
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/19-01/0012
URBROJ: 2168/02-01/4-19-37
Medulin, 29. listopada 2019.

SKRAĆENI  ZAPISNIK
SA TEMATSKE 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN

održane dana 29. listopada 2019. godine s početkom u 17:00 sati
u vijećnici Općine Medulinu

 

Prisutni: Čalić Edi, Leverić Mirna, Mišković Dražen, Vidmar Verica, Zlatić Marko, Zuccon 
Claudio, Kumar Daniele, Modrušan Dragan, Blašković Valter, Fetai Afrim, Jukopila Emil, 
Šimunović Paola, Medica Matija
Odsutni: Novak Tomislav, Urti Josip
Ostali prisutni: Načelnik Goran Buić, zamjenik Načelnika Damir Demarin, pročelnice 
Suzana Racan Stern, Silvija Perica, Barbara Floričić, Ana-Mari Počekaj, pročelnik Goran 
Peruško, predsjednik uprave Med eko servis d.o.o. Edo Krajcar, direktor Buža d.o.o. 
Aleksandar Vojak, v.d ravnatelja JU Kamenjak Aljoša Ukotić, predsjednica uprave 
Medulinska rivijera Maja Bizjak, članica uprave Medulinska rivijera Diana Kiršić, direktor TZ 
Medulin Enco Crnobori, ravnateljica DV Medulin Severka Verbanac, novinarka Patricija 
Softić, ostali mediji, predstavnici Mjesnih odbora, 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 
13 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Navodi da se materijale za odlučivanje 
uz poziv dobilo elektronskom poštom te otvara 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Medulin. 

Dnevni red se daje na raspravu.



G. Zlatić obavještava sve prisutne da je vjećnik g. Novak podnio obavijest o promjeni 
prebivališta te mu po sili zakona prestaje mandat vjećnika i kako se očekuje na sljedećem 
vijeću novi SDP-ov vjećnik.

G. Zlatić predlaže izmjenu Dnevnog reda da se zadnja točka zamjeni s petom točkom te 
potom redom sve ostale.

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

ZA: 13 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0 

Prijedlog Dnevnog reda  je usvojen jednoglasno sa 13 glasova ZA.

DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 25. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Medulin
3. Donošenje Odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja Centinere 

Medulin 
4. Donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove socijalne skrbi – Dom za 

starije osobe Medulin ( s prezentacijom projekta izgradnje Doma za starije 
osobe u Banjolama) 

5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu 
6. Donošenje odluke o donošenju II izmjene i dopune Programa građenja 

komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
7. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Medulin  za 2019. godinu
8. Donošenje II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna OM za 2019. 

godinu
9. Donošenje odluke o davanju suglasnosti PVZ Pula i JVP Pula za davanje 

jamstva poslovnoj banci
10. Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Medulin  za izgradnju vrtića Pomer
11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaduživanju Općine Medulin 

za financiranje uređenja i izgradnje igrališta i opremanje učionica OŠ dr. Mate 
Demarina u Medulinu

12. Donošenje  Odluke o prihvaćanju ponuda za kupnju nekretnina 
12.1. 873/37 k.o. Medulin
12.2. 851/441 k.o. Pomer

13. Donošenje Odluke o  Izmjenama  Odluke o nerazvrstanim cestama - dio NC 
802

14. Donošenje Odluke o  isključenje iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – 
kč.br. 1666/15, 1666/14, 1666/9, 1666/6, 1666/3 sve k.o. Medulin i k.č. br. 
1234/1 k.o. Pomer 

15. Donošenje Odluke o  izradi  Urbanističkog plana zone poslovne namjene 
Pomer 

16. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna  Detaljnog plana uređenja Strana 
17. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna  urbanističkog plana uređenja  

Medulin
18. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Volme 

Šćuza 



19. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja 
Glavica

20. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mirujućem prometu 
21. Donošenje Odluke o mirujućem prometu – pročišćeni tekst 
22.  Donošenje Odluke o tumačenju pojmova prilikom izrade projektne 

dokumentacije u postupku ishođenja akata za gradnju  na području Općine 
Medulin 

23. Donošenje Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog 
dobra u svrhu izgradnje fekalne kanalizacije u Pomeru – predio PUČ

24. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Plan rada Savjeta mladih za 
2020. godinu 

25.  Donošenje odluke o imenovanju  ravnatelja JU Kamenjak 
26. Donošenje zaključka o usvajanju izvješća o poslovanju za 2018. godinu 

trgovačkih društava i ustanova: 
i. Albanež d.o.o. 
ii. Medeko servis d.o.o. 
iii. Buža d.o.o. 
iv. Medulinska rivijera d.o.o. 
v. JU Kamenjak 
vi. Dječji vrtić Medulin 

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

Ad. 1) Aktualni sat

Otvara se rasprava u 17:05.

Gđa. Leverić postavlja pitanje g. Vojaku vezano za molove na rivi koji su u lošem stanju te 
da li je u planu neka rekonstrukcija cijelog tog dijela.

G. Vojak odgovara da njihov zadatak je zamjena postojećih greda i dasaka te održavanje 
lučke podgradnje i nadgradnje tako da obnovu svega spomenutog je u planu srediti do nove 
godine. Također je spomenuo da je u planu napraviti jednu operativnu obalu za sve 
korisnike.

G. Kumar postavlja pitanje g. Medici i g. Ukotiću da li ima novih informacija vezano za 
prijavu naplate na JU Kamenjak.

G. Ukotić odgovara da su prije mjesec dana poslali službeno očitovanje na policiju i državno 
odvjetništvo da dobiju odgovor u kojoj je fazi istrga, međutim do danas nisu uspjeli dobiti 
pismenu povratnu informaciju.

Ad.2) Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 25. 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 Odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja Centinere Medulin 

Izvjestiteljica je gđa. Počekaj i izrađivač plana Luka Matticchio.

Otvara se rasprava.

G. Jukopila ističe primjedbu formalnog karaktera te govori da kad je riječ o Medulinu, da se 
tu onda radi o Cintineri, a ne o Centineri.

Gđa. Počekaj odgovara da prema onome koji je bio donosio Odluku o prostornom planu oni 
su sada morali to tako nastaviti.

G. Jukopila dodaje još jednom da je znači riječ o Cintineri u Medulinu.

G. Matticchio  također dodaje da bi onda morale ići i izmjene u Prostornim planovima 
Istarske županije te kako je tu onda puno formalnih izmjena.

G. Jukopila uz ovo dodaje da kada su već spomenuti Prostorni planovi Istarske županije 
htjeo je ponoviti da je isto "formalno" ovako 20 hektara Općine Medulin završilo bilo Općini 
Ližnjan, koji su bili na granici Medulin-Ližnjan te predlaže da se zapiše u zapisnik i možda 
pokrene jedna procedura da se to vrati Općini Medulin obzirom da je Općina Medulin tada 
bila uvjetovana da to prihvati.

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

ZA: 13 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0 

Prelazi se na sljedeću  točku dnevnog reda

Ad. 4) Donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove socijalne skrbi – Dom za starije 
osobe Medulin ( s prezentacijom projekta izgradnje Doma za starije osobe u 
Banjolama) 

Gđa. Počekaj i g. Nišević Borislav prezentiraju projekt Dom za starije.

Izvjestiteljica o Odluci javne ustanove socijalne skrbi "Dom za starije" je Gđa. Racan Starn.

Otvara se rasprava.

G. Zlatić poziva g. Buića za riječ.

G. Buić odgovara da je ovo do sada najzahtijevniji projekt do sada, kako financijski tako i 
organizacijski. Prema dosadašnjem iskustvu s nadogradnjom škole i projekta "Vižula" govori 
kako su i ovaj put kao voditelja projekta angažirali Primum ing. Prema trenutnom stanju s 
pripremom dokumentacije predviđeno je da bi gradnja mogla započeti za godinu i po dana. 



Spomenuo je DV Pomer koji je u tijeku s istim timom vođenja te vjeruje da će sve ići kako 
treba.

Gđa. Leverić postavlja pitanje g. Buić kada je predviđen rok da bude izgrađen dom.

G. Buić odgovara da oni trenutno imaju rok za ishođenje svih dozvola, do kada se moraju 
provesti sve javne nabave, sva potrebna dokumentacija ali predpostavlja da bi radovi mogli 
potrajat do dvije godine.

G. Kumar pohvaljuje prezentaciju, te kako je ovo veliki projekt pa se nada da će se i 
financijski to sve uspjeti.

G. Buić dodaje kako vjeruje da će se financijski sve odraditi kako treba iako ponovno ističe 
da ovo je najzahtijevniji projekt do sada.

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

ZA: 13 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0 

Prelazi se na sljedeću  točku dnevnog reda

Ad. 5) Donošenje zaključka o usvajanju izvješća o poslovanju za 2018. godinu 
trgovačkih društava i ustanova: 
5.1.Albanež d.o.o. 

Izvjestitelj je g. Krajcar Edo.

5.2.Medeko servis d.o.o. 

Izvjestitelj je g. Krajcar Edo.

5.3.Buža d.o.o. 

Izvjestitelj je g. Vojak Aleksandar.

5.4.Medulinska rivijera d.o.o. 

Izvjestiteljica je gđa. Bizjak Maja.

5.5.JU Kamenjak 

Izvjestitelj je g. Ukotić Aljoša.

5.6.Dječji vrtić Medulin 

Izvjestiteljica je gđa. Severka Verbanac.

