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novine" Općine Medulin

Godišnja pretplata

izdaje Općina Medulin.

iznosi 500,00 Kn i uplaćuje

se na žiro račun broj: 2484008-1826300008
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 4/2008.

Na temelju članka 15. Statuta Općine Medulin ("Službene novine Općine Medulin"
br. 4/01, 2/02, 8/03, 4/04 i 7/05 i 2/08), Općinsko vijeće Općine Medulin, na svojoj
27. sjednici održanoj dana 11. lipnja 2008. g., donijelo je slijedeću

ODLUKU

(

I.
Usvaja se strateški plan razvoja Općine Medulin kojeg je izradio
fakultet iz Zagreba u tekstu koji se nalazi u privitku ove Odluke.

Ekonomski

II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim
novinama Općine Medulin".

Klasa: 021-05/08-01-4
Ur. broj: 2168/02-02-00/08-3
Medulin, 11. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
PREDSJEDNIK:
Darko Lorencln, dipl.oee.
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Na temelju članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj
138/06) i članka 37. stavka 1. točke 3. Statuta Općine Medulin ("Službene novine
Općine Medulin" br. 4/01 i 2/02, 8/03 i 4/04), uz prethodno
mišljenje Turističke
zajednice Oopćine Medulin od 15. svibnja 2008. godine Općinsko vijeće Općine
Medulin, na svojoj
27. sjednici održanoj dana 11. lipnja
2008., donijelo je
slijedeću

ODLUKU
O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I DRUGIH OBLIKA
TRGOVINE NA MALO NA PODRUČJU OPĆINE MEDULIN
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ova se Odluka odnosi na ugostiteljske objekte. Ovom se Odlukom propisuje
raspored, početak i završetak radnog vremena u ugostiteljskoj djelatnosti, kriteriji za
drugačiji raspored, početak i završetak radnog vremena za pojedine objekte u kojima
se pružaju ugostiteljske usluge (u nastavku teksta: ugostiteljski objekti), zabrana
posluživanja alkoholnih pića u određenom razdoblju tijekom dana te uvjeti za
određivanje prostora na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru,
nepokretnom vozilu i sličnim napravama.
Članak 2.

)

Ugostiteljski objekti s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima
pružaju razvrstavaju se u skupine:
1. Hoteli,
2.
3.
4.
5.
6.
II.

Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj,
Restorani,
Barovi,
Catering objekti,
Objekti jednostavnih usluga.
RASPORED RADNOG VREMENA
Članak 3.

Ugostiteljski objekti iz skupine «Hoteli» i kampovi iz skupine «Kampovi i druge
vrste ugostiteljskih objekata za smještaj» obvezno rade od 000 do 2400 sata svaki dan.
Catering objekti mogu početi raditi od 600 sati, a završiti u vremenu do 2400 sata.
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Članak 4.
1. Ugostiteljski objekti iz sku~ina «Restorani» i «Barovi» mogu početi raditi od 600 sati
i završiti u vremenu do 24 o sata.
2.

U razdoblju od 01.04. do 31.10. i od 15.12. do 15.01. u~ostiteljski objekti iz točke 1.
mogu početi raditi od 600 sati i završiti u vremenu do 02 o sata.
3. Ugostiteljski objekti iz skupina «Restorani» i «Barovi» koji se nalaze izvan
naseljenih područja naselja mogu raditi od 000 do 2400 sata.
4. Ugostiteljski objekti iz skupine «Barovi» koji ispunjavaju uvjete za rad noću
sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, mogu raditi od 2100
sat do 0600 sati.
5.

Ugostiteljski
objekti iz skupine «Objekti jednostavnih usluga» mogu raditi od 0600 do
00
24 sata, odnosno u vremenu manifestacije na čijem prostoru i u okviru koje se
postavljaju i nalaze, a utvrđuje ga pravna ili fizička osoba, vlasnik prostora ili osoba
koja upravlja prostorom.

Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, klupi,
kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga mogu raditi
sukladno radnom vremenu iz točke 5. stavka 1. ovog članka.
Ugostiteljski objekti u zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, autobusnim
kolodvorima, stanicama za opskrbu gorivom i sl., mogu raditi sukladno radnom vremenu
objekta u kojem se nalaze.
Ugostitelj ili druga pravna ili fizička osoba iz članka 3. Zakona o ugostiteljskoj
djelatnosti ("Narodne novine" broj 138/06), određuje radno vrijeme drugih vrsta
ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine «Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata
za smještaj».
Članak 5.
Radno vrijeme na otvorenom prostoru (terase, tende i sl.) uz ugostiteljske
00
objekte iz čl. 4. završava u 23 sata, a iznimno u periodu od 01.06. do 30.09. do 0200
sata.
Članak 6.
Radno vrijeme ugostiteljstva u objektima u kojima se obavIja neka druga
djelatnost (kulturna, obrazovna, sportska, trgovačka i sl.) određuje se sukladno
odredbama članka 4. ove Odluke.
Članak 7.
Općinsko poglavarstvo po službenoj dužnosti, na osnovu prijave građana uz
uvjet da pristignu najmanje dvije prijave, u roku od jedne godine, nadležne inspekcijske
službe o nepoštivanju radnog vremena propisanog ovom Odlukom ili prijava nadležne
policijske postaje o remećenju javnog reda i mira te emitiranju prekomjerne buke iz
ugostiteljskog objekta ili nalaz pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke o
prekoračenju najviše dopuštene razine buke i ostalih prekršaja, može za pojedine
ugostiteljske objekte rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog
vremena od radnog vremena propisanog člankom 4. stavkom 1. točkom 2., 3. i 4. ove
Odluke.

(
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Članak 8.
Općinsko poglavarstvo može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske
objekte iz članka 4. stavka 1. točke 1. Odluke, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme
radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturaInih zabava i
sličnih događanja), uz obvezu ugostitelja da zahtjev sa popratnom dokumentacijom dostavi
najkasnije 15 dana prije proslave i uz uvjet da se ne krši javni red i mir.
Članak 9.
Zabranjeno je posluživanje alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima u vremenu od
0500do 0700 sati.
III.

NADZOR
Članak 10.

Jedinstveni upravni odjel je obvezan tražiti kvartalna izvješća nadležne inspekcijske
službe o nepoštivanju radnog vremena propisanog Odlukom, policijske postaje o
remećenju javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu te pravne osobe ovlaštene za
mjerenje razine buke o prekoračenju najviše dopuštene razine buke, te o istome
izvještavati Općinsko poglavarstvo Općine Medulin.
Članak 11.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavijaju nadležne inspekcijske službe.
IV.

)

UVJETI I NAČIN ODREĐIVANJA PROSTORA NA KOJIMA MOGU BITI
UGOSTITELJSKI
OBJEKTI U KIOSKU, KONTEJNERU, NEPOKRETNOM
VOZILU I SLIČNIM NAPRAVAMA
Članak 12.

Jednostavne ugostiteljske usluge na području Općine Medulin, osim u čvrstim
objektima, mogu se pružati i iz kioska te pokretnih naprava (u daljnjem tekstu: -pokretni
ugostiteljski objekti).
Pod kioskom u smislu ove Odluke podrazumijeva
maksimalne površine do 12,00 m2•

