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Medulin, 19. kolovoza 2019.

SKRAĆENI  ZAPISNIK
SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN

održane dana 19. kolovoza 2019. godine s početkom u 19:00 sati
u vijećnici Općine Medulinu

 

Prisutni: Čalić Edi, Leverić Mirna, Mišković Dražen, Šimunović Paola, Urti Josip, Vidmar 
Verica, Zlatić Marko, Zuccon Claudio, Kumar Daniele, Medica Matija, Modrušan Dragan,
Odsutni: Blašković Valter, Fetai Afrim, Jukopila Emil, Novak Tomislav,
Ostali prisutni: načelnik Goran Buić, pročelnice Suzana Racan Stern, Silvija Perica, 
Barbara Floričić, Ana-Mari Počekaj, pročelnik Goran Peruško, ravnateljica Dječjeg vrtića 
Medulin Severka Verbanac, predsjednik uprave Med eko servis d.o.o. Edo Krajcar, 
ravnateljica JU Kamenjak Maja Šarić, zamjenik ravnateljice JU Kamenjak Aljoša Ukotić, 
predsjednica uprave Medulinska rivijera Maja Bizjak, članica uprave Medulinska rivijera 
Diana Kiršić Rosanda, direktor TZ Medulin Enco Crnobori, novinarka Patricija Softić, ostali 
mediji, predsjednik Mjesnog odbora Vinkuran Vjenceslav Novak, 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 
11 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Navodi da se materijale za odlučivanje 
uz poziv dobilo elektronskom poštom te otvara 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Medulin. 

Dnevni red se daje na raspravu.



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

DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine 
Medulin
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o radu JVP Pula za 2018. godinu
4. Donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Upravnih tijela 
Općine
Medulin
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju/neprihvaćanju očitovanja Ravnateljice Javne ustanove
Kamenjak o razlozima za razrješenje
6. Donošenje Odluke o razrješenju/ne razrješenju Ravnateljice JU Kamenjak
7. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja JU Kamenjak

Ovime se otvara 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Medulin. 

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda

Ad.1) Aktualni sat 

Otvara se rasprava u 19:05.

Gđa. Leverić je postavila pitanje g. Buiću vezano za uređenje kanalizacije na ližnjanskoj 
cesti, problem odvodnje i nogostupa.

G. Buić je odgovorio da u proračunu je predviđena rekonstrukcija spomenute ceste, 
planirana je izgradnja cijele oborinske odvodnje zajedno sa Županijskom upravom za ceste, 
te djelomično uređenje nogostupa i dodaje kako na jesen počinju radovi.

G. Peruško dodaje kako do početka sljedeće godine bi trebalo biti gotovo.

G. Zuccon je postavio pitanje g. Buiću vezano za trenutno stanje Kaštijuna i situacija s 
problemom smrada, i drugo pitanje za g. Peruško, kada se može očekivati izgradnja 
pješačko-biciklističke staze Pomer - Medulin.

G. Zlatić se nadovezao da je i Mjesni odbor Vinkuran postavio pitanje vezano za problem 
Kaštijuna te poziva na odgovor.

G. Buić je odgovorio da će on morat zatražiti odgovor od svih nadležnih institucija. Dodao je 
kako je svjestan neizdrživosti od smrada i koliko je štetno za zdravlje, i spreman je početi 
poduzimati bilo kakve potrebne mjere da se krene u rješavanje tog problema.

G. Zlatić je spomenuo da je bilo govora i o mjernim stanicama.

G. Peruško se nadovezao da već sutra kreće prijava svim nadležnim institucijama. A što se 
tiče mjernih stanica, dodao je kako na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša mogu se 
pratiti sve vrijednosti.



G. Peruško je odgovorio i na drugo postavljeno pitanje, kako je u planuu skoro vrijeme 
napraviti koordinaciju s geodetima i da se vidi do koje faze se stiglo. Vjeruje da do sljedećeg 
vijeća će imati konkretan odgovor.

G. Kumar je postavio prvo pitanje gđi. Racan Stern, da li se što pokrenulo s određivanjem 
pomorskog dobra u Banjolama, plaža Centinera, a drugo pitanje g. Demarinu vezano za 
prometnu mladež u Općini Medulin te tko ih kontrolira s obzirom na puno pritužbi na njihov 
rad koje su pristigle ove sezone.

Gđa. Racan Stern je odgovorila da nisu još ništa pokrenuli, ali da je u planu.

G. Demarin je odgovorio na drugo pitanje kako se svake godine sezonski zapošljava voditelj 
koji vodi prometnu mladež i da svoj posao obavlja kako treba, i dodaje da su prometni redari 
svoj posao odrađivali najbolje što mogu, zna da je u Premanturi bilo kaotično, upravo iz 
razloga što je veliki promet automobilima i velike gužve koje nastaju u popodnevnim ljetnim 
satima, te je zamolio mještane za razumijevanje za mlade prometne djelatnike koji se trude  
unatoč svim uvjetima svoj posao odraditi kako treba.

G. Kumar predlaže da se u Premanturi pojača broj prometnih djelatnika u vrijeme kada se 
zna da su veće gužve.

G. Demarin se slaže i ponavlja da se potrudimo imati razumijevanja za njih jer rade najbolje 
što mogu.

G. Mišković ukazuje na problem kod Konzuma u Banjolama, dodaje da se mještani žale 
kako garaža ispod Konzuma je puna smeća, neosvijetljena, otpadne vode nakon čišćenja od 
Konzuma odlaze na cestu i ostaje prljavo, te i njihova plastična ambalaža i palete budu cijeli 
dan izložene suncu i osjeti se smrad te i parkirana auta na samom ulazu u Konzum kao i 
radni štandovi koji su na ulazu u Konzum. 