G. Zlatić se zahvaljuje te podsjeća da izvještaje od firmi i ustanova se ne glasaju već se 
samo daju na znanje.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda



Ad. 6) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu 

Izjestiteljica je gđa. Silvija Perica.

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

ZA: 12 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 1

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 7) Donošenje odluke o donošenju II izmjene i dopune Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

Izvjestitelj je g. Goran Peruško.

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

ZA: 12 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 1 

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 8) Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Medulin  za 2019. godinu

Izjestiteljica je gđa. Silvija Perica.

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

ZA: 12 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 1 

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 9) Donošenje II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna OM za 2019. 
godinu

Izjestiteljica je gđa. Silvija Perica.

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

ZA: 12 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 1 

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda



Ad. 10) Donošenje odluke o davanju suglasnosti PVZ Pula i JVP Pula za davanje 
jamstva poslovnoj banci

Izjestiteljica je gđa. Silvija Perica.

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

ZA: 13 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0 

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 11) Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Medulin  za izgradnju vrtića Pomer

Izjestiteljica je gđa. Silvija Perica.

Otvara se rasprava.

G. Zlatić poziva g. Buić na riječ.

G. Buić dodaje kako su oni u fazi izrade projektne dokumentacije vezano za natječaj za 
izgradnju vrtića. Dodaje još kako početak gradnje planiraju početkom godine, a otvorenje 
početkom sljedeće pedagoške godine.

G. Peruško dodaje kako je projektna dokumentacija izrađena tako da sljedeća faza je javna 
nabava i razmatranje ponuda.

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

ZA: 13 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0 

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 12) Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaduživanju Općine Medulin za 
financiranje uređenja i izgradnje igrališta i opremanje učionica OŠ dr. Mate Demarina 
u Medulinu

Izjestiteljica je gđa. Silvija Perica.

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

ZA: 13 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0 

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad 13) Donošenje  Odluke o prihvaćanju ponuda za kupnju nekretnina 
13.1. 873/37 k.o. Medulin
13.2. 851/441 k.o. Pomer



Izvjestitelj je g. Goran Peruško. 

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

ZA: 13 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0 

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 14) Donošenje Odluke o  Izmjenama  Odluke o nerazvrstanim cestama - dio NC 
802

Izvjestitelj je g. Goran Peruško.

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. 15) Donošenje Odluke o  isključenje iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – 
kč.br. 1666/15, 1666/14, 1666/9, 1666/6, 1666/3 sve k.o. Medulin i k.č. br. 1234/1 k.o. 
Pomer 

Izvjestitelj je g. Goran Peruško.

Otvara se rasprava. 

G. Jukopila postavlje pitanje s obzirom da se ovaj put isključuje iz upotrebe, a drugi put 
koliko on zna nije u funkciji što će se dogoditi.

G. Peruško odgovara da drugi put je već u funkciji te se nikako ne umanjuje funkcionalnost 
Mukalbe.

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. 16) Donošenje Odluke o  izradi  Urbanističkog plana zone poslovne namjene 
Pomer 

Izvjestiteljica je gđa. Počekaj Ana-Mari.

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. 17) Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna  Detaljnog plana uređenja Strana 

Izvjestiteljica je gđa. Počekaj Ana-Mari.

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. 18) Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna  urbanističkog plana uređenja  
Medulin

Izvjestiteljica je gđa. Počekaj Ana-Mari.

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 izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Volme 
Šćuza 

Izvjestiteljica je gđa. Počekaj Ana-Mari.

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. 20) Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja 
Glavica

Izvjestiteljica je gđa. Počekaj Ana-Mari.

Otvara se rasprava. 

G. Kumar postavlja pitanje gđi. Počekaj, vezano za pojašnjenje zona T1 I T2 te njihove 
namjene.

Gđa. Počekaj je pojasnila zamišljenu namjenu i krajnji cilj.

Gđa. Leverić je postavila pitanje da li je ovo prvi put da će Općina morati provesti 
spomenutu Studiju kod izrade plana.



Gđa. Počekaj da Općina se još nije susrela time, ali iz određenih razloga ih se to traži ali 
spominje da nije to ništa negativno već vjeruje da nikakvih problema nebi trebalo biti.

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. 21) Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mirujućem prometu 

Izvjestiteljica je gđa. Počekaj Ana-Mari.

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. 22) Donošenje Odluke o mirujućem prometu – pročišćeni tekst 

Izvjestiteljica je gđa. Počekaj Ana-Mari.

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. 23) Donošenje Odluke o tumačenju pojmova prilikom izrade projektne 
dokumentacije u postupku ishođenja akata za gradnju  na području Općine Medulin 

Izvjestiteljica je gđa. Počekaj Ana-Mari.

