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ZAPISNIK
SA 40. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN

Održane u DVD Medulinu, 
dana 25. veljače 2021. godine s početkom u 18.00 sati

Vijećnici prisutni: Čalić Edi, Vidmar Verica, Zuccon Claudio, Modrušan Dragan, Fetai 
Afrim, Šimunović Paola, Rosanda Damir, Zlatić Marko, Urti Josip, Jukopila Emil, Kumar 
Daniele, Leverić Mirna, Medica Matija
Odsutni: Ornela Grujić-Cukon, Mišković Dražen
Ostali prisutni: Načelnik Goran Buić, pročelnice Suzana Racan Stern, Silvija Perica, Ana-
Mari Počekaj, pročelnik Goran Peruško, v.d. pročelnika Marko Cukon, direktor Buža d.o.o. 
Aleksandar Vojak, ravnatelj JU Kamenjak Aljoša Ukotić, predsjednica uprave Medulinska 
rivijera Maja Bizjak, direktor TZ Medulin Enco Crnobori, Dalibor Lorencin te zapisničarka 
Stefani Žmak

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća pozdravlja sve vijećnike, načelnika, pročelnike, 
direktore i ravnatelje.

Zapisničarka utvrđuje prisutnost vijećnika i zamjenik predsjednika 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 40. sjednicu Općinskog vijeća 
Općine Medulin. 

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 

a. 38. sjednice
b. 39. sjednice

3. Donošenje Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Medulin 
4. Donošenje odluke o izmjeni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Medulin 
5. Donošenje Odluke o poništenju natječaja za koncesiju na pomorskom dobru – Mini 

ski lift Šćuza 
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o izradi UPU zone gospodarsko 

proizvodne namjene Ševe 
7. Donošenje Odluke o naknadi troška članovima Općinskog vijeća, članovima radnih 

tijela, članovima vijeća mjesnih odbora te djelatnicima upravnih tijela općinske 
uprave Općine Medulin 

8. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na 
području Općine Medulin 

9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Načelniku Općine Medulin za zaključivanje 
Sporazuma o izvlaštenju i određivanju naknade za izvlaštenje nekretnina k.č. br. 884 
i 876/1 k.o. Medulin

10. Donošenje Odluke o isključenju iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – 
k.č.br.1098/24, 1047/87 k.o. Pomer, k.č.br. 4490/6 k.o. Pula i kč.br. 1662/4 k.o. 
Medulin

11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju sustava Civilne zaštite u 2020.
12. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite na 

području Općine Medulin za 2021.
13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja sporednih 

djelatnosti manjeg opsega u Luci posebne namjene – Luka nautičkog turizma 
„Puntica“ Medulin

14. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina - za 
2021. godinu.

15. Donošenje Plana rasporeda lokacija za postavljanje elemenata urbane opreme u OM 
tijekom 2021. g.

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

Ad. 1) Aktualni sat

Gđa. Leverić postavlja pitanje g. Buiću vezano za OTP banku u Medulinu koja je već duže 
vrijeme zatvorena, te kako mještani pitaju da li postoje šanse da se otvori, jer je potreba 
velika i da je moguće nešto napraviti da se banka otvori i sljedeće pitanje je postavila za g. 
Krajcara ako je moguće ponovno postaviti ormare za odjeću, koji su nekad postojali pa su 
bili skinuti iz određenih razloga, ali ističe da ljudi pitaju za te ormare da ne moraju ići u grad.

G. Buić odgovara da otprilike prije dva mjeseca je direktor OTP banke za ovo područje Istre 
bio na sastanku u vijećnici kako bi priopćio odluku Uprave Banke da se zatvara poslovnica u 
Medulinu. Ističe kako su na više načina pokušali utjecati na tu odluku, međutim na kolegiju 
su upravo pročelnici raspravili kako bi probali krenuti s jednim dopisom Upravi Banke ako je 



zainteresirana dati u najam prostor jednoj od drugih banaka te bi onda Općina krenula s 
javnim pozivom prema svim bankama, a i neovisno o tom prostoru razmišljali su da se 
raspiše javni poziv za iskazivanje interesa za bilo koje područje Općine Medulin, a kroz neki 
svoj gospodarski program će se potruditi to i potaknuti kako bi mještanima čim prije olakšali 
svakodnevne obaveze.

G. Peruško odgovara na drugo pitanje, ističe kako zna da je kontejner za odjeću bio 
postavljen na jednoj lokaciji i potom maknut, ali od nedavno u suradnji s Upravnim odjelom 
za komunalnu izgradnju i održavanje, s Med eko servisom d.o.o. te u suradnji s Mjesnim 
odborom određena je nova lokacija i isti se nalazi na Placi. Dodaje kako ta lokacija 
funkcionira jako dobro u Medulinu, ali da su i po drugim naseljima postavljeni kontejneri, i ta 
usluga se i dalje pruža građanima na još kvalitetniji način. Ističe kako će ići još jedan korak 
naprijed te će na toj istoj lokaciji, i na drugim lokacijama po Općini u suglasnosti svih 
uključenih, dogovoriti i lokacije spremnika za sabiranje ulja te će se pratiti kako će to 
funkcionirati.

Gđa. Vidmar ističe kako se sezona turistička bliži, a ambulante i dalje nema u Premanturi, te 
ovim putem moli direktora TZ-a Medulin da im pomogne u realizaciji istog.

G. Crnobori, odgovara da je to problem koji ima Pomer, Premantura i smatra da bi Načelnik 
svakako trebao napraviti kontakt s Ministrom po tom pitanju, te kako neki kontakti su već 
poduzeti, ali da je sada na Načelniku da se Ministra uputi u problem.

G. Buić se slaže, i ističe kako zna koliko je to problem u Premanturi, tim više što ponovno 
ispaštaju stanovnici starije životne dobi. Govori kako je imao u par navrata sastanak s 
Ministrom te kako on zna za ovaj problem međutim covid situacija je onemogućila daljnje 
sastanke, ali se nada da će sada u skoro vrijeme uspjeti nastaviti započete sastanke. Govori 
kako će pokušati sve što mogu da se što prije otvori ponovno ambulanta u Premanturi. 

G. Rosanda postavlja pitanje g. Buiću vezanu za cestu za Vintijan, te u kojoj je fazi te drugo 
pitanje vezano za Sportski centar Vinkuran te da li je tamo predviđena neka uslužna 
djelatnost?

G. Buić poziva pročelnika g. Peruška za odgovor na prvo pitanje.

G. Peruško ističe kako već dugi niz godina postoji problem ulaska u Vintijan te kako je 
pokrenuto još prije dvije godine postupak ishodovanja lokacijske dozvole, uspjeli su 
dogovoriti trasu proširenja, tako da sada sljedeći korak jesu pregovori s ljudima i da uspiju 
naći neko rješenje. Ističe kako pregovori traju već četiri mjeseca te je do sada napravljen 
prijedlog parcelacije koji je predočen vlasnicima te su sada u završnoj fazi pregovora te ako 
se to uspješno odradi, sljedeći tjedan bi imovinsko-pravni odnosi trebali biti riješeni i da se 
onda taj najkritičniji dio ulaska u Vintijan riješi. U slučaju da se ne uspiju odraditi pregovori 
onda zadnja opcija je postupak izvlaštenja koji je i dugotrajniji proces iako vjeruje da će se u 
ovoj situaciji kod pregovora uspjeti naći jedno razumno rješenje. Dodaje je još kako su 
financijska sredstva osigurana te kako nakon pregovora se može ići u fazu gradnje i 
projektiranja. 

G. Buić odgovara na drugo pitanje kako je upravo prekjučer donesena uporabna dozvola, te 
kako danas je i pripremljen i Ugovor za Medulinsku rivijeru s obzirom da Medulinska rivijera 
upravlja sportskim terenima te sukladno tome onda i Javni poziv za iznajmljivanje poslovnog 
prostora ali ovaj put od strane Medulinske rivijere. 

G. Bizjak se nadovezala kako dogovaranje oko Ugovora je pri samom kraju te kako nakon 
toga kreću dalje s radnjama.



G. Urti postavlja pitanje Načelniku vezano za plažu Bijeca i sanitarne čvorove koji u ljetnim 
mjesecima budu u jako lošem stanju te da li se razmišljalo za postavljanje dodatnih, te drugo 
pitanje za prometnicu SAD, kako već dva mjeseca nema nikakvih radova, pa moli za 
informacije.

G. Buić odgovara kako u prvom prijedlogu proračuna koji nije bio predstavljen vijećnicima 
bila je predviđena kupovina dva nova kontejnerska objekta za plažu Bijeca međutim zbog 
usklađivanja prihoda i rashoda ipak su se morali vratiti na dosadašnji plan najma objekta. 
Ističe kako je problem tog toaleta bio u održavanju, pa u suradnji s Med eko servis d.o.o. ove 
godine će puno više potruditi se oko održavanja istog, razmatrali su i o mogućnosti naplate 
korištenja pa bi se time i omogućila stalna prisutnost nekog tko bi održavao objekt. Ističe 
kako svakako u bližoj budućnosti razmišljaju o povećanju kapaciteta sanitarnog čvora ali da 
će za ovu godinu intenzivirati održavanje.

G. Peruško odgovara na drugo pitanje kako su krenuli bili s rješavanjem imovinsko-pravnih 
odnosa, kako su se bili napravili početni radovi ali da su stali s radovima jer su shvatili da ne 
mogu nastaviti dalje bez kvalitetnog projekta koji je i naručen te će biti dostavljen već do 
kraja ovog tjedna, pojašnjava rješavanje kanalizacijske i oborinske odvodnje, te ističe kako s 
obzirom da su u proračunu stavljene stavke rješavanja fekalne odvodnje to bi se trebalo 
odraditi odmah po dobivanju projektne dokumentacije zajedno s ogradnim zidovima i javnom 
rasvjetom. Dodaje kako po dobivanju građevinske dozvole nastaviti će se dalje s radovima u 
drugoj polovici godine, dodaje još kako prema ugovornim obvezama do Uskrsa bi trebali 
završiti radove kako bi ljudi mogli neometano obavljati svoje djelatnosti te u nastavku godine 
će se vidjeti kakvo će stanje biti s raspoloživim sredstvima kako bi se moglo krenuti u daljnju 
nabavu. 

G. Modrušan postavlja pitanje vezano za problem parkiranja u Pješčanoj uvali, dodaje kako 
u međuvremenu jedno područje koje je u prostornom planu bilo predviđeno za parking 
pretvoreno u građevinsko područje, a ističe kako imaju veliko parkiralište na području Marine 
Verude svako popodne i vikendima koje je slobodno ali zatvoreno s rampom, a i podsjeća 
da postoji velika parcela na ulazu u Pješčanu uvalu sa strane Plinare koja bi se možda 
mogla staviti u svrhu parkiranja pa moli za mišljenje načelnika ili pročelnika.

G. Peruško pojašnjava koje su sve radnje bile poduzete što se tiče promjene prometne 
signalizacije u naselju Pješčana uvala, označena su bila parkirna mjesta na drugačiji način i 
napravljena je bila preregulacija prometa te kako je on s terena dobio pozitivne informacije 
što se toga tiče. Dodaje kako su u fazi izmicanja rampi i otvaranja parkirnih mjesta prema 
Škuži. Odgovara da što se tiče parcele kod Plinare već neko vrijeme telefonski razgovaraju s 
vlasnicima, te već sutra se nalaze pa će se vidjeti u kakve pregovore se može ići.

G. Peruško odgovara dalje da što se tiče problema VII. Ogranka i uklanjanja zida da je 
problem puno veći, nakon što su s g. Živolićem bili stigli do kraja pregovora, ponovno je 
nastao problem s g. Buršićem iako su bili uspjeli i s njim postignuti neko rješenje, ali zasada 
još uvijek ne znaju kako će se situacija odvijati.

G. Buić odgovara vezano za parkiranje, kako Upravni odjel za komunalnu izgradnju i 
održavanje stvarno radi sve što može po pitanju rješavanja tih problema. Dodaje kako 
njihove mišljenje što se tiče prostora koji bi mogao biti namijenjen odnosno omogućen za 
parkiranje je prostor Tehnomontovog parkinga koji je zapravo na području Grada Pule. 
Razmišljao je uputiti jedan dopis Upravi Tehnomonta kako bi se napravio jedan sastanak. 
Dodaje kako je opcija da Tehnomont naplaćuje parking, ali ujedno ističe kako je taj parking u 
vlasništvu RH, ali kako svakako ga Tehnomont ima u posjedu. 

G. Zuccon postavlja pitanje vezano za Kaštijun i kakva je situacija, da li su spremni za 
turističku sezonu?



 G. Buić odgovara da bi on rado da može dati potvrdni odgovor, međutim ono što je 
poduzeto je postupak osiguranja dokaza koje je pokrenuto putem Trgovačkog suda u 
Pazinu, i dodaje kako se čeka imenovanje sudskog vještaka, odnosno da se utvrdi 
ispravnost rada samog Centra, da li je u skladu su uporabnom i okolišnom dozvolom, 
ukoliko to nije tako Općina će imati osnove za pokretanje sudskog spora kojim će se zatražiti 
privremeno zatvaranje ŽCGO Kaštijun dok se ne uskladi s navedenim dozvolama. Dodaje 
još kako su u međuvremenu dobili informacije kako se radi na promjenama po pitanju 
kapaciteta, na prekrivanju ploha ali da nema detaljne informacije s obzirom da nemaju više 
svojeg predstavnika u Nadzornom odboru. Ali da ne zna koliko se uspijeva postići 
poboljšanje s obzirom da i dalje vidimo koliki su postoci zagađenja okoliša. Zaključuje da je 
Kaštijun i dalje veliki problem te kako će oni dalje ustrajati na provođenju svih aktivnosti 
vezanih za poboljšanje trenutne situacije. 

G. Zuccon drugo pitanje postavlja za g. Krajcara vezano za proširenje groblja u Pomeru i 
kod vršenja iskopa grobnih mjesta volio bi da se ima veća kontrola gdje se ta zemlja odlaže 
pa ako se može to regulirati.

G. Buić odgovara na prvo pitanje da za proširenje groblja u proračunu su osigurana sredstva 
za projektnu dokumentaciju i poziva pročelnika g. Peruška za riječ.

G. Peruško se nadovezao kako su započele faze projektiranja, te po završetku radova na 
groblju Medulin i Premantura orijentirati će se na Pomer. Da se dobije jedno kvalitetno 
projektno rješenje s kojim će se i Mjesne odbore uputiti da znaju u kojem smjeru će se ići. 
Po dobivanju projektne dokumentacije trebati će osigurati sredstva u proračunu i onda će se 
moći krenuti u realizaciju proširenja groblja u Pomeru. 

G. Čalić se nadovezao na jedno od prethodnih pitanja za VII. Ogranak u Pješčanoj uvali, 
ističe kako je to problem koji traje već 30 godina, te da pojedini mještani također pitaju gdje 
je stalo rješavanje tog problema. Dodaje još kako u VI. Ogranku ima dosta napuknuća i 
ulegnuća asfalta pa poziva na saniranje istog čim se bude moglo.

G. Peruško odgovara da upravo zato što nije lako takve probleme riješiti to još traje, ali 
ponavlja da se nada da će sada putem pregovora uspjeti to riješiti se, ali nije rješenje 
rušenje zida, jer i to iziskuje dugotrajnu proceduru. A što se tiče VI. Ogranka imati će u vidu 
da se to sanira.

G. Medica postavlja pitanje g. Krajcaru koji će onda pismenim putem odgovoriti s obzirom da 
je odsutan, vezano za nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u Premanturi, konkretno za 
jugoistočni dio Runjačica, Runke, Krše, Munte pa da ih izvijesti kada se mogu daljnji radovi 
očekivati.

Ad. 2) Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 38. sjednice i 39. sjednice

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

ZA: 13 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 3) Donošenje Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Medulin 

Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern.

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se 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 izmjeni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine 
Medulin 

Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern.

Otvara se rasprava. 

G. Jukopila postavlja pitanje da li zamjenik načelnika koji se bude izabrao iz redova vijećnika 
ostaje i dalje vijećnik?

Gđa. Racan Stern odgovara potvrdno.

Zatvara se rasprava, te se 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 poništenju natječaja za koncesiju na pomorskom dobru – 
Mini ski lift Šćuza 

Izvjestitelj je v.d. pročelnik Marko Cukon.

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se 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 izmjeni i dopuni odluke o izradi UPU zone gospodarsko 
proizvodne namjene Ševe 

Izvjestiteljica je pročelnica Ana-Mari Počekaj.

Otvara se rasprava. 

G. Zlatić je postavio pitanje da li je u prošloj Odluci bilo predviđeno da se izrada plana 
financira sredstvima privatnih investitora.

Gđa. Počekaj odgovara da je i to se ovom Odlukom mijenja na način da se plan financira 
sredstvima proračuna.