G. Peruško je odgovorio da je novom Odlukom o komunalnom redu, što se tiče objekata koji 
su privatnog ali javnog karaktera sada su u njihovoj mogućnosti postupanja pa će se sve 
ove situacije ići izviditi.

G. Kumar je dodao neka se tom prilikom pogleda i njihova oborinska odvodnja, jer su bili 
napravili jednu septičku u šumici na Kamiku, te poslije nije bila održavana nikad.

Gđa. Šarić je zamolila g. Zlatića da joj se ustupi trenutak na aktualnom satu.

Gđa. Šarić ukazuje na sukob interesa g. Medice u nespojivosti u obnašanju svih dužnosti, 
dodaje kako i njegov mandat kao općinskog vijećnika je u mirovanju, kao i Etički kodeks koji 
je donijela Općina Medulin koji govori o istom tom slučaju. Dodaje kako je htjela ukazati na 
tu nepravilnost s obzirom da se nju proziva za izigravanje povjerenja Upravnog vijeća JU 
Kamenjaka, pa ovim putem postavlja pitanje što je s izigravanjem povjerenja mještana koji 
plaćaju naknadu na koju g. Medica nema pravo i da li će te naknade biti vraćene u općinski 
proračun. G. Buiću je predala prijedlog o razrješenju g. Medice i ostalih članova Upravnog 
vijeća.

G. Zlatić je pozvao gđu. Racan Stern ako može nešto reći za spomenute Zakone.

Gđa. Racan Stern se zahvaljuje gđi. Šarić na zapažanju, te da će nakon sjednice vijeća 
uzeti vremena za proučiti sve spomenute Zakone.



Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad.2) Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Medulin

Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je 
sljedeći:

ZA: 11 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0 

Prelazi se na sljedeću  točku dnevnog reda

Ad 3) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o radu JVP Pula za 2018. 
godinu

Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern.

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

ZA:   11 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad 4) Donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Upravnih 
tijela Općine

Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern.

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

ZA:   11 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad 5)  Donošenje Odluke o prihvaćanju/neprihvaćanju očitovanja Ravnateljice Javne 
ustanove Kamenjak o razlozima za razrješenje

Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern.

G. Zlatić obavještava kako je prije sjednice vijeća svim vijećnicima predan Prijedlog Odluke 
o ne prihvaćanju očitovanja te o razlozima razrješenja. Dodaje da su dobili s materijalima 
ujedno i očitovanje gđe. Šarić i očitovanje Upravnog vijeća JU Kamenjak na njezino 
očitovanje. 

Otvara se rasprava.

G. Zlatić poziva g. Buića ako želi nadodati nešto.

G. Buić se nadovezao kako je očekivao očitovanje koje formalno pravno, ali kako je ovo što 
je pristiglo bilo izrečeno na  jedan pogrešan način i zbog toga je njegov prijedlog da se 
očitovanje gđe. Šarić po svih sedam točaka ne prihvati.



G. Zlatić je pitao g. Medicu ako želi nešto nadodati.

G. Medica je odgovorio da nema što puno reći jer je u očitovanjima jasno sve o tome, i da će 
se kroz vrijeme vidjeti tko je imao pravo, a tko ne.

G. Kumar je postavio pitanje g. Medici u kojoj je trenutno fazi prijava koja je išla policiji 
vezano za naplatu na rampama.

G. Medica je odgovorio da ono što su oni znali je da inspektor koji je vodio slučaj je bio 
nestao odnosno dogodio se nesretan slučaj, ali je ovih dana došla obavijest da je sve 
krenulo Državnom odvjetništvu i da će se pokrenuti procedura po tom pitanju.

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

ZA:   11 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad 6) Donošenje Odluke o razrješenju/ne razrješenju Ravnateljice JU Kamenjak

Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern.

Gđa. Racan Stern obavještava vijećnike da prema prethodnoj točci, u ovoj točci se predlaže 
da se gđu. Šarić razriješi s mjesta ravnateljice JU Kamenjak te kako su Rješenje sa svim 
obrazloženjem dobili u privitku.

Otvara se rasprava.

G. Zlatić je zamolio gđu. Racan Stern da još jednom pojasni što će biti s obzirom da je gđa. 
Šarić na porodiljnom dopustu.

Gđa. Racan Stern je odgovorila kako gđa. Šarić je razrješenja s mjesta ravnateljice ali da 
ostaje na porodiljnom dopustu do kraja i jednako tako po isteku porodiljnog dopusta ima 
pravo još iskoristiti neiskorišteni godišnji odmor.

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

ZA:   11 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad 7) Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja JU Kamenjak

Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern.

Gđa. Racan Stern obavještava da se predlaže da se g. Aljoša Ukotić imenuje privremenim 
vršiteljem dužnosti ravnatelja JU Kamenjak do provedbe natječaja za izbor ravnatelja i 
njegovog imenovanja, a najduže na razdoblje do godine dana.



Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je 
sljedeći:

ZA:   11 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Predsjednik Općinskog 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  19.35  sati.

Zapisnik vodila  Općinsko vijeće Općine Medulin
Stefani Žmak Predsjednik

Marko Zlatić 

 

 


