu, odnosno bilo bi najbolje da ovaj
saziv Općinskog vijeća do kraja svojeg mandata pripremi Kodeks za sljedeći saziv, kako se
ne bi narušili odnosi u postojećem sazivu.
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G. Buić intervenira ističući kako svoj posao smatra izrazito časnim i odgovornim te ga voli
raditi, a kao zakonski predstavnik Općine, na čelu svih njenih zaposlenika i stručnih sluţbi,
volio bi da se ovakvim aktom definira prvenstveno način komunikacije zaposlenika,
sluţbenika i namještenika sa graĎanima, jer smatra da je vrlo bitno tu komunikaciju dići na
višu razinu, budući Općina i u svim drugim segmentima svog rada podiţe ljestvicu i
standarde (proračun, status Grada...), a sve u cilju da stanovnici budu što zadovoljniji i da
mjesta na području općine zaista postanu mjesta kvalitetna za ţivot. Načelnik dodaje da se
po pitanju Kodeksa moţe raspravljati, dodavati ili mijenjati ga, no da se s njime ne smije
stati, već baš sada treba ići dalje, a ne odlučivati o Kodeksu koji će se primjenjivati od
idućeg saziva Općinskog vijeća, na buduće vijećnike. Kodeks treba donijeti za sadašnje
vijećnike i sve nas uključene, to bi bilo korektno i etički.
G. Peruško izraţava mišljenje da načelnik jest odgovoran za ukupno stanje u općini, ali da
se u ovom slučaju ne radi samo o regulativi za zaposlenike općinskih odjela i sluţbi, već i o
osobama u vijeću, koje su na skliskom terenu, jer su mnogi ljudi moţda već u sukobu
interesa, no to ne znači da su oni obavljali kriminalne radnje, sukob interesa postoji tek kad
se utvrdi, ljude treba upozoriti, a ne dovoditi u poziciju da se u njih sumnja. Mogli smo onda
donijeti Kodeks prije 3, prije 5 godina, zašto nismo? G. Peruško ostaje pri stajalištu da taj
dokument treba donijeti za buduće vijećnike, a ne ove sadašnje, jer kada bi sada analizirali,
moţda bi bilo neugodno da ljudi saznaju za neke varijante.
G. Zlatić skreće paţnju na to da se ova točka dnevnog reda odnosni na zaposlenike Općine
Medulin, a ne na načelnika i vijećnike.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13
PROTIV: 0
SUZDRŢANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.18) Donošenje odluke o utvrđivanju prijedloga etičkog kodeksa vijećnika
Općinskog vijeća, načelnika, zamjenika načelnika, članova uprava trgovačkih društva i
ravnatelja ustanova čiji je osnivač Općina Medulin
Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern
Otvara se rasprava
G. Buić smatra da su on i g. Peruško kroz raspravu po prethodnoj točki dnevnog reda rekli
sve što se odnosi i na ovu točku. Nadalje smatra da se Kodeks treba odnosi ne samo na
zaposlenike Općine nego i na vijećnike.
G. Zlatić pita pročelnicu Racan Stern što slijedi nakon javne rasprave o Kodeksu po pitanju
istoga?
G.Ďa Racan Stern pojašnjava da će tada odbor proučiti primjedbe te će potom prijedlog
Kodeksa biti dan na usvajanje Općinskom vijeću.
G.Ďa Radolović Rosanda se slaţe s time da se Kodeks uvede, pročitala je prijedlog, no
naglašava kako u istomu postoji greška, u članku 7, sukob interesa, a čiji drugi dio u kojemu
se izričito navodi što vijećnik ne moţe biti, nije u skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba
interesa. Navodi da su svi vijećnici u trenutku kada su to postali prisegnuli da će poštivati
zakone RH, a navedeni prijedlog Kodeksa u istaknutom dijelu nije u skladu sa Zakonom te
napominje kako o tome treba voditi računa. Dodaje da u samoj formulaciji i korištenom izrazu
u Kodeksu „društva u vlasništvu Općine Medulin“, isto treba preformulirati u „društva u
većinskom vlasništvu Općine Medulin“.
G. Zoričić smatra jasnim da vijećnici ne smiju raditi u vlastitu korist ili korist svojih obitelji,
prijatelja te izraţava svoju suglasnost s Kodeksom, ako će on u tom smislu podignuti
ljestvicu.
G. Buić u replici izraţava mišljenje kako je primjedba g.dina Zoričića hvalevrijedna te njemu i
g.Ďi Radolović Rosanda zahvaljuje na komentarima. Naglašava da će se sve navedeno
provjeriti pri izradi Kodeksa, jer se ţeli da isti bude proširenje zakona, a ne u neskladu s
istim. Dodaje, kako kršenje odredbi o sukobu interesa prema Kodeksu, ne znači automatski
„crveni karton“, već „ţuti“, slikovito rečeno.
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G.Ďa Radolović Rosanda kratko replicira da je zakon jasan za sve.
G. Buić iznosi primjer vijećnika Iveše, koji je u trenutku kada je postao ravnateljem JU
Kamenjak, zamrznuo svoj vijećnički mandat što i jest sukladno Zakonu. Dodaje kako će u
slučaju da netko od vijećnika bude u sukobu interesa, to za njega značiti da će primati za
20% umanjenu naknadu, no moći će nastaviti biti vijećnikom.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 12
PROTIV: 0
SUZDRŢANI: 1

G. Jukopila se u kratkom osvrtu zahvaljuje Predsjedniku vijeća na dobro sloţenom dnevnom
redu za ovu sjednicu te izraţava nadu da će tako biti i ubuduće.
Predsjednik vijeća zaključuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje se svima na
konstruktivnim raspravama i diskusijama te zatvara 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Medulin.
Završeno u 21:00 sati.

Zapisnik vodila
Sonja-Barbara Bader

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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