se gotovi montažni

objekt

Pod pokretnim napravama u smislu ove Odluke podrazumijevaju se lako premjestivi
objekti koji služe za prodaju robe i/ili vršenje određenih usluga (štandovi, automati i
naprave za prodaju pića, napitaka i sladoleda, hladnjaci za sladoled, peći za pečenje
plodina i slično).
Prostori na kojima je moguća postava pokretnih ugostiteljskih objekata ne mogu biti
na udaljenosti manjoj od 100m od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom
dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavija druga djelatnost.
Izuzetak od određenja iz prethodnog stavka ovog članka odnosi se na lokacije
pokretnih ugostiteljskih objekata koji se postavljaju u vrijeme održavanja manifestacija,
sajmova, prigodnih priredbi i slično kao i lokacije takvih objekata u sklopu ugostiteljskog
objekta iz skupine «Hoteli« i skupine «kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za
smještaj«.
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Točne pozicije za postavu pokretnih ugostiteljskih objekata utvrditi će se odlukom
Općinskog poglavarstva Općine Medulin sukladno određenju stavka 4. ovog članka, kao i
drugim propisima koji imaju utjecaja na određivanje mikrolokacija predmetnih objekata.
Aktom Općinskog poglavarstva Općine Medulin navedenim u prethodnom stavku
ovog članka, osim točnih pozicija utvrditi će se i vanjski izgled pokretnih ugostiteljskih
objekata te ostali uvjeti od značaja za njihovu postavu.
V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu
ugostiteljskih objekata na području Općine Medulin (<<Službenenovine» Općine Medulin br.
5/07).
Članak 14.
Ugostiteljski objekti iz članka 2. ove Odluke, dužni su uskladiti svoje radno vrijeme
stupanjem na snagu ove Odluke.
Članak 15.
Ugostitelji, kojima je do stupanja na snagu ove Odluke odobreno drukčije radno
vrijeme od propisanog, dužni su stupanjem na snagu ove Odluke ispuniti uvjete propisane
ovom Odlukom.
Zahtjevi ugostitelja pokrenuti do stupanja na snagu ove Odluke riješit će se prema
odredbama ove Odluke.
Članak 16.
Do donošenja Odluke iz članka 8. stavka 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti neće
se primjenjivati odredba iz članka 4. stavka 1. točke 3. ove Odluke.
Članak 17.
Akt iz članka 12. stavka 6. ove Odluke, Općinsko poqlavarstvo Općine Medulin
dužno je donijeti u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama»
Općine Medulin.
Klasa: 021-05/08-01-4
Ur. broj: 2168/02-02-00/08-4
Medulin, 11. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
PREDSJEDNIK:
Darko Lorencin, dipl.oec.

e

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN

Strana 7

Broj: 4/2008.

Na temelju članka 15. a u svezi s člankom 37.,stavak 3., Statuta Općine Medulin
("Službene novine Općine Medulin" br. 4/01 i 2102, 8/03 i 4104 i 7705), Općinsko vijeće
Općine Medulin, na svojoj 27. sjednici održanoj dana 11. lipnja
2008.
godine
donijelo je

ODLUKU

Daje se prethodna suglasnost za
zaključivanje
Ugovora o kupoprodaji
nekretnine k.č. br. 1107/6
k.o. Pomer površine 373 m2 za kupoprodajnu cijenu od
100,00 EUR-a/m2 odnosno za 273.500,00 kn s rokom plaćanja u roku od 15 dana od
zaključivanja ugovora.

Ovlašćuje se Načelnik Općine Medulin za potpisivanje ugovora o kupoprodaji
bitnim elementima navedenim u prethodnom stavku ove Odluke.

"
Ova Odluka

)

stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/08-01-4
Ur. broj: 2168/02-02-00/08-5
Medulin, 11. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
PREDSJEDNIK:
Darko Lorencin, dipl.oec.

s
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Na temelju članka 7. i članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ( "Narodne
novine" broj 174/04. i 79/07. ), članka 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 40/08 ) i članka 15 Statuta Općine
Medulin Općinsko vijeće Općine Medulin, na svojoj 27. sjednici održanoj dana 11.
lipnja 2008. godine( donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju članova Stožera
zaštite i spašavanja Općine Medulin

e
Imenuje se Josip Zidarić - načelnikom

Stožera zaštite i spašavanja

Općine Medulin.

/I
Imenuje se Denis Stipanov

- zamjenikom načelnika Stožera zaštite i spašavanja.

11/
I
l
Za članove Stožera zaštite i spašavanja, imenuju se:
1. Klaudio Karlović - zapovjednik JVP Pula
2. Predstavnik PU Istarska
3. Nirvana Ukušić, predstavnica Područnog ureda Pazin-Pula OUZS
4. Branko Folo - DVO Medulin
5.

