REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/22-01/0001
URBROJ: 2163-27-01-12-22-14
Medulin, 20.12.2021.

NACRT ZAPISNIKA
SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN
Održane u DVD Domu Medulin, Biškupije 283
dana 20. prosinca 2021. godine s početkom u 18.00 sati

Vijećnici prisutni: Buić Goran, Grbavčić Ozren Josip, Medić Pero, Mihovilović Radolović
Mirna, Bužleta Dina, Jukopila Nina, Leverić Mirna, Mišković Dražen, Peruško Andi, Privrat
Darko, Zlatić Marko, Veljović Vladimir
Odsutni: Medica Matija,
Ostali prisutni: Načelnik Ivan Kirac, pročelnice Suzana Racan Stern, Silvija Perica, AnaMari Počekaj, pročelnik Goran Peruško, v.d. pročelnika Marko Cukon, Gianni Bužleta,
direktor Med eko servis d.o.o. Edo Krajcar, predsjednica uprave Medulinske rivijere Jelena
Vitasović, direktor Buža d.o.o. Neno Lorencin, predsjednik MO Medulin I Josip Radošević,
predstavnici medija, Dalibor Lorencin te zapisničarka Stefani Žmak
Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja sve vijećnike, načelnika, pročelnike, direktore i
ravnatelje.
Predsjednik vijeća utvrđuje prisutnost vijećnika i predsjednik konstatira da je na sjednici
prisutnih 12 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Navodi da se materijale za
odlučivanje uz poziv dobilo elektronskom poštom te otvara 6. sjednicu Općinskog vijeća
Općine Medulin.
Predsjednik vijeća daje na glasanje dnevni red.
Otvara se rasprava. Zaključuje se rasprava te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:

ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prijedlog Dnevnog reda je usvojen jednoglasno sa 12 glasova ZA.

DNEVNI RED

1. Aktualni sat

2. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani radova u tijeku turističke sezone
2022.
3. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Općine Medulin za 2022.godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u sportu, tehničkoj kulturi i
rekreaciji Općine Medulin za 2022.godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u obrazovanju Općine
Medulin za 2022.godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u kulturi Općine Medulin za
2022.godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u području djelovanja udruga
građana Općine Medulin za 2022.godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Medulin za 2022.godinu
9. Donošenje odluke o usvajanju programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Medulin za 2022. godinu
10. Donošenje Proračuna Općine Medulin za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024.
godinu
11. Donošenje odluke o izvršavanju proračuna Općine Medulin za 2022. godinu
12. 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 2022. godinu
13. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi - dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Medulin (SN
4/2014, 10/2018, 4/2019, 7/2019, 2/2020, 5/2020, 7/2020)
14 Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga imenovanja člana nadzornog odbora
trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o.
15 Donošenje odluke o izdavanju tabularne isprave k.č. br. 1247/2, 1247/13 i 1247/14
KO Pomer
16 Donošenje Odluke o odvodnju otpadnih voda