Zatvara se rasprava, te se 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 naknadi troška članovima Općinskog vijeća, članovima 
radnih tijela, članovima vijeća mjesnih odbora te djelatnicima upravnih tijela općinske 
uprave Općine Medulin 

Izvjestiteljica je pročelnica Silvija Perica.

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se 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 davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na 
području Općine Medulin 

Izvjestitelj je pročelnik Goran Peruško.

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

ZA: 13 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 9) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Načelniku Općine Medulin za 
zaključivanje Sporazuma o izvlaštenju i određivanju naknade za izvlaštenje nekretnina 
k.č. br. 884 i 876/1 k.o. Medulin

Izvjestitelj je pročelnik Goran Peruško.

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se 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 isključenju iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – 
k.č.br.1098/24, 1047/87 k.o. Pomer, k.č.br. 4490/6 k.o. Pula i kč.br. 1662/4 k.o. Medulin

Izvjestitelj je pročelnik Goran Peruško.

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se 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 usvajanju Izvješća o stanju sustava Civilne zaštite u 
2020.

Izvjestitelj je v.d. pročelnika Marko Cukon.

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se 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 usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite 
na području Općine Medulin za 2021.

Izvjestitelj je v.d. pročelnika Marko Cukon.

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se 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 davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja 
sporednih djelatnosti manjeg opsega u Luci posebne namjene – Luka nautičkog 
turizma „Puntica“ Medulin

Izvjestitelj je v.d. pročelnika Marko Cukon.

Otvara se rasprava. 

G. Jukopila bi se nadovezao kod ove teme što je s implementiranjem benzinske crpe na toj 
lokaciji?



G. Buić odgovara da je situacija takva da je AYC imao namjeru proširenja samog područja 
koncesije, ali da je Općina zauzela stav da se zasada neće ići s proširenjem područja 
koncesije, a što se tiče postavljanja benzinske postaje oni su baš danas imali sastanak s 
potencijalnim predstavnikom vlasnika postaje i išlo bi se prema tom smjeru da se postaja 
postavi unutar postojećeg područja koncesije, a jedina primjedba Luke nautičkog turizma se 
odnosila na mogućnost otežanog prometa plovnog puta koji bi uzrokovala benzinska postaja 
koja je dosta blizu plovnog puta, ali ističe kako po njemu to nije problem jer za nekih 20m 
benzinska postaja približava kopnu i samim time se plovni put ostavlja otvorenim, a i mogući 
su signalni znakovi s kojima će plovni put biti još bolje naznačen. Dodaje je još kako se nada 
da će do sezone taj potencijalni vlasnik postaje u ugovoru s našim koncesionarem uspjeti 
dogovoriti benzinsku postaju i imati tu turističku, odnosno gospodarsku uslugu u Medulinu.

G. Zlatić postavlja pitanje što se točno događa s postojećom koncesijom ako na postojeću 
dolazi nova koncesija?

G. Buić odgovara da će to isto biti predmet razgovora s Ministarstvom i dodaje kako po 
mišljenju Ministarstva pomorstva tu se ne radi o novoj koncesiji.

G. Cukon se nadovezao kako će za potencijalnu benzinsku postaju ići izmjene i dopune 
lokacijske dozvole, te će se tražiti očitovanje Ministarstva financija koje je temeljem Zakona 
o koncesijama nadležno za provođenje politike koncesija, te će se kroz zahtjev vidjeti da li je 
moguće kroz postojeću koncesiju napraviti izmjene i dopune ili je potrebno izvršiti novi 
natječaj. 

G. Zlatić konstatira da bi u svakom slučaju koncesija ostala unutar ovog postojećeg 
obuhvata koncesije.

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

ZA: 12 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 1

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 14) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina 
- za 2021. godinu.

Izvjestitelj je pročelnik Goran Peruško.

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

ZA:13 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda



Ad. 15) Donošenje Plana rasporeda lokacija za postavljanje elemenata urbane opreme 
u OM tijekom 2021. g.

Izvjestitelj je pročelnik Goran Peruško.

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

ZA: 13 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća zaključuje da je ovime iscrpljen dnevni red, 
zahvaljuje se svima na konstruktivnim raspravama i diskusijama te zatvara 40. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Medulin. 

Završeno u 19.22

Zapisnik vodila      Općinsko vijeće Općine Medulin
Stefani Žmak Zamjenik predsjednika

Matija Medica




