REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/20-01/0001
URBROJ: 2168/02-02/102-20-37
Medulin, 19. prosinca 2019.

SKRAĆENI ZAPISNIK
SA 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN
održane dana 19. prosinca 2019. godine s početkom u 18:00 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, Urti Josip, Ornela Grujić-Cukon
Odsutni:
Ostali prisutni: Načelnik Goran Buić, zamjenik Načelnika Damir Demarin, pročelnice
Suzana Racan Stern, Silvija Perica, Ana-Mari Počekaj, pročelnik Goran Peruško,
predsjednik uprave Med eko servis d.o.o. Edo Krajcar, direktor Buža d.o.o. Aleksandar
Vojak, ravnatelj 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
15 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Navodi da se materijale za odlučivanje
uz poziv dobilo elektronskom poštom te otvara 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Medulin.
Dnevni red se daje na raspravu.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prijedlog Dnevnog reda je usvojen jednoglasno sa 15 glasova ZA.
DNEVNI RED
1. Aktualni sat
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća Općine
Medulin
3. Donošenje odluke o verifikaciji mandata vijećnici Orneli Gruić Cukon (zamjena
vijećnika Tomislava Novaka )
4. Donošenje Rezolucije o ŽCGO Kaštijun
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni UPU Krase
6. Donošenje Odluke o pročišćenom tekstu UPU Krase
7. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani radova u tijeku turističke sezone 2020.
8. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog otpada
9. Donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove za kulturu i sport Medulin
10. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u zdravstvu i
socijalnoj skrbi Općine Medulin za 2018.godinu
11. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
obrazovanju za 2019.godinu
12. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu,
tehničkoj kulturi i rekreaciji Općine Medulin za 2019.godinu
13. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi
Općine Medulin za 2019. godinu
14. Donošenje odluke o III. izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2019.godinu
15. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2019.godinu
16. Donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Medulin za 2019.godinu
17. Donošenje III. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna za 2019. godinu
18. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Općine Medulin za 2020.godinu
19. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u sportu, tehničkoj kulturi i
rekreaciji Općine Medulin za 2020.godinu
20. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u obrazovanju Općine
Medulin za 2020.godinu
21. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u kulturi Općine Medulin za
2020.godinu
22. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u području djelovanja udruga
građana Općine Medulin za 2020.godinu
23. Donošenje odluke o usvajanju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Medulin za 2020.godinu
24. Donošenje odluke o usvajanju programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Medulin za 2020. godinu
25. Donošenje Proračuna Općine Medulin za 2020. godinu

26. Donošenje odluke o izvršavanju proračuna Općine Medulin za 2020. godinu
27. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz
proračuna Općine Medulin za 2020. godinu
28. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za dimnjačarske poslove
29. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na građevine za javnu
vodoopskrbu
30. Donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
31. Donošenje Odluke o V. izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih odjela Općine
Medulin
32. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
Općine Medulin
G. Zlatić pozdravlja sve prisutne te je poželio dobrodošlicu novoj vjećnici gđi. Orneli GrujićCukon.
Dnevni red na glasanje.
Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.
Ad. 1) Aktualni sat
Otvara se rasprava u 18:05.
Gđa. Leverić postavlja pitanje g. Buiću vezano za smanjenje brzine kroz placu u Medulinu,
te što je moguće poduzeti po tom pitanju, i sljedeće pitanje za g. Peruška vezano za rasvjetu
ispred crkve.
G. Buić odgovara da je svjestan kojom brzinom nesavjesni vozači prolaze kroz placu, te
predlaže da se razmotri da li bi mogli postaviti određene horizontalne prepreke kao jedno
kratkoročno rješenje, a potom i zatvaranje place za sav promet nakon što se izgradi
zaobilaznica.
G. Peruško odgovara na pitanje, da je već dogovoreno koji radovi će se izvoditi kako bi se
rasvjeta dovela do crkve, tako da u skoro vrijeme će biti realizirano.
G. Čalić postavlja pitanje g. Perušku, vezano za VII ogranak, da li ima novosti.
G. Peruško odgovara da su bili na terenu i razgovarali s g. Buršićem, dodaje da je situacija
složena jer bi trebali razgovarati i s g. Živolićem, te očekuje sklapanje Sporazuma pa da će
se onda to rješiti.
G. Kumar postavlja pitanje g. Krajcaru, i navodi problem poplavljenog područja kod benziske
crpke u Banjolama te drugo pitanje za g. Ukotića vezano za informacije oko naplate karata u
JU Kamenjak.
G. Krajcar odgovara da je upravo vidio spomenut problem, zaključuje da je došlo do
začepljenja odvoda, dodaje kako je to županijska cesta i podsjeća da su radovi bili oko
izgradnje reciklažnog dvorišta te kako je moguće da je kiša materijal nanijela i dovela do
toga.
G. Ukotić odgovora kako su oni sve dokumente predali nadležnim tijelima, te kako i dalje
nemaju odgovore od institucija te je sve i dalje u postupku.