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

Ad. 1) Aktualni sat
Gđa. Leverić postavlja pitanje g. Lorencinu vezanu uz hrpu greda koje stoje na šetnjici na
rivi i puno građevinskog materijala, ističe kako vidi da u proračunu su stavljene stavke za
uređenje mula, pa ju zanima koja će se to mula uređivati. Drugo pitanje postavlja g. Peruško
da li bi se na početku ližnjanske ceste mogli postaviti usporivači, jer je za pješake jako
nezgodan taj dio.
G. Lorencin odgovara da sav materijal koji je na rivi je za renovaciju sadašnjeg mula.
Gđa. Leverić odgovara da već duže vrijeme grede stoje tamo pa pita zašto.
G. Lorencin odgovara da su te grede bile mokre i da treba neko vrijeme da se posuše,
nakon toga ih farbaju i opet čekaju da se osuše i onda kreću u zamjenu greda.
G. Peruško se nadovezao da će se renovirati i mul kod Finance. Na drugo pitanje odgovara
da je namjera bila postaviti usporivače, ali su onda planirali taj dio napraviti sa sredstvima
koje su htjeli dobiti od MUP-a da montiraju kameru, međutim MUP im nije odobrio ta
sredstva, a kada se obnavljala ta cesta od ŽUC-a su isto dobili mišljenje da su i oni planirali
projektirati taj dio da se poveća sigurnost na tom dijelu. Ideja je bila kružni tok ali još nisu
definirali.
G. Medić ističe kako NL Emila Jukopile i HDZ uspjeli su izlobirati da Albanež dobije
financijsku pomoć od milijun i 200 tisuća kn i dodaje kako će i dalje lobirati za sve projekte
koji su prioriteti za Općinu Medulin.
G. Kirac i g. Veljović zahvaljuju.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 2) Donošenje Odluke o privremenoj zabrani radova u tijeku turističke
sezone 2022.
Izvjestitelj je pročelnik Goran Peruško.
Otvara se rasprava.
G. Buić postavlja pitanje koliko se ova Odluka nadogradila na Zakon, da li je nešto detaljnija,
odnosno da li propisuje neke mjere koje nisu propisane Zakonom, a da su specifične za
Općinu.
G. Peruško odgovara da su dozvolili neke radove koji se Zakonom ne smiju raditi, na način
da su dozvoljeni određeni radovi koji ne uključuju buku strojeva i sl.

G. Buić postavlja pitanje da li je bilo izmjena u odnosu na lanjsku Odluku?
G. Peruško odgovara da nije.
G. Medić postavlja pitanje da obzirom da neki građevinari već najavljuju moguće proteste
kako Općina planira reagirati u tom slučaju.
G. Peruško odgovara da će napraviti sve što je u zakonskoj moći da se spriječi remećenje
javnog reda i mira, a to je onda u ingerenciji MUP-a, a za nadzor Odluke o komunalnom
redu zaduženi su komunalni redari.
Gđa. Leverić postavlja pitanje g. Peruško da li je razgovarao s predstavnicima građevinara?
G. Peruško odgovara da je stalno u neposrednom kontaktu s njima, ali službeno u zadnje
vrijeme nije nitko došao kod njega na razgovor.
Gđa. Leverić ističe kako se boji prosvjeda građevinara.
G. Peruško odgovara da je bilo javno savjetovanje vezanu uz ovu Odluku, i da se javilo
dosta građevinara iz drugih Općina, a nitko iz Općine Medulin.
G. Buić odgovara da bi bilo bolje da se te ljude saslušalo.
G. Kirac odgovara kako on nije dobio nije jedan upit za sastanak vezanu uz ovu temu i da
treba naglasiti da oni građevinarima ne zabranjuju radove već se samo malo usmjerilo kao
već spomenuto, da su dozvoljeni zemljani radovi ali uz izričitu ljudsku snagu, a ne snagu
mehanizacije. Ističe kako niti građevinari nažalost nisu korektni jer nakon što zabrana stupi
na snagu oni i dalje vrše zabranjene radove te oni onda zaprimaju pozive od mještana za te
iste građevinare da se ne pridržavaju izrečenih mjera zabrane radova. Dodaje kako ovdje svi
imaju prihode od turizma, pa samim time i građevinari indirektno. Dodaje kako grad Pula ima
i strože mjere. Ponavlja da se na javno savjetovanju od građevinara iz Općine Medulin nitko
nije javio. Ističe kako je bilo govora da se i po zonama omoguće određeni radovi, međutim
odlučili su da je ovakva Odluka ispravnija.
g. Veljović postavlja pitanje g. Perušku da li se na javno savjetovanje javio netko od
potencijalnih investitora koji bi gradili na ovom području?
G. Peruško odgovara da ne, da su pretežno to bili izvođači radova.
G. Zlatić ističe kako oni iz IDS-a se slažu s ovom Odlukom, i sviđa im se u kojem smjeru
Općina planira ići obzirom da oni jesu turističko područje i zato smatraju ovu Odluku
ispravnom.
G. Buić dodaje kako se i on slaže s ovom Odlukom jer je zapravo ista kao prošlogodišnja,
samo su ga zabrinuli prosvjedi i da li se onda razgovaralo s onima koji ne podržavaju ovu
Odluku da se međusobno shvate obzirom da je jasno svima da je ovo turistička Općina.
Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 3) Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj
skrbi Općine Medulin za 2022.godinu
Izvjestitelj je v.d. pročelnika Marko Cukon te dostavljen i Zapisnik odbora za zdravstvo koji je
dao pozitivno mišljenje.
Otvara se rasprava.
Gđa. Leverić postavlja pitanje vezano za povećanje jednokratnih pomoći u odnosu na prošlu
godinu?
G. Cukon potvrđuje da je povećano u odnosu na prošlu godinu.
Gđa. Leverić ističe kako joj je drago za povećanje za Sigurna kuća Istra.
Gđa. Leverić postavlja još jedno pitanje vezanu uz sufinanciranje smještaja djece u
predškolske ustanove drugih osnivača?
G. Cukon odgovara da su to sve ustanove, odnosni obrti za čuvanje djece za koje Općina
sufinancira smještaj djece s njihovog područja u ustanovama drugih osnivača pod uvjetima
da postoji opravdani razlog ili u njihovim vrtićima nema dovoljno kapaciteta.
G. Medić postavlja pitanje g. Cukonu da li je Socijalno vijeće upoznato s time da neki
ugostitelji su se ponudili da bi davali tople obroke socijalno ugroženima.
G. Cukon odgovara da do sada takvu ponudu i prijedlog oni nisu zaprimili. Ističe kako do
sada su se njima osiguravali paketi hrane, ili bude topli obrok u pučkoj kuhinji u Puli. A što
se tiče takve vrste pomoći, socijalno vijeće treba razmotriti da li je netko tko je unutar
programa socijalne skrbi željan primati takav vid socijalne pomoći.
G. Medić postavlja pitanje da li da onda za ubuduće informiraju ugostitelje kome se trebaju
javiti ukoliko žele pružiti takvu vrstu pomoći?
G. Cukon odgovara da svatko može iskazati svoju želju pomoći i da se stigne onda
razmotriti dalje.
G. Buić dodaje kao prijedlog da se razmotri za sufinanciranje smještaja u Domovima za
starije i nemoćne. Smatra kako Općina ima dovoljno kapaciteta da se kroz socijalni program
počne planirati i ta stavka za mještane starije životne dobi.
G. Veljović zahvaljuje na prijedlogu.
Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

SUZDRŽANI: 0

Ad. 4) Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u sportu, tehničkoj
kulturi i rekreaciji Općine Medulin za 2022.godinu
Izvjestitelj je v.d. pročelnika Marko Cukon.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 5) Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u obrazovanju Općine
Medulin za 2022.godinu
Izvjestitelj je v.d. pročelnika Marko Cukon.
Otvara se rasprava.
G. Buić postavlja pitanje vezano uz novi Pravilnik o stipendiranju koji je donesen, ističe kako
se dao naglasak na studente koji studiraju vani, a jedan vrhunski sportaš koji studira u Puli
ostao je van ovog obuhvata dodjeljivanja stipendija, a po prijašnjim uvjetima bi bio
zadovoljavao uvjete. Postavlja pitanje da li postoji još mogućnosti dodjeljivanja stipendija,
npr kroz Sportsku zajednicu?
G. Cukon odgovara da novim Pravilnikom su se diferencirali iznosi stipendija za studente
koji studiraju u Istarskoj županiji i oni koji studiraju izvan IŽ i naglasak se kod ovih stipendija
dao na znanje. Ističe kako se događalo da sportaši koji su s ocjenama na granici su zbog
uspjeha u sportu iskakali puno više od onih koji su svoj uspjeh temeljili na vrhunskim
ocjenama. Dodaje kako ovim Pravilnikom se boduju sportski uspjesi ali ne način da zbog
sportskog uspjeha iskače iznad jednog koji svoj uspjeh temelji na znanju i ocjenama. Govori
kako je bilo govora o sportskim stipendijama i da će se vidjeti još kako će to riješiti, da li
putem Sportske zajednice još će se o tome razgovarati.
G. Medić ističe kako definitivno jedan vrhunski sportaš mora odvojiti vrijeme za treniranje, i
onda je teže imati jednako vremena i za učenje, i da to onda svakako moraju razmotriti kako
pomoći sportašima.
G. Veljović se nadovezuje kako neki vrhunski sportaši dobivaju i stipendije od Saveza, i
novčane nagrade, pa kod razmatranja za stipendije da bi se možda trebalo uzeti i to u obzir
da li netko već dobiva neku stipendiju.
G. Buić predlaže da ipak razmotre još jednom da se kroz rebalans predvidi da se ipak ove
godine takvi studenti uzmu u obzir i omoguće im se stipendije.
G. Cukon odgovara da je trenutno odobren broj stipendija koji se iz proračuna mogu isplatiti.
G. Kirac dodaje kako je i ovaj novi Pravilnik bio na javnom savjetovanju i tada nisu bili dobili
takve primjedbe i upite.
Gđa. Leverić postavlja pitanje da li se sufinanciranje produženog boravka smanjilo ili
povećalo?

G. Cukon odgovara da je ostalo isto.
Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 6) Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u kulturi Općine
Medulin za 2022.godinu
Izvjestitelj je v.d. pročelnika Marko Cukon.
Otvara se rasprava.
G. Buić postavlja pitanje kako je ukupan iznos za kulturu povećan, a iznos za izdavaštvo
smanjen za čak 3x.
G. Cukon odgovara da s izdavaštvom se planira nastaviti u onom dijelu što je već
dogovoreno, a razlika u povećanju je u kazališnim predstavama koje su u rebalansu bile
smanjenje, a sada se planira veći iznos, povećanje iznos u izložbama i povećanje iznos kod
čitaonice u Vinkuranu i ostalo.
Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 7) Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u području djelovanja
udruga građana Općine Medulin za 2022.godinu
Izvjestitelj je v.d. pročelnika Marko Cukon.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 8) Donošenje odluke o usvajanju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Medulin za 2022.godinu

Izvjestitelj je pročelnik Goran Peruško.

Otvara se rasprava.
G. Buić traži pojašnjenje stavke modernizacije sustava javne rasvjete
G. Kirac odgovara da putem HABOR-a zadužili bi se po kamatnoj stopi od 0,05% za
zamjenu kompletne javne rasvjete s led armaturama gdje bi se mogla dobiti ušteda od nekih
80% i kredit bi se onda otplaćivao od te uštede i isplatio unutar 6 godina.
G. Buić odgovara da li se razmatrala mogućnost putem HEP ESCO modela, jer na ovaj
način koji su predvidjeli smanjuje se kreditna sposobnost Općine, a putem HEP ESCO
modela se ne bi zaduživali i onda bi mogli zadužiti za nešto drugo. Postavlja pitanje da li su
planirali sredstva za održavanje i tko će to raditi i koje će armature biti upotrebljene kako bi
sustav dugoročno bio održiv. Ističe da mu je ideja super ali način provođenja mu je
neobičan.
G. Kirac odgovara da će se morati raspisati javna nabava za provedbu istog i tamo će se
definirati detalji, i provesti će se javni natječaj za potpisivanje ugovora o održavanju javne
rasvjete.
G. Peruško se nadovezuje da je u pripremi izrada jednog elaborata koji će im poslužiti kod
ovoga za definiranje armature i rasvjetnih tijela kakva će biti koji će onda biti predmet javnog
natječaja.
G. Buić odgovara da mu je jasno da će biti i troškovnik koji će definirati tehničke
karakteristike i da će se onda definitivno odabrati najjeftiniji proizvod, pa postavlja pitanje
hoće li onda takav proizvod biti i najefikasniji. Iz tog razloga je on više za HEP ESCO model
jer kroz njega onaj koji nudi proizvod i odgovara za taj proizvod kroz određeni period. Ističe
kako se on ne bi usudio donijeti ovu Odluku bez da se bolje ne razmotri HEP ESCO model
jer se na ovaj način i dalje umanjuje kreditna sposobnost Općine onda za nešto drugo.
G. Kirac odgovara da i kroz HEP ESCO model im se mogu javiti svakakvi izvođači i opet će
se gledati najpovoljnija ponuda, ali zato će se dobro propisati specifikacije.
G. Zlatić se nadovezuje da i on smatra da je ovaj predloženi sistem bolji od HEP ESCO
modela, jer misli da će se odabrati bolja i kvalitetnija armatura za manje novaca, a kroz HEP
ESCO model u Hrvatskoj su se prodavala loša rasvjetna tijela, i na kraju nikog nije bilo briga
jer to otplaćuje netko drugi i smatra da je njihova rasvjeta katastrofa.
G. Buić odgovara da i kod HEP ESCO modela je bitna tehnička specifikacija i ne može se
napraviti bilo šta tek tako i ima se i ugovor o održavanju.
G. Veljović odgovara da su ovo bile sada diskusije tehničke prirode, a svima je u cilju imati
moderniziranu javnu rasvjetu i prema tome idu kroz sistem javne nabava i najboljeg
ponuditelja.

Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 9

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 3

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 9) Donošenje odluke o usvajanju programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2022. godinu
Izvjestitelj je pročelnik Goran Peruško.

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 10) Donošenje Proračuna Općine Medulin za 2022. godinu i projekcija za 2023. i
2024. godinu
Izvjestiteljica je pročelnica Silvija Perica.
Otvara se rasprava.
G. Buić postavlja pitanje za Medulinsku rivijeru kako je vidio da je pod stavkom „Upravni
odjel za opće poslove i društvene djelatnosti“ pa traži pojašnjenje?
Gđa. Perica odgovara da je Medulinska rivijera stavka pod „Predstavničko izvršno tijelo“
G. Buić postavlja pitanje pod kojim brojem je ta stavka?
Gđa. Perica odgovara da nije stavka zasebna, već spada pod rashodi za usluge.
G. Buić postavlja pitanje koliko će onda biti financiranje za MedulinFM.
G. Kirac odgovara da će se MedulinFM-u osigurati sredstva za redovan rad, odnosno plaće,
a sve ostalo obzirom da su na slobodnom tržištu morati će si osigurati sami.
G. Buić moli da mu se kaže koliki je taj iznos?
G. Kirac odgovara da je iznos od 850.000 tisuća kuna, i to je podijeljeno od Općine,
općinskih poduzeća i TZ Medulina.
G. Buić slijedeće pitanje postavlja g. Peruško vezano uz veliki iznos kod stavke prometne
regulacije pa isto traži pojašnjenje.
G. Peruško odgovara da se to odnosi na prometnu regulaciju po svim naseljima, tu spadaju i
tri sigurnosne kamere koje su planirali postaviti i rotirati po naseljima. Ističe kako obzirom da
nisu dobili sredstva Od MUP-a vidjeti će da li će ići u realizaciju cijelog iznosa ili će nabaviti
samo jednu ili dvije još će razmotriti. Dodaje kako tu spadaju i redovna ulaganja u naselja.

G. Buić slijedeće pitanje postavlja vezano uz povećanje poreznih prihoda, da li oni smatraju
da će na osnovi poreza na dohodak i revizije kuća za odmor postići predviđeno povećanje?
Gđa. Perica odgovara da je već ove godine povećanje poreza na dohodak puno veća od
lani.
G. Buić postavlja pitanje vezano uz projekt Albaneža koji već godinama radi na provedbi
projekta Aglomeracija Medulin-Banjole-Premantura i kako su dobili otprilike 10tak milijuna
kuna od Hrvatskih voda za projektnu dokumentaciju bez obzira na sve probleme koje su
imali s gradom Pulom, zanima ga da li planiraju ovo u slijedećem projektnom razdoblju
obzirom da u proračunu ne vidi stavku za financiranje nepotpunog izvlaštenja u iznosu od
3,6 mil kuna. Ističe kako im je toliko falilo prošle godine kako bi riješili sve imovinsko-pravne
odnose kako bi na taj način stekli jako puno bodova pri aplikaciji na sam natječaj.
G. Kirac odgovara da je u proračunu osigurana 500 tisuća kuna za nepotpuna izvlaštenja,
odnosno prava služnosti za kanalizaciju, te milijun kuna za izgradnju kanalizacijskih kanala
koji nisu bili aplicirani.
G. Buić da sama aplikacija je najbitniji strateški projekt za Općinu, a sve ovo drugo su mali
pojedinačni projekti. Ističe kako će i plaćati penale ukoliko se taj projekt ne realizira.
G. Kirac dodaje kako ovu stavku od 500 000 kuna što imaju sada s rebalansom ju mogu
povećati da imaju za aplicirati na to razdoblje.
G. Buić odgovara da misli da ovako neće stići aplicirati na natječaj.
G. Veljović se nadovezuje da apliciranjem na projekt Aglomeracije povlači za sobom i nužnu
izgradnju sušione mulja. Dodaje kako osim toga Albanež mora osigurati i 10% izvora
vlastitih sredstava, otprilike 30 mil kuna.
G. Krajcar se nadovezao da u tome ima i Ližnjan neki udio, pa onda njima ostaje otprilike
20tak mil kuna.
G. Veljović nastavlja da se istovremeno povećava i cijena odvodnje na račun građana, i
istovremeno će se dobiti sušiona mulja na Kaštijunu te smatra da treba u tom slučaju dobro
razmisliti što je prioritet Općine.
G. Buić dodaje kako ne provođenjem ovog projekta tek onda će se dobiti sušiona mulja na
Kaštijunu s kojim oni neće moći ništa, pogotovo ako oni nisu dio tog projekta i ne zatraže
izmještanje. Dodaje kako odustajanjem od ovog projekta plaćati će penale koji će biti veći od
30 mil kuna, a neće dobit ništa osim sušione mulja.
G. Zlatić se isto nadovezuje kako grad Pula će je kako tako staviti.
G. Kirac odgovara da oni moraju sada brzo donijeti Odluku da li će graditi sušionu mulja tu
zbog UPOV Pula-sjever.
G. Buić odgovara da mu je jasno, i ako se Općina ne uključi dobiti će sušionu mulja i kazne.
G. Kirac postavlja pitanje što će se onda dogoditi ako dođu pod jedno vodo-uslužno
područje koje će se pripojiti Vodovod Labin.

