REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/20-01/0013
URBROJ: 2168/02-02/102-20-25
Medulin, 30. listopada 2020.

SKRAĆENI ZAPISNIK
SA 37. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN
održane dana 30. listopada 2020. godine s početkom u 19:00 sati
u Multimedijalnom centru, 3MC, Centar 58, Medulin

Prisutni: Čalić Edi, Leverić Mirna, Mišković Dražen, Rosanda Damir, Vidmar Verica,
Zlatić Marko, Kumar Daniele, Modrušan Dragan, Fetai Afrim, Šimunović Paola, Urti
Josip, Grujić-Cukon Ornela, Zuccon Claudio
Odsutni: Medica Matija, Jukopila Emil
Ostali prisutni: Načelnik Goran Buić, pročelnice Suzana Racan Stern, Silvija Perica,
pročelnik Goran Peruško, v.d. pročelnika Marko Cukon, predsjednik uprave Med eko
servis d.o.o. Edo Krajcar, predsjednica uprave Medulinska rivijera Maja Bizjak,
predsjednica Savjeta Mladih Općine Medulin Ana Žufić, te zapisničarka Stefani
Žmak
Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja sve vijećnike, 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 37. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Medulin.
G. Zlatić pozdravlja sve prisutne te prije početka sjednice poziva novog vijećnika g.
Damira Rosandu na svečanu prisegu mandata.

Dnevni red se daje na raspravu.
Otvara se rasprava. Zaključuje se rasprava te se daje na glasanje s dopunom
dnevnom reda. 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
2.1. 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin
2.2. 36. sjednice Općinskog vijeća
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju ostavke i razrješenju predsjednika općinskog
vijeća Općine Medulin Marka Zlatića te izboru novog predsjednika vijeća
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog statuta JVP
Pula
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Aneksa broj 2.
Sporazuma o osnivanju JVP Pula
6. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice DV Medulin
7. Donošenje Odluke o izuzimanju iz javnog dobra k.č.br. 1047/13 k.o. Pomer
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju dijela ponuda za kupnju nekretnina 3/20
9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o grobljima
10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima
11. Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine
Medulin za 2020. godinu.
12. Odluka o lokalnim porezima

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.
Ad. 1) Aktualni sat
Otvara se rasprava u 19:03.
Gđa. Leverić postavlja pitanje g. Krajcaru vezano za uređenje nadgrobnog
spomenika don Luke Kirca jer je dobila više primjedbi za to.
Gđa. Leverić drugo pitanje postavlja g. Buiću vezano za parking ispred restorana koji
se nalazi na ulazu u Vižulu, dobila je više primjedbi od mještana da im se zabranio
parking ispred s objašnjenjem da je to privatni parking pa moli da se to razjasni.

G. Buić odgovara na drugo pitanje da je taj parking predviđen UP uređenja Medulin,
ističe da on se nalazi u privatnom vlasništvu ali u javnom posjedu. Govori kako će
Općina Medulin u kraćem razdoblju razmatrati rješenje parkinga Arheološkog parka
Vižula, bilo to u pogledu pomorskog dobra ili otkup zemljišta, da će sa stručnim
službama to odraditi. S obzirom da iznesene činjenice, privatni vlasnik nema prava
zatvarati javni parking.
G. Fetai postavlja pitanje g. Buiću i g. Krajcaru, a tiče se paviljona koji su trebali biti
dodani na Osipovici nakon Sporazuma koji su postigli, a što se nije realiziralo iako to
nije predstavljao nikakav teret na općinski sporazum već dapače. Zanima ga zašto
se nije realiziralo i kada će se realizirat.
Drugo pitanje za g. Krajcara vezano za pritužbe mještana koji se žale da na
višečlanu obitelj svakome pristižu pojedinačni računi, a ima i puno obrtnika koji
nemaju niti Ugovor s Med eko servisom d.o.o., i takvo smeće odlažu u tuđe kante,
predlaže za ažuriranje podataka.
G. Buić odgovara da on zajedno sa stručnim službama intenzivno pripremaju
proračun za sljedeću godinu u kojem je i dodatno uređenje rive sukladnu Idejnom
projektu uređenja rive i sukladno potpisanom Sporazum. Govori kako su početkom
srpnja ove godine imali mogućnost premještati paviljone, ali u razgovoru s
korisnicima jer dogovoreno bilo da to tada nije bilo nužno potrebno jer su oni već
koristili taj prostor i bez paviljona, pa je dogovor bio da će se to realizirati narednu
godinu i uz dodatne terase.
G. Krajcar odgovara na drugo pitanje, i zamolio je da mu se pošalju imena obitelji
koji dobivaju pojedinačne račune, a što se tiče obrtnika oni svakodnevno obrađuju
nove podatke, i unose nove korisnike, međutim ističe kako dosta njih to pokušavaju
izbjeći i tu nailaze na problem jer nemaju tolike mogućnosti provjeravati gdje ima sve
takvih obrtnika koji nisu prijavljeni, i govori kako se stalno bore s tim problemom i da
bi trebalo smisliti neko rješenje ili zajedničku suradnju.
G. Kumar postavlja pitanje g. Perušku vezano za Sporazum s g. Ladavcem, da li ima
novih informacija.
G. Peruško odgovara je od g. Ladavca pristiglo očitovanje, te da on žalio na
donesenu Odluku, odnosno na Odluku o statusu proglašenja nerazvrstane ceste u
kampu Centinera, te da se za tu Odluku žalio Visokom upravnom sudu RH koji sada
razmatra tu Odluku, te da općina ima 30 dana za očitovanje. Dodaje kako je g.
Ladavac u žalbi Visokom upravnom sudu RH iznio svoje činjenice na tu Odluku, te
kako će općina svakako u svojem očitovanju potkrijepiti svoje stajalište i tvrdnje, u
svakom slučaju objašnjava da će Općina naći rješenje i vidjeti će se za ubuduće
kako će se takve situacije rješavati.
G. Peruško dodaje kako predloženi Sporazum nije potpisan, već je g. Ladavac
predložio tzv. Dvostruki sporazum koje bi Vijeće moralo prihvatiti i pokrenuo je dakle
postupak pred Visokim upravnim sudom.
G. Kumar odgovara da bi bilo dobro vidjeti taj novi prijedlog Sporazuma.