G. Mišković postavlje pitanje g. Krajcaru vezano za aglomeraciju Medulin-BanjolePremantura u kojoj je fazi i kako to sve napreduje.
G. Krajcar odgovara kako su ishodovali lokacijsku dozvolu za aglomeraciju Banjole, te kako
su upravo ljudi iz Ureda državne uprave na terenima i razgledavaju trase, a što se tiče
samog dijela trase Indije odgovara da se najvjerojatnije neće ići kopanjem već unutarnjom
metodom oblaganje postojećih betonskih cijevi, a neki dijelovi će ipak morati ići zamjenom s
novim cijevima.
G. Zuccon postavlja pitanje g. Krajcaru, vezano za oborinsku odvodnju i rešetke te kako se
mještani žale da su rešetke prevelike za staru jezgru te da postoji opasnost od ozljeda.
G. Krajcar odgovara kako je bio na terenu zajedno s izvođačem i projektantom te dodaje da
su zbog velike količine oborina koje tamo budu takve rešetke bile potrebne, sve ateste su
prošle.
G. Peruško nadodaje kako su i oni bili na terenu te kako je problem na spoju dviju sekcija
gdje nastaje velika rupa i da je zaista opasna. Dodaje da će se naći tehničko rješenje s
minimalnim troškovima s kojom će se širina te rupe smanjiti.
G. Jukopila se uključuje s prijedlogom, predlaže da se na groblje u Medulinu nabave kolica
za vijenac, smatra da bi se uvelike olakšalo ljudima.
G. Buić odgovara, kako je prijedlog dobar, te kako su nedavno nabavili troje novih kolica za
pokojnike, te da se može i za cvijeće.
G. Krajcar se nadovezuje, kako je prije par godina bilo već riječ o tome, da je problem bio
što su ta kolica neadekvatna za prolaz.
Gđa. Leverić dodaje kako je i ona bila predložila to, pa je u razgovoru sa svećenikom isto
bilo utvrđeno kako su takva kolica prevelika za upravljati, ali da svakako nebi bilo loše to
riješiti.
Gđa. Vidmar postavlja pitanje kako riješiti problem divljih svinja.
G. Buić odgovara kako su bili kod pomoćnika Ministra koji je bio predložio povećanje kvote
za istrijeb svinja, govori da Lovačko društvo radi svoj posao, te dodaje kako je nužno da si
prije svega građani ograde svoje okućnice.
G. Zlatić postavlja pitanje g. Buiću vezano za čišćenje dimnjaka, kako se dosta mještana
požalilo na povećanje cijene.
G. Peruško odgovora kako je upravo to jedna od točaka Dnevnog reda.
Ad.2) Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 26. 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) Donošenje odluke o verifikaciji mandata vijećnici Orneli Gruić Cukon (zamjena
vijećnika Tomislava Novaka )
G. Zlatić najavljuje Izvjestiteljicu gđu. Suzanu Racan Stern te potom i Izvješće mandatne
komisije.
G. Zlatić se zahvaljuje te poziva gđu. Grujić-Cukon na Svečanu prisegu.
Otvara se rasprava. Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja
je sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 4) Donošenje Rezolucije o ŽCGO Kaštijun
Izvjestiteljica je gđa. Ana-Mari Počekaj.
G. Buić se nadovezuje kako je rezolucija napravljena u suradnji s građanskom grupom "Čist
zrak-duga ljubav", ujedno konzultirajući i struku te kako pozivaju institucije na djelovanje.
Ističe da ukoliko se ŽCGO Kaštijun ne uskladi s ovom rezolucijom Općine Medulin, kako će
tražiti zatvaranje centra.
Otvara se rasprava.
G. Kumar pohvaljuje vjećnike u Županijskoj skupštini, g. Vilija Rosandu, gđu. Tamaru
Brusich i gđu. Divnu Radolović što su se izborili za pošumljavanje na Kaštijunu. Dodaje
kako je zadovoljan kako su krenuli i da tako moraju nastaviti za dobrobit svih mještana.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 5) Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni UPU Krase
Izvjestiteljica je gđa. Ana-Mari Počekaj i Izrađivač plana g. Luka Mattichio.
Otvara se rasprava. Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja
je sljedeći:
ZA:15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 6) Donošenje Odluke o pročišćenom tekstu UPU Krase
Izvjestiteljica je gđa. Ana-Mari Počekaj.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 7) Donošenje Odluke o privremenoj zabrani radova u tijeku turističke sezone 2020.
Izvjestitelj je g. Goran Peruško.
G. Peruško poziva g. Crnoborija za riječ kao predstavnik turističkog sektora.
G. Crnobori odgovora kako je na njihovoj zadnjoj sjednici ova Odluka usvojena jednoglasno,
ističe da je potrebno samo da bude dobra komunikacija između Općine i turističkog sektora,
da se sve na vrijeme obavijesti u slučaju bučnih radova i u slučaju određenih problema da
se s komunalnim redarima sve na vrijeme reagira.

Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA:15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 8) Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog otpada
Izvjestitelj je g. Goran Peruško i g. Edo Krajcar.

Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 9) Donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove za kulturu i sport Medulin

Izvjestiteljica je gđa. Suzana Racan Stern.

Otvara se rasprava.
G. Buić se nadovezuje kako osnivanjem ove Ustanove se ne stvaraju novi troškovi, već će
samo boljom organizacijom organizirati upravljanje sportskim objektima. Dodaje kako
otvaranjem nove sportske dvorane je uviđeno kako je potrebno osam radnih sati kako bi se
kvalitetno omogućilo svim Udrugama i rekreativcima korištenje dvorane.
G. Kumar odgovara kako je već postoji Medulinska rivijera koja se bavila svime time, te ne
vjeruje da neće nastati novi troškovi s obzirom na obujam posla. Dodaje kako mu je jasno
što se želi postići osnivanjem takve Ustanove, ali smatra da se zanemaruju druge stvari, kao
što su biciklističke staze. Zaključuje kako još jedna Javna ustanova nije potrebna, jer već
postoji Medulinska rivijera koja bi se trebala time baviti.
G. Jukopila se nadovezuje kako se slaže s g. Kumarom, te kako je moguće sve to
organizirati unutar već postojećih firmi.
G. Buić odgovara kako je do sada Medulinska rivijera imala dvočlanu Upravu, a osnivanjem
Javne ustanove ostati će jedan direktor za Medulinsku rivijeru i jedan ravnatelj za Javnu
ustanovu, dodaje još kako je zaposlen jedan djelatnik koji brine o dvorani te kako je to jedini
uvećani trošak u odnosu na prošlu godinu. Govori kako je Općina na sebe preuzela već
dosta ovlasti, te kako je sada i upravljanje dvoranom odgovornost od Općine i potrebna je
kvalitetna organizacija bez dodatnih troškova. Dodaje još kako i grad Pula funkcionira tako
pa ne vidi razlog zašto ne bi i Općina jednako funkcionirala.
G. Kumar odgovara kako nije bilo govora o politiziranju, već je on samo rekao svoje osobno
mišljenje vezano za povećanje troškova.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA:11

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 4

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 10) Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Medulin za 2018.godinu
Izvjestiteljica je gđa. Suzana Racan Stern.

Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 11) Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
obrazovanju za 2019.godinu

Izvjestiteljica je gđa. Suzana Racan Stern.

Otvara se rasprava. Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja
je sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 12) Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
sportu, tehničkoj kulturi i rekreaciji Općine Medulin za 2019.godinu
Izvjestiteljica je gđa. Suzana Racan Stern.

Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad 13) Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
kulturi Općine Medulin za 2019. godinu
Izvjestiteljica je gđa. Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 14) Donošenje odluke o III. izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2019.godinu
Izvjestitelj je g. Goran Peruško, dodaje kako se sastao Odbor za komunalnu izgradnju i
prostorno planiranje, a priložen je i Amandman Načelnika koji postaje sastavni dio
prijedloga.

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

ZA: 14

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 1

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 15) Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2019.godinu

Izvjestitelj je g. Goran Peruško, a priložen je i Amandman Načelnika koji postaje sastavni dio
prijedloga.
Otvara se rasprava. Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja
je sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 16) Donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Medulin za 2019.godinu
Izvjestiteljica je gđa. Silvija Perica i dodaje kako je priložen Zapisnik Odbora za financije, a
priložen je i Amandman Načelnika koji postaje sastavni dio prijedloga.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 14

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 1

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 17) Donošenje III. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna za 2019.
godinu
Izvjestiteljica je gđa. Silvija Perica.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 18) Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u zdravstvu i
socijalnoj skrbi Općine Medulin za 2020.godinu
Izvjestiteljica je gđa. Suzana Racan Stern, a priložen je i Amandman Načelnika koji postaje
sastavni dio prijedloga koji je predložen od strane Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb.

Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 19) Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u sportu, tehničkoj
kulturi i rekreaciji Općine Medulin za 2020.godinu
Izvjestiteljica je gđa. Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 20) Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u obrazovanju Općine
Medulin za 2020.godinu
Izvjestiteljica je gđa. Suzana Racan Stern, a pozitivno mišljenje dao je i Odbor za školstvo.
Otvara se rasprava. Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja
je sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 21) Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u kulturi Općine
Medulin za 2020.godinu
Izvjestiteljica je gđa. Suzana Racan Stern, a program je podržao i Odbor za kulturu.

Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 22) Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u području djelovanja
udruga građana Općine Medulin za 2020.godinu
Izvjestiteljica je gđa. Suzana Racan Stern.

Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 23) Donošenje odluke o usvajanju programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2020.godinu
Izvjestitelj je g. Goran Peruško, a priložen je i Amandman Načelnika koji postaje sastavni dio
prijedloga.

G. Buić se nadovezuje kako je jako puno projekata u tijeku i s time i puno projektne
dokumentacije, najviše ih je oko prometnica. Dodaje kako su svi svjesni kako je najveća
problematika Medulina promet u sezoni, zato i je veliki naglasak na izgradnji prometnica,
kao što je izgradnja male zaobilaznice, naglašava kako je je veliki program izgradnje i puno
posla oko izgradnje komunalne infrastrukture, te se očekuje u sljedećoj godini da se sve
podigne na višu razinu, zajedno s novoosnovanim Uredom za izdavanje akata za izgradnju
vjeruje da će svi postupci biti puno efikasniji i brži.
Otvara se rasprava.
Gđa. Leverić postavlja pitanje g. Buiću, s obzirom da će i struja raditi, kada smatra da će
radovi na ližnjanskoj cesti biti gotovi.
G. Buić poziva g. Peruška na odgovor, ali se pritom zahvaljuje mještanima na strpljenju te
dodaje kako bi radovi bili puno brži da nije bila velika količina oborina ove jeseni.
G. Peruško odgovara kako su radovi trebali biti gotovi 18.1.2020., ali s obzirom na količinu
kiše to je nemoguće, zna kakva je situacija tamo te dodaje kako se sav promet trenutno
odvija preko buduće male zaobilaznice za koju već imaju lokacijsku dozvolu, govori kako su
u više navrata nasipavali međutim kiša bi sve isprala te se nada da će to čim prije se
završiti, najkasnije u veljači.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 24) Donošenje odluke o usvajanju programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2020. godinu
Izvjestitelj je g. Goran Peruško.

Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 25) Donošenje Proračuna Općine Medulin za 2020. godinu
Izvjestiteljica je gđa. Silvija Perica, a priložen je i Amandman Načelnika koji postaje sastavni
dio prijedloga.

Otvara se rasprava.
G. Zlatić se javlja u ime IDS-a, dodaje kako imaju određene primjedbe, govori kako već
godinama govore kako bi se proračun trebao raditi transparentnije i počet pripremat puno
prije, već u 9. om mjesecu, da se više uključi javnost kao što je u već prije spomenutom
gradu Puli tako, također smatraju da su kreditna zaduženja u zadnjih par godina prevelika,
dodaje kako su se povećali i troškovi za zaposlene te iz tih navedenih razloga ovaj put
ostaju suzdržani kod izglasavanja proračuna.
G. Buić odgovara da što se tiče transparentnosti Općina nema sistem kao Grad Pula, već
Općina ima jaku suradnju s Mjesnim odborima, i oni daju svoje prijedloge te kako Općina
uzme u razmatranje široki spektar zahtjeva, objašnjava kako Mjesni odbori razgovaraju s
mještanima kako bi imali konkretne projekte u proračunu, te smatra kako je kroz Mjesne
odbore uključen široki krug ljudi kako bi se proračun napravio što direktnijim izborom
mještana koji žele projektima nešto realizirati. Dodaje kako mu je zanimljivo da su prethodno
podržali sve programe, a sada ostaju suzdržani na proračunu, ali naglašava kako je to
njihovo pravo te ističe kako bi on volio i njihovo sudjelovanje pri izradi proračuna te kako on
nije dobio niti jedan konkretan prijedlog od strane IDS-a prilikom izrade proračuna, pa ih
poziva da ukoliko žele sudjelovati kod izrade proračuna, da se uključe sljedeće godine od
9.og mjeseca. Tom prilikom je pozvao i sve ostale, jednako kao i sve građane. Dodaje kako
se on osjeća Načelnikom svih mještana, svih političkih opcija, da on radi sa svim ljudima
dobre volje koji žele nešto napraviti za dobrobit Općine bez obzira na političke strane te se
zato nada da će onda svi zajedno sljedeće godine biti još bolji prilikom izrade proračuna.
G. Zlatić se zahvalio na odgovoru te dodao kao nemaju primjedbe na pojedine prijedloge
programa, već ona osnovna primjedba kako je proračun svake godine sve veći kod
izglašavanja, a sve manji u realizaciji, te kako bi oni bili puno zadovoljniji da proračun koji se
izglasa bude u većem dijelu i ostvaren.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 11