Lucio Lorencin - administrativni
Općine Medulin.

referent Jedinstvenog

upravnog odjela

IV
Ovim se Rješenjem imenuje Stožer zaštite i spašavanja Općine Medulin (dalje:
Stožer) kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i
priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi i koje koordinira Načelnik Općine
Medulin Emil .Iukopila.
Stožer se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike
nesreće.
!
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v
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Načelnik Općine Medulin.
Članovi
Stožera pozivaju se, u pravilu, putem nadležnog Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje Pazin/Pula.
VI
Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u Proračunu Općine Medulin.
Administrativno-tehničke
poslove za Stožer obavlja Jedinstveni upravni odjel Opčine
Medulin.
VII
Stupanjem na snagu ovog Rješenja
prestaje važiti Rješenje o imenovanju
Zapovjedništva
zaštite i spašavanja Općine Medulin ( "Službene novine Općine
Medulin) i drugi opći i pojedinačni akti Općine Medulin koji su u skladu sa tadašnjim
pozitivnim propisima uređivali ovo područje djelovanja.
VIII
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog
novinama Općine Medulin.

( 8 ) dana od objave

u Službenim

Klasa: 021-05/08-01-4
Ur. broj: 2168/02-02-00/08-6
Medulin, 11. lipnja 2008.

)

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
PREDSJEDNIK:
Darko Lorencin, dipl.oec.
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Na temelju članka 15.
Statuta Općine Medulin ("Službene novine Općine
Medulin"
br. 4/01 i 2102, 8/03 4/04 7/05 i 2/08 ) i članka 10. Odluke o
ustanovljavanju
dana Općine, te o drugim počastima i priznanjima
Općine Medulin
( Službene novine
Općine Medulin 2/98).
te prijedloga Komisije za dodjelu
nagrada i priznanj;8, Općinsko vijeće Općine Medulin, na 27. sjednici održanoj dana
11. lipnja 2008. godine, donosi

ODLUKU

POVELJA

POČASNI GRAĐANIN OPĆINE MEDULIN

dodjeljuje se:

Stjepanu Mesiću, predsjedniku Republike Hrvatske
SVEČANA POVELJA OPĆINE MEDULIN

dodjeljuje se:

Bogomiru Vukoviću
Petru Kaluđeroviću
Ivanu Coradu PauleUi
Ivanu Rakiću
Veri Vidmar
Jakovu Mihaljeviću
Radovanu Kirinu
NK Me'dulin
NK Banjole
Kickboxing klub Lav Medulin
Darku Rakiću
Davoru Miškoviću

"
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
novinama Općine Medulin.

i objaviti će se u Službenim

Klasa: 021-05108-01/4
Ur. broj: 2168/02-02-05/08-7
Medulin, 11. lipnja 20,08.
~<

MEDULIN

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
PREDSJEDNIK:
Darko Lorencin, dipl.oec.

e
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Na temelju članka 15. a u svezi s člankom 37.,stavak 3., Statuta Općine Medulin
("Službene novine Općine Medulin" br. 4/01 i 2102, 8/03 i 4/04 i 7705), Općinsko vijeće
Općine Medulin, na svojoj 27. sjednici održanoj dana 11. lipnja
2008.
godine
donijelo je

ODLUKU

)

Daje se prethodna suglasnost za
zaključivanje Ugovora o kupoprodaji
nekretnine k.č. br. 4778/10 k.o. PULA
površine 142 m2 za kupoprodajnu cijenu od
259.000,00
kn s rokom plaćanja u roku od 15 dana od zaključivanja ugovora s
ponuđačima - kupcima: Boženom Ćrnac i Ivanom Mandliem.
OVlašćuje se Načelnik Općine Medulin za potpisivanje ugovora o kupoprodaji
bitnim elementima navedenim u prethodnom stavku ove Odluke.

fl

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

j

Klasa: 021-05/08-01-4
Ur. broj: 2168/02-02-00/08-8
Medulin, 11. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
PREDSJEDNIK:
Darko Lorencin, dipl.oec.

s