G. Peruško odgovara da će se vidjeti u skoro vrijeme, da li će taj prijedlog
Sporazuma dati općinskom vijeću na razmatranje da se vidi da li je to prihvatljivo.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.2) 2.1. 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin
2.2. 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin
Otvara se rasprava.
G. Zlatić obavještava da se zajedno glasa za točku 2.1. i 2.2. s obzirom da nema
rasprave.
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 prihvaćanju ostavke i razrješenju predsjednika
općinskog vijeća Općine Medulin Marka Zlatića te izboru novog predsjednika
vijeća
Izvjestiteljica je pročelnica gđa. Suzana Racan Stern te izvješćuje da je g. Zlatić dao
ostavku na mjestu predsjednika općinskog vijeća i da se za novog predsjednika
predlaže vijećnik g. Dražen Mišković čiji prijedlog je pristigao od nekolicine vijećnika
te je priložen vijećnicima i prijedlog imenovanja i zapisnik sa sjednice Odbora za
izbor i imenovanja koji je dao suglasnost na prijedlog Odluke.
G. Zlatić se zahvaljuje svima na suradnji, posebno svim djelatnicima općine,
pročelnicima i općinskom načelniku, ujedno i svim vijećnicima svih ovih devet
godina. Iznosi svoje razloge za tu odluku i nada se nekoj drugoj daljnjoj suradnji.
G. Buić dodaje riječi pohvale i zahvale na dugogodišnjoj suradnji, konstruktivnim
raspravama te da mu je žao za odlazak g. Zlatića te se također nada drugoj budućoj
suradnji.
Dodaje kako ako sada izglasaju prijedlog ove Odluke za imenovanje g. Dražena
Miškovića kao novog predsjednika, on će biti najmlađi predsjednik općinskog vijeća
u povijesti Općine Medulin te kako je to onda jedna poruka u kojem smjeru Općina
želi ići, što misli o budućnosti i o mladima i razvoju Općine, te se još jednom zahvalio
g. Zlatiću.

Gđa. Leverić se također zahvalila g. Zlatiću na dobroj suradnji sa svim vijećnicima i
poželila mu je sreću u daljnjem radu.
Gđa. Vidmar se također zahvalila g. Zlatiću na njegovom radu i suradnji.
G. Zlatić izvješćuje kako će se prvo glasati za njegovo razrješenje, a potom za
izglašavanje novog predsjednika g. Dražena Miškovića.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat
glasanja za razrješenje g. Zlatića kao predsjednika općinskog vijeća je sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Rezultat glasanja za imenovanje g. Dražena Miškovića kao novog predsjednika
općinskog vijeća je sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

G. Zlatić čestita novom predsjedniku na imenovanju te prepušta mjesto g. Miškoviću.
G. Mišković se zahvaljuje svima na podršci, i zahvaljuje s g. Zlatiću na lijepim
željama, te se nada da će uspjeti jednako dobro voditi sjednice općinskog vijeća.
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 4) Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog statuta
JVP Pula
Izvjestitelj je v.d. pročelnik Marko Cukon.
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. 5) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Aneksa broj 2.
Sporazuma o osnivanju JVP Pula
Izvjestitelj je v.d. pročelnik Marko Cukon.
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. 6) Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice DV Medulin
Izvjestitelj je v.d. pročelnik Marko Cukon te je priložen i zapisnik sa sjednice Odbora
za izbor i imenovanja koji je dao suglasnost na prijedlog Odluke.
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. 7) Donošenje Odluke o izuzimanju iz javnog dobra k.č.br. 1047/13 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: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 8) Donošenje Odluke o prihvaćanju dijela ponuda za kupnju nekretnina
3/20
Izvjestitelj je pročelnik g. Goran Peruško.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat
glasanja je sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

SUZDRŽANI: 0

Ad. 9) Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o grobljima
Izvjestitelj je pročelnik 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. 10) Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima
Izvjestitelj je pročelnik 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. 11) Donošenje
Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području
Općine Medulin za 2020. godinu.
Izvjestitelj je pročelnik g. Goran Peruško.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat
glasanja je sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 12) Odluka o lokalnim porezima
Izvjestiteljica je pročelnica gđa. Silvija Perica.

SUZDRŽANI: 0

Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat
glasanja je sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje
se svima na konstruktivnim raspravama i diskusijama te zatvara 37. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Medulin.
Završeno u 19.45 sati.
Zapisnik vodila
Stefani Žmak

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Dražen Mišković