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 4

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 26) Donošenje odluke o izvršavanju proračuna Općine Medulin za 2020. godinu
Izvjestiteljica je gđa. Silvija Perica.
Otvara se rasprava. Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja
je sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

SUZDRŽANI: 0

Ad. 27) Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe
birača iz proračuna Općine Medulin za 2020. godinu
Izvjestiteljica je gđa. Silvija Perica.
Otvara se rasprava.
G. Buić govori kako je uočena greška s obzirom na podzastupljeni spol s obzirom da imaju
novu žensku članicu vijeća, pa predlaže ispravak.
G. Zlatić odgovara kako će se ova Odluka izglasati s tim ispravkom.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 28) Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za dimnjačarske
poslove
Izvjestitelj je g. Goran Peruško.
Otvara se rasprava.
G. Buić je postavio pitanje kako građani mogu doći do informacija o Dimnjačar d.o.o.
G. Peruško odgovara kako je na web stranici Općine Medulin objavljeno sve, a bilo je na
radiju, a putem komunalnih redara mještani moraju zatražiti tu uslugu.
G. Zlatić postavlja pitanje da li se razmišljalo da Općina zaposli dimnjačare u komunalna
poduzeća.
G. Krajcar odgovara kako je o tome već bilo rasprave prije šest-sedam godina, te kako je on
osobno išao raspitati te što je sve potrebno, te dodaje kako je trebalo tada imati dva
inženjera, puno je potrebne opreme, puno investicija je potrebno, te kako je u to vrijeme
Grad Pula imao svoje dimnjačare te je završila poslovanje jer im nije bilo isplativo. Ističe
kako je zakonski jako komplicirano to realizirati.
Gđa. Leverić nadodaje kako je to zaista problem, jer inspekcija traži račun, i u slučaju da se
nešto dogodi osiguranje isto neće pokriti troškove ako nema računa i dokaza da je čišćenje
obavljeno.
G. Peruško ističe kako svi imaju zakonsku obavezu jednom godišnje to napraviti.
G. Kumar predlaže da ne bi bilo loše da Općina Pula sa svim okolnim jedinicama lokalne
samouprave naprave zajedničku firmu.
G. Peruško se slaže, jer bi time svim građanima Istre uvelike olakšalo njihove probleme, ali
kako sve to mora krenuti od Županije koja mora sve jedinice lokalne samouprave povezati u
jedan pogon i to osmisliti.

Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 29.) Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na građevine za
javnu vodoopskrbu
Izvjestitelj je g. Goran Peruško.
Otvara se rasprava. Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja
je sljedeći:
ZA: 15
PROTIV: 0
SUZDRŽANI: 0
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 30) Donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
Izvjestitelj je g. Goran Peruško.
G. Emil Jukopila je izašao iz vijećnice u 20.13.
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. 31) Donošenje Odluke o V. izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih odjela
Općine Medulin
Izvjestiteljica je gđa. Suzana Racan Stern.
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. 32) Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika Općine Medulin
Izvjestiteljica je gđa. Suzana Racan Stern i obavještava kako je svim vijećnicima priložen
izmijenjeni Prijedlog Odluke.
G. Emil Jukopila se vratio u vijećnicu u 20.20.

Otvara se rasprava. Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja
je sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje se
svima na konstruktivnim raspravama i diskusijama te zatvara 27. sjednicu Općinskog vijeća
Općine Medulin.
Završeno u 20.22 sati.
Zapisnik vodila
Stefani Žmak

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić

