REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/20-01/0007
URBROJ: 2168/02-02/102-20-15
Medulin, 09. lipnja 2020.

SKRAĆENI ZAPISNIK
SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN
održane dana 09.lipnja 2020. godine s početkom u 19:00 sati
u Multimedijalnom centru, 3MC, Centar 58, Medulin

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, Grujić-Cukon Ornela
Odsutni:
Ostali prisutni: Načelnik Goran Buić, zamjenik Načelnika Damir Demarin, pročelnice
Suzana Racan Stern, Silvija Perica, Ana-Mari Počekaj, pročelnik Goran Peruško, direktor
Buža d.o.o. Aleksander Vojak, predsjednik uprave Med eko servis d.o.o. Edo Krajcar,
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, 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 31. 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
a. 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin
b. 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin
c. 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin
3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Medulin za 2019.
4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
5. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u zdravstvu i
socijalnoj skrbi Općine Medulin za 2020.godinu
6. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
obrazovanju za 2020.godinu
7. Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu,
tehničkoj kulturi i rekreaciji Općine Medulin za 2020.godinu
8. Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi
Općine Medulin za 2020. godinu
9. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u djelovanju
udruga građana Općine Medulin za 2020. godinu
10. Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2020.godinu
11. Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2020.godinu
12. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Medulin za 2020.godinu
13. Donošenje I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna Općine Medulin za
2020. godinu
14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan zaštite od požara zaštićenih
područja Općine Medulin kojima upravlja JU Kamenjak za 2020. godinu
15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o provođenju preventivno
uzgojnih mjera i posebnih mjera zaštite JU Kamenjak
16. Donošenje Odluke o izradi UPU zone gospodarske proizvodne namjene Ševe
17. Donošenje Odluke o isključenju iz statusa javnog dobra u općoj uporabi k.č.br.
1247/2, 1247/13, 1247/14 sve u k.o. Pomer,
18. Donošenje Odluke za zaključenje Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa –
razvrgnuće – Lukšić Gradimir, Kuftić Zdravko, Općina Medulin.
19. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Medulin,
20. Prijedlog Odluke o smanjenju zakupnine temeljem ugovora o zakupu javne površine
za 2020. godinu.
21. Donošenje Odluke o dodjeli godišnjih nagrada i priznanja za 2020. godinu
22. Donošenje Odluke o koncesiji - gospodarsko korištenje morske plaže - plaža ispred
hotela Belvedere
23. Donošenje Odluke o izmjeni izjave o osnivanju Buža d.o.o.
a. 23.1. Donošenje Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja Buža d.o.o.

24. Donošenje Odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju
25. Prihvaćanje Izvješća o radu JVP Pula i izvješća o radu Upravnog vijeća JVP Pula za
2019. godinu

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.
Ad. 1) Aktualni sat
Otvara se rasprava u 19:05.
G. Zlatić obavještava vijećnike kako im je priložen odgovor na pitanje g. Kumara s prošle
sjednice te ukoliko ima tko kakvih pitanja slobodno poziva.
Gđa. Leverić postavlja pitanje g. Buiću, vezano za nekolicinu obitelji u Brajdinama, koje su u
više navrata zatražile izmještanje vodomjera koji se nalaze na tuđim parcelama da se vrate
na njihove parcele, te drugo pitanje za g. Peruška vezano za "Kapovicu 43" na čijoj adresi
stanuje gospođa koja je zamolila da joj se dio ceste asfaltira i priključi jedan rasvjetni stup
postojećoj mreži, dodaje kako je ona osobno razgovara s g. Brunom te je on rekao kako je
to moguće riješiti.
G. Buić odgovara na prvo pitanje kako zna za stanje u Brajdinama, te kako će to postaviti
kao priorite do kraja ove godine, ili sljedeće te dodaje kako ovaj petak ide na Skupštinu
Vodovoda te će iskoristit priliku za razgovarat s direktorom. Ističe kako na općinskom GIS-u
je evidentirana nerazvrstana cesta, da će trebati provesti elaborat s upisom vlasništva s
obzirom na izvedeno stanje te kako onda nakon toga se može dobiti građevinska dozvola za
izgradnju vodovodne mreže.
G. Peruško odgovara na drugo pitanje, također složivši se kako vjeruje da to neće biti
problem i da će biti riješeno.
G. Kumar postavlja pitanje g. Ukotiću, da li ima novih informacija vezano za prošlogodišnju
krađu i prijavu u JU Kamenjak, te drugo pitanje g. Krajcaru, kada će se nastaviti s
kanalizacijom u Premanturi. Dodaje kako bi se i osvrnuo na odgovor koji je dobio vezano za
njegovo pitanje na prošlom vijeću, odgovara kako nije zadovoljan jer odgovor nije potpun s
obzirom da je on tražio i izvještaj o financijskom stanju u općinskim ustanovama i tvrtkama
te koje su mjere štednje poduzete, i koje planove Općina ima za dalje.
G. Buić odgovara na osvrt g. Kumara, po pitanju planova Općine vidjeti će se u jednoj od
sljedećih točaka Dnevnog reda, u rebalansu Proračuna.
G. Kumar odgovara da nije dobio odgovor na pitanje o financijskom stanju u općinskim
tvrtkama i ustanovama.
G. Buić odgovara kako će onda na sljedećem vijeću upotpuniti odgovor, a i na samoj
sjednici su prisutni direktori i ravnatelji koji mogu odgovoriti, uz to dodaje kako su poduzete
brojne mjere i o svemu javnost putem medija informirana.

G. Ukotić odgovara na prvo pitanje, kako su ih kontaktirali iz PU te kako su sve bitne radnje
u tijeku, dostavljeno im je sve što su tražili te se nada da će u skoro vrijeme imati ponovno
novu informaciju.

G. Krajcar odgovara na drugo pitanje kako mu je teško predvidjeti daljnji tijek s obzirom na
situaciju s "covid-19", ističe kako sve što je izgrađeno je izgrađeno, a sve ostalo je striktno
vezano uz EU projekt Premantura, ali kako pripreme idu dalje i kako su ishodovane sve
lokacijske dozvole.
G. Mišković je zamolio g. Buića za informaciju vezano za peticiju mještana koja je bila stigla
u Općinu za plažu Centinera s obzirom da vidi da su dvije točke Dnevnog reda posvećena
upravom tome, pa moli ako mu se može pojasniti u kojem smjeru to ide.
G. Zlatić dodaje kako s obzirom da je taj dopis bio upućen i Općinskom vijeću, su trebali taj
dopis dostaviti i vijećnicima pa stoga pojašnjava vijećnicima o čemu se radi, ističe kako je to
peticija mještana Banjola s 302 potpisa za pristup plaži Centinera, organiziran je bio
sastanak s grupom mještana na kojem su bili prisutni Načelnik, g. Mišković, g. Kumar te
dodaje kako smatra da je dobro prošao sastanak te kako su uspjeli dogovoriti kako bi se taj
problem mogao rješiti te poziva g. Buića dalje za riječ.
G. Buić odgovara da upravo samim time što su dvije točke Dnevnog reda posvećene
rješavanju predmetne peticije, Općina podržava peticiju mještana, pokrenut je postupak
upisa pomorskog dobra, dodaje kako su proveli i razgovore oko otvaranja pojedinih prolaza
s g. Ladavcem, ide se i dalje s donošenjem Urbanističkih planova na tom području i
neposrednoj blizini, kako bi se osigurao nesmetan pristup moru i šetnjici.
G. Urti postavlja pitanje g. Buiću, kako je vidio da su prošli vikend maknuli ogradu koja je
djelila određene objekte od AC Medulin, te da li su onda sada ispunjeni svi preduvjeti da se
započne s izgradnjom Sportske zone Medulin.
G. Buić, odgovara kako je bila napravljena radna akcija u suradnji s Mjesnim odborima na
tom djelu, sve to uz dogovor koji je postignut s AHG-om te je skinuta ograda koja je dijelila
dva Malina, očišćen je prostor unutar i oko zgrade koju većim djelom koristi Veslački klub
Medulin, a sada je uz dogovor s AHG-om su preuzeli u svoje vlasništvo i drugi dio. Dodaje
kako će se krenut u uređenje tog djela, u proračunu je bilo predviđeno da se postavi stolarija
ali s obzirom na situaciju s "covid-19" ta investicija će se odgoditi za jedno kraće razdoblje.
Dodaje još kako poziva sve Udruge koje se bavi vodenim i morskim aktivnostima da se jave
na poziv oko daljnjeg korištenja prostora koji će biti multifunkcionalan.
G. Modrušan ističe kako je vidio da se uređuju plaže ali je primijetio da nedostaju kabine za
presvlačenje i da je dobio informaciju kako je to preuzela Medulinska rivijera pa moli za
informaciju što je s time.
Gđa. Bizjak se zahvaljuje na pitanju, i odgovara kako su oni preuzeli sredinom ožujka tu
djelatnost, dodaje kako su trenutno u izradi metalne konstrukcije koja će se u kratkom roku
staviti na postojeća postolja, očekuje do kraja lipnja, a i prije.
G. Blašković najavljuje svoju ostavku u Općinskom vijeću zbog prevelikih obaveza u
privatnom poslu, situaciji s "covid-om 19", dodaje kako nije u mogućnosti biti prisutan na
sjednicama vijeća koliko bi trebao te stoga svoje mjesto prepušta nekome drugome tko će
biti u mogućnosti izvršavati svoje obaveze kao vijećnik.
G. Buić se zahvaljuje G.Blaškoviću na njegovom doprinosu u općinskom vijeću, kao i trudu,
pohvaljuje njegov rad u privatnom poslu i kako razumije njegove razloge.

G. Zlatić se također zahvaljuje g. Blaškoviću na godinama zajedničke suradnje te se nada
daljnoj suradnji u nekom drugom pogledu.

Ad.2) a) Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 28. sjednice Općinskog vijeća
Općine Medulin

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

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

b) Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 29. sjednice Općinskog vijeća Općine
Medulin
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

c) Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 30. sjednice Općinskog vijeća Općine
Medulin
Otvara se rasprava.
G. Jukopila ističe na grešku u zapisniku gdje se govorilo o smanjenju plaća načelnika i
zamjenika, spomenuto je 30%, a zapravo je 20% ispravno pa mu nije jasno da li je krivo
izračunato ili rečeno.
G. Buić odgovara kako je on u medijima rekao kako je od smanjenja njegove plaće ušteda
općinskog proračuna u visini od 33% njegove neto plaće, odnosno 34%.
G. Jukopila se ne slaže s onim što je u zapisniku bilo izjašnjeno, jer mu matematički takva
računica nije ispravna.
G. Buić ponovno ponavlja kako je on i u medijima rekao da takvo smanjenje znači uštedu od
34% njegove neto plaće.
G. Jukopila govori kako brojke koje su bile iznesene u zapisniku nisu matematički ispravne.
G. Buić predlaže da se onda u zapisnik doda 34% "neto" plaće.
G. Zlatić pojašanjava kako se sada izglasava da li je zapisnik ispravno napisan, odnosno
kako je izjava g. Buića točno napisana, a daljnja rasprava da li je matematički ispravno nije
potrebno kod izglasavanja zapisnika.
G. Buić predlaže da se ipak na zapisnik doda "neto" njegove plaće i da na tome ostane.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje s ispravkom u zapisniku da se doda riječ
„neto“. Rezultat glasanja je sljedeći:

ZA: 15

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.3) Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Medulin za 2019.
Izvjestiteljica je pročelnica Silvija Perica.
G. Zlatić obavještava vijećnike da im je dostavljen i Zapisnik sa sjednice Odbora za financije
za više točaka, koji je dao pozitivno mišljenje.
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 Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
Izvjestiteljica je pročelnica 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. 5) Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Medulin za 2020.godinu
Izvjestiteljica je pročelnica gđa. Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava.
G. Buić dodaje kako su program zdravstva pokušali najmanje od svih programa umanjiti po
pitanju iznosa, uvele su se i neke nove stavke u ovaj program kao što je nabavka higijenskih
potrepština, stoga ističe kako program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi je
zadržao jednaku kvalitetu samo je prilagođen trenutnim potrebama.
G. Jukopila nadodaje kako se slaže da u ovim teškim vremenima se trebaju svi stisnut, ali
da se nije trebalo ići na ušrtb ovih programa, da se ne diraju već socijalno ugrožene, đake,
stipendiste i umirovljenike, već smanjiti neke druge investicije, tako da će on osobno biti
suzdržan.

G. Buić odgovara kako nije ništa uzeto u svrhu drugih investicija kao što je g. Jukopila
istaknuo te moli da pogleda proračun u cijelosti prije iznošenja takvih izjava, određeno
smanjenje se dogodilo jer su im ukinute ambulante u Premanturi i Pomeru.
G. Jukopila odgovara kako nije znao za to, pa ako je to razlog za smanjenje programa u
iznesenom iznosu onda razumije.
G. Buić ponovno ističe kako program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi nije izgubio
na svojoj kvaliteti samo je prilagođen trenutnom stanju.
G. Kumar dodaje kako je jasno da se pokušalo što manje smanjiti u ovom programu, da im
ostane postojeća kvaliteta i socijalni karakter.

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 I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
obrazovanju za 2020.godinu
Izvjestiteljica je pročelnica gđa. Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava
G. Buić dodaje kako ova smanjenja su posljedica razgovora s ravnateljicom škole, s obzirom
da škola nije provodila jednake mjere uštede na plaćama kao ostale javne ustanove i tvrtke,
i nije se ukidalo sufinanciranje nastave produženog boravka s obzirom da su ti nastavnici
pomagali djeci dok su radili i učili od kuće.
Gđa. Leverić postavlja pitanje g. Buiću, da li se produženi boravak održavao za vrijeme
trajanja "covid-19".
G. Buić odgovara da da, u smislu ne fizičke prisutnosti djece, već kako je ravnateljica
pojasnila da su ti nastavnici od doma pomagali djeci za učenje od kuće, također i djeci s
posebnim potrebama.
G. Buić još predlaže da na sljedeće vijeće se pozove i ravnateljicu škole, pogotovo ako se
budu opet iznosili ovakvi programi.
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. 7) Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
sportu, tehničkoj kulturi i rekreaciji Općine Medulin za 2020.godinu
Izvjestiteljica je pročelnica gđa. Suzana Racan Stern, a priložen je i Amandman Načelnika
koji postaje sastavnim djelom ove Odluke.
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. 8) Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi
Općine Medulin za 2020. godinu
Izvjestiteljica je pročelnica gđa. Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava.
G. Kumar vjeruje da se što bolje nastojalo napraviti ove programe, ali ga je strah da ukoliko
se smanje davanja udrugama, da ih se ne izgubi u potpunosti jer poslije će ih teško biti vratit
nazad.
G. Buić odgovara da se u potpunosti slaže, da upravo to i je razlog njegovog Amandmana
na prethodnoj točci, da se ne ugasi niti jedan klub koji je u sustavu natjecanja, ali ne
umanjujući time vrijednost udruga, već kako udruge u ovom periodu mogu umanjiti svoje
aktivnosti i pričekati malo, dok sportaši ne mogu svoje treninge staviti na mirovanje "godinu
dana" i iz toga razloga je amandman bio na programu javnih potreba u sportu, nadajući se
kako ipak u rujnu će se svi programi moći podignut i vratiti na ono što je bilo.
Gđa. Leverić dodaje kako je svjesna da su svi u istoj situaciji, i ovakva smanjenja su sad
potrebna, i niti jedan program nije manje važan, i nada se kako će nakon ljeta sve uspijeti
vratiti se na početno stanje.
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 I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
djelovanju udruga građana Općine Medulin za 2020. godinu

Izvjestiteljica je pročelnica 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. 10) Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2020.godinu
Izjestitelj je pročelnik g. Goran Peruško.
Otvara se rasprava.
G. Jukopila se slaže s ovim izmjenama da se nastavi samo s onim investicijama za koje je
provedena javna nabava, ali njega osobno smeta zaduživanje u ovo vrijeme za "malu"
zaobilaznicu i da ako se toliko čekalo na njezinu izgradnju da se mogu još malo strpiti, a
drugi prijedlog mu je da se uz minimalan novac uredi vanjski zid od OŠ Dr.Mate Demarina.
G. Buić odgovara da izgradnju male zaobilaznice su ostavili kao takvu varijantu premda nije
niti on siguran u to, ističe kako je to kapitalan projekt za Općinu Medulin te iz tog razloga bi
dao još malo vremena pa će vidjeti što će biti s time.
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. 11) Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2020.godinu
Izjestitelj je 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. 12) Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Medulin za 2020.godinu

Izvjestiteljica je pročelnica gđa. Silvija Perica, a priložen je i Amandman Načelnika koji
postaje sastavnim djelom ove Odluke.
Otvara se rasprava.

G. Buić se nadovezao na kredit za "malu zaobilaznicu" i kako su oni raspisali natječaj za
javnu nabavu i dobili su manju ponudu od predviđenog.
G. Peruško nadodaje kako tu stavku svakako moraju imati u ovom rebalansu proračuna jer
su javnu nabavu proveli, a da li će se ići u finalizaciju svega vidjeti će se nakon ljetne
sezone.
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 13) Donošenje I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju
Medulin za 2020. godinu

proračuna Općine

Izvjestiteljica je pročelnica 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. 14) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan zaštite od požara zaštićenih
područja Općine Medulin kojima upravlja JU Kamenjak za 2020. godinu
Izvjestitelj je pročelnica 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. 15) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o provođenju
preventivno uzgojnih mjera i posebnih mjera zaštite JU Kamenjak

Izvjestiteljica je pročelnica 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. 16) Donošenje Odluke o izradi UPU zone gospodarske proizvodne namjene Ševe
Izvjestiteljica je pročelnica gđa. Počekaj Ana-Mari.
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. 17) Donošenje Odluke o isključenju iz statusa javnog dobra u općoj uporabi
k.č.br. 1247/2, 1247/13, 1247/14 sve u k.o. Pomer,
Izvjestitelj je pročelnik 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. 18) Donošenje Odluke za zaključenje Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa
– razvrgnuće – Lukšić Gradimir, Kuftić Zdravko, Općina Medulin.
Izvjestitelj je pročelnik 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. 19) Donošenje
Medulin,

Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama Općine

Izvjestitelj je pročelnik g. Goran Peruško.
Otvara se rasprava.
G. Buić dodaje kako je ova točka u skladu s peticijom mještana.

G. Peruško ističe kako na zahtjev mještana se pristupilo definiranju te ceste kao
nerazvrstane ceste, a ona kao takva ispunjava sve uvjete da bude tako proglašena.
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) Prijedlog Odluke o smanjenju zakupnine temeljem ugovora o zakupu javne
površine za 2020. godinu.
Izvjestitelj je pročelnik g. Goran Peruško.
Otvara se rasprava.
G. Fetai postavlja pitanje g. Buića, da ukoliko se u srpnju i kolovozu dogodi podbacivanje
sezone da li se onda može očekivati dodatni postotak smanjenja zakupnine javnih površina.
G. Buić odgovara da će se oni svakako prilagođavati trenutnom stanju, i pratiti će se
zbivanja na gospodarskoj i turističkoj strani, te kako ovo je smanjenje koji već predviđa
smanjenje prihoda svih ugostitelja. Dodaje kako će se donijeti i Odluka o umanjenju
naknade za koncesijska odobrenja.
Gđa. Racan Stern dodaje kako u rebalansu proračuna dodano je i povećanje pomoći
gospodarstvu za preko 200.000 tisuća kuna kako bi ublažile posljedice korona krize.
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 dodjeli godišnjih nagrada i priznanja za 2020. godinu

Izvjestiteljica je pročelnica gđa. Suzana Racan Stern te je vijećnicima dostavljen i izvještaj s
Komisije.
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 koncesiji - gospodarsko korištenje morske plaže - plaža
ispred hotela Belvedere

Izvjestiteljica je pročelnica 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 izmjeni izjave o osnivanju Buža d.o.o.
Izvjestiteljica je pročelnica 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

a 23.1. Donošenje Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja Buža d.o.o.
Izvjestiteljica je pročelnica 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. 24) Donošenje Odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i
energiju

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. 25) Prihvaćanje Izvješća o radu JVP Pula i izvješća o radu Upravnog vijeća JVP Pula 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
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