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. 24) Donošenje Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog 
dobra u svrhu izgradnje fekalne kanalizacije u Pomeru – predio PUČ

Izvjestiteljica je gđa. 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 



Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 25) Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Plan rada Savjeta mladih za 2020. 
godinu 

Izvjestiteljica je gđa. Suzana Racan Stern.

Otvara se rasprava. 

G. Zlatić poziva prisutnu predsjednicu Savjeta Mladih za riječ.

Gđa. Žufic dodaje kako su dužni u što kraćem roku donijeti spomenutu evaluaciju  s obzirom 
da od 2014.godine se puno promijenilo, te kako moraju vidjeti što sve  treba promijeniti, te 
kako zbog toga je financijski plan nešto veći ove godine.

Gđa. Racan Stern dodaje kako je Općina Medulin uspješno kandidirala jedan program za 
Mobilnost mladih, tako da su trenutno oni zajedno s još 15 tak jedinica lokalne samouprave 
odabrani za radionice koje će odraditi kroz narednih 18 mjeseci te vjeruje kako će oni 
pridonijeti da novi Program Savjeta mladih bude još bolji.

Gđa. Leverić postavlja pitanje gđi. Žufić s obzirom da je spomenula stvari koje nisu napravili, 
šta ona misli da su još trebali.

Gđa. Žufić odgovara da sam lokalni Program je bio dosta zahtjevan, konkretno zamišljen je 
bio Centar za mlade u Programu 2014-2020. koji nisu uspjeli realizirati pa smatra da treba 
vidjeti s mladima što i dalje misli o tome.

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. 26) Donošenje odluke o imenovanju  ravnatelja JU Kamenjak 

Izvjestitelj je predstavnik Povjerenstva g. Medica Matija.

G. Medica izvješćuje da je nakon razrješenja ravnateljice JU Kamenjak raspisan natječaj za 
novog ravnatelja JU Kamenjak te dodaje da su se na natječaj javili pet kandidata, nakon 
čega se sastalo Povjerenstvo s članovima gđa. Leverić Mirna, g. Zlatić Marko te g. Medica 
Matija. Dodaje da od pet pristiglih prijava, valjane su bile četiri, g. Marušić Daniel nije 
zadovoljio potrebne kriterije, a ostali su bili pozvani na razgovor 15. listopada 2019. Dodaje 
da na razgovor su se bili odazvali tri kandidata, g. Rabar Denis, gđa. Buršić Moira te g. 
Ukotić Aljoša. Nakon razgovora s kandidatama govori kako su donijeli zaključak s dva glasa 
za i jednim suzdržanim te time je najvišu ocjenu dobio g. Ukotić Aljoša te stoga Povjerenstvo 
predlaže Općinskom vijeću da prihvati g. Ukotića Aljošu kao novog ravnatelja JU Kamenjak.

Otvara se rasprava.

G. Zlatić dodaje da s obzirom da je on taj koji je bio suzdržan ističe da je razlog tome  bilo 
što su gđa. Buršić Moira i g. Ukotić Aljoša ostavili dobar dojam i dobre kvalitete za tu 
poziciju, ističe da je njegovo stajalište kako bi JU Kamenjak trebao voditi biolog,a ne 



ekonomist te zbog tog zaključka je bio suzdržan kod glasanja. Dodaje još kako što se tiče 
samog dosadašnjeg rada g. Ukotića nema ništa protiv.

G. Jukopila govori kako će i on kod glasanja biti suzdržan, ali dodaje kako ne na g. Ukotića 
jer ga ne poznaje već na samu proceduru i dosadašnje izglašavanje ravnatelja i njihovu 
sudbinu pa iz toga razloga je on i ovaj put suzdržan na opću proceduru.

G. Buić zaključuje kako se i ovaj dio priveo kraju, te kako su ispoštovali svu zakonsku 
proceduru, drago mu je da je Povjerenstvo zaključilo da su imali dva dobra kandidata, te 
kako su obje osobe stručne bile i da je to potrebno JU Kamenjaku.

G. Čalić dodaje kako on g. Ukotića poznaje već dugi niz godina te kako je on svakako dobar 
izbor te poziva da mu svi zajedno čestitaju.

Gđa. Leverić je također pohvalila gđu. Buršić na razgovoru.

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

ZA: 10  PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 3 

G.Zlatić obavještava da je g. Ukotić izabran za novog ravnatelja JU Kamenjak.

G. Ukotić dodaje kako je svakako nužno potreban dobar , kvalitetan i stručan tim, te se nada 
da će svi zajedno uspjeti u budućim ciljevima i da neće iznevjeriti dano povjerenje.

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje se 
svima na konstruktivnim raspravama i diskusijama te zatvara 26. sjednicu Općinskog vijeća 
Općine Medulin. 

Završeno u  19.30  sati.

Zapisnik vodila      Općinsko vijeće Općine Medulin
Stefani Žmak Predsjednik

Marko Zlatić 


