REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
KLASA: 021-05/18-01/0003
URBROJ:2168/02-02/1-18-20
Medulin, 15. veljače 2018.

Predmet: 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Dana 12. veljače 2018. godine održana je 9. sjednica Općinskog vijeća, na kojoj je prisustvovalo 9
vijećnika te na kojem su donijete slijedeće odluke:
1. Donošenje Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Medulin
Temelj za donošenje predmetne odluke je usklađivanje s izmjenom Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 123/17 )
prema kojoj je propisana obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u
roku od 60 dana od dana stupanja na snagu zakona usklade svoje statute i druge opće akte s
odredbama zakona.
Predloženom izmjenom usklađeno je trajanje mandata članova predstavničkog tijela s

odredbama Zakona o lokalnim izborima te mandat te isti umjesto četiri godine traje
do objave odluke vlade o raspisivanju redovnih izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica te izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana
Ukinuta je obveza načelnika za dostavu predstavničkom tijelu odluke o imenovanju i
razrješenju predstavnika jedinice u tijelima pravnih osoba, s obzirom da se odluka objavljuje u
službenom glasilu jedinice.
Statutarnom se odlukom u skladu sa Zakonom kao ovlašteni inicijatori i predlagatelji za
osnivanje mjesnih odbora pored građana, utvrđuju i članovi predstavničkog tijela.
U odnosu na dosadašnju ovlast
načelnika za raspuštanje vijeća mjesnog odbora,
Statutarnom se odlukom ta ovlast dodjeljuje predstavničkom tijelu koje je ovlašteno i za
raspisivanje izbora za članove vijeća mjesnog odbora.
Vezano uz financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Statutarnom se
odlukom, u skladu sa Zakonom, utvrđuje obveza načelnika za predlaganje donošenja
proračuna i odluke o privremenom financiranju (načelnik je jedini ovlašteni predlagatelj).
Statutarnom odlukom usklađuje se dosadašnji rok za dostavu prijedloga za raspisivanje
referenduma od 8 dana sa novom zakonskom odredbom na 30 dana.

2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općine Medulin
Kao i prethodna točka temelj za donošenje Izmjene poslovnika je izmjena Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine 123/17 )
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Utvrđena je obaveza načelnika, kao jedinog ovlaštenog predlagatelja, da utvrdi i općinskom
vijeću podnese prijedlog proračuna te su propisane posljedice u slučaju ne predlaganja
proračuna (što do sada nije bilo regulirano). Ne predlaganje proračuna od strane načelnika
dovodi do njegovog razrješenja. Također do razrješenja dovodi i situacija kada podneseni
prijedlog proračuna načelnik povuče prije glasanja o proračunu u cjelini, a ne predloži vijeću
novi prijedlog proračuna u roku koji omogućava njegovo donošenje.
U tom slučaju će Vlada Republike Hrvatske na prijedlog središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti načelnika i zamjenike
koji su izabrani zajedno s njim. Člankom 69.a Izmjena Zakona dalje je propisana procedura o
imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti
načelnika i o raspisivanju prijevremenih izbora za načelnika.
Odluku o privremenom financiranju donosi se do 31.12. vijeće na prijedlog načelnika ili
povjerenika Vlade RH.
3. Donošenje Odluke o zaključivanju Ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranju
javnog prijevoza u gradovima Puli i Vodnjanu te općinama Medulin, Fažana i Ližnjan
Jedinice lokalne samouprave i Pulapromet d.o.o. Pula zajednički poduzimaju aktivnosti u cilju
obnove, odnosno proširenja voznog parka putem ITU mehanizma Europske unije za provedbu
aktivnosti održivog urbanog razvoja (nabava autobusa na stlačeni prirodni plin ) te NO REGET
projekta (nabavu autobusa na diesel ). Dana 11. 01. 2018. godine Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv za dostavu projektnog prijedloga – izravne
dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt „Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP
punionice“ KK.. 07.4.2.08., u okviru Strateškog cilja operativnog programa Konkurentnost i
kohezija kroz ITU mehanizam.
Za provedbu navedenog projekta osigurano je ukupno 33.698.400,00 kuna bespovratnih
sredstava. Za provedbu navedenih projekata potrebno je da Grad Pula i ostali suvlasnici
Pulapromet d.o.o. Pula (Grad Vodnjan, Općina Fažana, Općina Ližnjan i Općina Medulin)
zaključe s društvom Ugovor o uslugama u javnom prijevozu (Public Service Obligation
Contract- PSO) koji mora biti usklađen s Uredbom Europskog parlamenta br. 1370/2007.
4. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji Medulinska rivijera d.o.o.
Općinsko vijeće donijelo je odluku o dokapitalizaciji trgovačkog društva Medulinska rivijera
iznosom od 310.000,00 kn.
5. Donošenje odluke o usvajanju izvješća o javnoj usluzi skupljanja komunalnog otpada u
2017. godini
Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisano je da je jedinica lokalne samouprave
dužna na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada
što podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem
spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu otpada.
MED EKO SERVIS d.o.o. je trgovačko društvo koje pruža uslugu skupljanja miješanog
komunalnog otpada na području Općine Medulin , te sukladno Zakonu dostavlja Izvješće za
proteklu godinu.
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračun
Općine Medulin za 2018. godinu
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.
Ukupni iznos sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova
Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača za proračunsku 2018. godinu osigurana su u
proračunu Općine Medulin u iznosu od 45.000,00 kn.
Za svakog člana Općinskog vijeća za 2018. godinu utvrđuje se iznos od 2.941,18 kn. Za
svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola za 2018. godinu utvrđuje se iznos od
294,10 kn.
7. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja
nekretnine k.č. br. Zgr. 79/2 k.o. Medulin

načelniku Općine Medulin za kupnju

Općinsko vijeće dalo je ovlast Općinskom načelniku za kupnju
kupoprodajnu cijenu od 1.000.000,00 kn.

predmetne nekretnine za

8. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o naknadi troškova članovima općinskog vijeća,
članovima radnih tijela vijeća, članovima vijeća mjesnih odbora i djelatnicima
općinske uprave Općine Medulin
Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Medulin pripada pravo na mjesečnu naknadu u iznosu
od 700,00 kn neto.
Predsjedniku Općinskog vijeća Općine Medulin pripada pravo na mjesečnu naknadu u iznosu
od 1.400,00 kn neto.
Navedenim izmjenama naknade su vraćene na iznos kakav je bio 2009. godine.

PROČELNICA
Suzana Racan Stern
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