G. Buić postavlja pitanje da li onda oni misle da će im Pula izgraditi kanalizaciju.
G. Kirac odgovara da neće, ali ako oni budu bili sada u tom programskom razdoblju, što će
onda biti s time.
G. Buić odgovara da Općina sama nije bila krenula u izgradnju kanalizacije ne bi sada imali
preko 80km mreže, ne bi imali dva uređaja iz projekta „Jadran“, i ne bi imali obnovljeni
uređaj u Banjolama. Smatra da će biti velika greška propustiti ovu aplikaciju nakon toliko
godina priprema.
G. Krajcar se nadovezuje kako su oni s EU projektom započeli 2015. godine, tada je bio
problem da nisu u Studiji izvodljivosti, odnosno da nisu dokazali dovoljan stupanj
pročišćavanja, a to se desilo zbog toga šta se nije definiralo što znači odgovarajući stupanj
pročišćavanja. I zbog toga su naredne dvije godine stajali s projektiranjem. Ističe kako tek
2018. godine su Hrvatske vode definirale da to može biti i prvi stupanj pročišćavanja i tada
su onda bili dogovorili projektiranje. Dodaje kako su ishodovali sve lokacijske dozvole i za
Vodovod i za kanalizaciju. Dodaje još jednom kako je u ovom projektu uključena i Općina
Ližnjan. Ističe kako su napravili jako veliki posao, i veliki dio služnosti je riješen i utrošen
novac te kako je ostalo još 2,3 mil kuna za osigurati za isplate služnosti. Nakon toga mogu
zatražiti građevinsku dozvolu i tek onda mogu krenuti s Hrvatskim vodama i pokrenuti EU
projekt. Dodaje kako ovo nije pitanje Vodovoda, jer Vodovod od 2018. godine nije htio
potpisati Ugovor s Albanežom. Govori da ukoliko u ljetnim mjesecima kamioni i dalje budu
odlazili od kuće do kuće i praznili, da Općina će teže postati destinacija s 4 zvjezdice kako
najavljuju. Ističe kako je ovo sada zadnje razdoblje 2021.-2027. u kojem oni kao članica EU,
imaju to pravo i kako imati sve građevinske dozvole si otvaraju vrata za dalje.
G. Veljović predlaže da privedu kraju ovu raspravu, pa eventualno razmotre ovu temu za
jednu tematsku sjednicu vijeća.
Gđa. Leverić postavlja pitanje da li ovaj iznos rješavanja imovinsko-pravnih odnosa svake
godine sve veći, te da li je moguće definirati za svih kakve će biti cijene ovisno o tome što se
rješava. Postavlja pitanje gđi. Perici da li isplaćena izgradnja DVD Doma?
Gđa. Perica odgovara da se još malo isplaćuje.
Gđa. Leverić postavlja pitanje vezano i za izdavačku djelatnost, predlaže se kod tiskanja
Med infa smanji broj tiskanja.
G. Kirac odgovara da su razmišljali već o tome, a i tisak kalendara isto su radili u suradnji s
općinskim firmama.
G. Mišković postavlja pitanje da li je moguće da slijedeći put vijećnici dobiju koliko je udio u
izgradnji po pojedinim mjestima u Općini.
G. Veljović potvrđuje.

G. Buić je zatražio pauzu od 3 minute. Pauza započela u 19.41.
Sjednica se nastavila u 19.44.
Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:

ZA: 9

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 3

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 11) Donošenje odluke o izvršavanju proračuna Općine Medulin za 2022. godinu
Izvjestiteljica je pročelnica Silvija Perica.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 12) 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 2022. godinu
Izvjestiteljica je pročelnica Silvija Perica.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 13) Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u
općoj uporabi - dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Medulin
(SN 4/2014, 10/2018, 4/2019, 7/2019, 2/2020, 5/2020, 7/2020)
Izvjestitelj je pročelnik Goran Peruško.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

SUZDRŽANI: 0

Ad. 14) Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga imenovanja člana nadzornog
odbora trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o.
Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 15) Donošenje odluke o izdavanju tabularne isprave k.č. br. 1247/2, 1247/13 i
1247/14 KO Pomer
Izvjestitelj je pročelnik Goran Peruško.

Otvara se rasprava.
G. Kirac ističe kako je danas odrađen sastanak s g. Ladavcem i mještanima Banjola koji su
bili aktivisti da se tamo ostavi prolaz. Usuglašeno je da će se ići ponovno na utvrđivanje
pomorskog dobra, ići se i na parcelaciju unutar tog dijela kako bi se taj dio odvojio i onda u
dogovoru s g. Ladavcem otkupio ili kompenzirao kako bi mještani tog dijela Banjola imali
slobodan pristup prema moru, a ista je sada trenutno u registru nerazvrstanih cesta. Dodaje
kako je usuglašeno s g. Ladavcem da će dok se ne utvrdi pomorsko dobro i dok se ne izradi
šetnjica, da će prolazak kroz taj resort biti kako je i do sada.
G. Mišković postavlja pitanje da li je to opet usmeni dogovor ili postoji pisani trag.
G. Kirac odgovara da je to usmeni dogovor među njih 7 koji su bili na sastanku.
G. Mišković odgovara da mi onda sada i dalje njemu vjerujemo na riječ da dok ima dobru
volju će ih puštat kroz prolaz, a poslije više neće.
Gđa. Jukopila se nadovezuje kako ona nije spremna donositi Odluke protiv zakona i riskirati
kaznenu odgovornost, dodaje kako ako g. Ladavac ode na sud on će spor dobiti, a Općini će
ostati novčani troškovi, koja je zapravo i izgubljena još 2008. godine. Dodaje kako će g.
Ladavac ovu Tabularnu ispravu kako tako dobiti.
G. Grbavčić dodaje da on kao mještanin Banjola i njemu je u cilju imati šetnjicu na tom
dijelu, i g. Ladavac u ovom trenutku je vrlo otvoren za suradnju. Dodaje kako ova Tabularna
isprava koju danas moraju izglasati nema veze s tom šetnjicom, i kako on ne može potpisati
nikakve pisane izjave jer ima sudsko rješenje i ako on potpiše neku izjavu da netko može
hodati po njegovoj parceli, onda on isto tako krši zakon. U današnjem sastanku na kojem su
bili i mještani Banjola obećano je da će se to riješiti, a bilo je i puno više razgovora, i kako je
trenutno ovo najbolje rješenje i ponavlja da je g. Ladavac otvoren za suradnju.
G. Buić odgovara da mu je žao da nisu postigli pisani dogovor, odnosno nešto je provedeno
u zemljišnim knjigama ili da barem postoji pismo namjere i to bi bilo nešto. Ističe kako se
portun bio otvorio pod prisilom mještana i medija te kako je Općina bila kriva što mještani
nemaju pristup i upravo zbog Banjolaca su to htjeli negdje upisati. Odgovara kako će oni biti

protiv ove Tabularne isprave jer su oni cijelo vrijeme pokušavali postići pismeni dogovor te
smatra kako je ova Tabularna isprava na potencijalnu štetu mještana Banjolaca ali da je to
njihova politička odluka.
G. Veljović se nadovezuje da svi koji su glasali za ukidanje statusa javnog dobra trebali biti i
za provedbu toga i time bi se dokazala konzistentnost u odlučivanju. Dodaje još kako
izvorište svih sudskih sporova je nepoštivanje dogovora usmenih ili pisanih, te kako se
upravo pisani dogovori ne poštuju i zbog njih dolaze do sudskih sporova.
G. Buić odgovara da banalizira situaciju, jer da nije jednako da li je usmeni ili pisani dogovor.
G. Grbavčić se nadovezuje da još jednom kaže što je načelno dogovoreno na današnjem
sastanku, ponavlja da će se parcelizirati prolaz koji je već spomenut, dogovoriti će se
granica pomorskog dobra, napravljeno je idejno rješenje šetnjice. Dodaje kako se 15 godina
vodi spor i smatra da su sada jako blizu pronalaska rješenja tog problema. Ističe kako su na
ovom sastanku bili i mještani Banjola, koji su bili i veći skeptici prema toj ideji. Ističe kako će
se on kao vijećnik i mještanin Banjola izboriti da se ta šetnjica realizira.
G. Medić dodaje kako na današnjem sastanku svi koji su bili zastupali su mještane Banjola i
svi su bili protiv g. Ladavca, ističe kako to nije bio bilo kakav dogovor, već dogovor je
postignut.
Gđa. Jukopila se nadovezuje na g. Grbavčića kako u Turističko vijeće OM, je i službeno
stavilo u svoj financijski plan idejno rješenje za obalnu šetnjicu. I postavlja pitanje g. Buiću,
zašto u ovih 14 godina nisu napravili šetnjicu?
G. Buić odgovara da evo sada oni imaju tu priliku, pa ako uspiju realizirati i 50% projekata
koje je on realizirao biti će zadovoljan.

Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 9

PROTIV: 3

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad. 16) Donošenje Odluke o odvodnju otpadnih voda
Izvjestitelj je direktor Albanež d.o.o. g. Edo Krajcar.
Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje se
svima na konstruktivnim raspravama i diskusijama te zatvara 6. sjednicu Općinskog vijeća
Općine Medulin.

Završeno u 20.16

Zapisnik vodila
Stefani Žmak

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
dipl. iur. Vladimir Veljović univ.spec.

