SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2010.
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SADRŽAJ
1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Načelnika Općine Medulin od 01. siječnja
2010. do 30. lipnja 2010. godine
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Medulin za razdoblje siječanj lipanj 2010.
3. Zaključak o prihvaćanju informacije o izvršenoj preraspodjeli proračunskih
sredstava za razdoblje siječanj - lipanj 2010.
4. Odluka o zaključivanju Sporazuma o podmirenju duga za komunalnu naknadu s
tvrtkom Wilimturist d.o.o.
5. Odluka o ustrojstvu upravnih odjela Općine Medulin
6. Pravilnik o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine
Medulin
7. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje
JU Dječji vrtić Medulin
8. Odluka o promjeni adrese i naziva predškolske ustanove DV Medulin
9. Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta DV Medulin
10. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji DV Medulin
Objave
11. Objava prethodne rasprave u tijeku izrade nacrta prijedloga UPU Turistički punkt
Pomer – Zona turističke namjene
12. Objava prethodne rasprave u tijeku izrade nacrta prijedloga UPU Valbonaša –
Zona gospodarske namjene
13. Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna PPU Općine
Medulin
14. Objava javne rasprave o prijedlogu DPU – Strana

“Službene novine” Općine Medulin izdaje Općina Medulin.
Godišnja pretplata iznosi 500,00 Kn i uplaćuje se na žiro račun broj: 2340009-1826300008
Uredništvo: OPĆINA MEDULIN, Medulin, Centar 223
Glavni urednik: GORAN BUIĆ, dipl. ing.
tel.:
385-650 - centrala
385-652 - tajništvo
fax:
576-021
e-mail: opcina@medulin.hr
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2010.

Na temelju članka 35 b. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), te članka Općinsko
vijeće Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br. 7/09) u postupku razmatranja
Izvješća o radu Općinskog načelnika u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine,
Općinsko vijeće Općine Medulin na sjednici održanoj dana 07. rujna 2010. godine donosi
sljedeći
ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o radu Načelnika Općine Medulin u razdoblju od 01. siječnja do
30. lipnja 2010. godine
2. Akt iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama
Općine Medulin.

Klasa: 021-05/10-01/6
Ur. broj: 2168/02-05/007-10-14
Medulin, 07. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Darko Lorencin, dipl. oec.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2010.
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Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08) i članka 14. Statuta
općine Medulin (Službene novine općine Medulin br. 7/09), Općinsko vijeće Općine Medulin
na svojoj 13. Sjednici održanoj dana 07. rujna 2010. godine, donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2010. GODINE
Članak 1.
Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Medulin za razdoblje
siječanj - lipanj 2010. godine koji sadrži:
PRIHODE/PRIMITKE u iznosu od ..............................17.989.697,63 kn
RASHODE/IZDATKE u iznosu od .............................. 22.967.596,37 kn
VIŠAK PRIHODA IZ 2009. g. u iznosu od .................... 4.218.376,84 kn
REZULTAT POSLOVANJA u iznosu od ......................... -759.521,90 kn
Članak 2.
Sastavni dio ovog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Medulin za
razdoblje siječanj - lipanj 2010. g. su:
- prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
- račun financiranja
- opći dio proračuna
- posebni dio proračuna
- izvještaj o zaduživanju i upravljanju dugom
- izvještaj o jamstvima danim u proračunskoj godini
- izvještaj o korištenju proračunskih zaliha
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koji se nalaze u privitku
ovog Polugodišnjeg izvještaja.
Članak 3.
Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Medulin za razdoblje siječanj lipanj 2010. godine stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama
Općine Medulin.

Klasa: 021-05/10-01/6
Ur. broj: 2168/02-05/007-10-15
Medulin, 07. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Darko Lorencin, dipl. oec.
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Na temelju članka 14. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br. 7/09)
Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj 13. sjednici održanoj dana 07. rujna 2010.
godine donosi
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Prihvaća se informacija o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava u prvom polugodištu
2010. godine, sukladno Zaključku Općinskog načelnika Klasa:022-05/10-50/4, Urbroj:
2168/02-05/023-10-36 od 28. travnja 2010. godine.
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Medulin.

Klasa: 021-05/10-01/6
Ur. broj: 2168/02-05/007-10-16
Medulin, 07. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Darko Lorencin, dipl. oec.
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Na temelju članka 14. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br. 7/09),
Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj 13. Sjednici, održanoj dana 07. rujna 2010.
godine donosi sljedeću
ODLUKU
Članak 1.
Prihvaća se prijedlog Sporazuma o podmirenju duga za komunalnu naknadu s tvrtkom
Wilimturist koji je utvrđen zaključkom Općinskog načelnika Klasa: 022-05/10-50/7, urbroj:
2168/02-05/023-10-23 od 15.07.2010. godine, kojim se Wilimturist obvezuje iznos od
42.595,72 kn koji se odnosi na komunalnu naknadu za razdoblje 07/2002-01/2005 uplatiti u
korist žiro računa Općine Medulin u četiri jednake tranše, od kojih prva dospijeva 7 dana od
dana zaključenja sporazuma, a svaka sljedeća u roku od mjesec dana od one prethodne,
a Općina Medulin se obvezuje nakon primitka uplate izvršiti otpis preostalog zaduženja
u poslovnim knjigama u iznosu od 897.939,85 kn; njeno potraživanja za zatezne kamate
do 01.01.2007. godine otpisuje se zbog zastare a zatezna kamata od 1.1.2007. se stavlja
u prijeboj sa zateznom kamatom koju Wilim turist potražuje po rješenju Općinskog suda
u Puli posl.br. Ovrv-2105/02 od 12.05.2009. godine, s time da se Wilim turist odriče viška
kamate koju potražuje, čime do 01/2005 Wilim turist i Općina Medulin neće imati više
nikakvih potraživanja ni obaveza temeljem komunalne naknade za predmetne objekte.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama
Općine Medulin.

Klasa: 021-05/10-01/6
Ur. broj: 2168/02-05/007-10-17
Medulin, 07. rujna 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Darko Lorencin, dipl. oec.
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
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Na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, čl. 53., te na temelju Statuta Općine
Medulin, čl.14. (sl.n. 7/09.), Općinsko vijeće Općine Medulin, na svojoj 13. sjednici održanoj
dana 07. rujna 2010. godine, donijelo je
ODLUKU
o ustrojstvu Upravnih odjela Općine Medulin
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, naziv i djelokrug rada Upravnih odjela Općine Medulin.
Članak 2.
Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela Općine, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni
i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj službenika i namještenika koji obavljaju
poslove na pojedinim radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela
upravljanje poslovima u skladu sa statutom i drugim općim aktima Općine urediti će se
Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih odjela Općine Medulin, kojeg donosi Načelnik.
Članak 3.
Načelnik usmjerava rad upravnih odjela Općine Medulin u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine Medulin te nadzire njegov rad.
Članak 4.
Sredstva za rad Upravnih odjela osiguravaju se u proračunu Općine Medulin.
Članak 5.
Upravna tijela Općinske uprave čine 4 (četiri) upravna odjela, i to kako slijedi:
1.
2.
3.
4.

Ured načelnika,
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti,
Upravni odjel za prostorno planiranje i komunalni sustav,
Upravni odjel za proračun i financije.
Članak 6.

Ured načelnika nadležan je za poslove:
-

organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada
načelnika, vijeća i radnih tijela, priprema i organizira sjednica općinskog vijeća i
njegovih radnih tijela te mjesnih odbora
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Broj: 6/2010.
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poslove suradnje s drugim jedinicama lokalne, regionalne i međunarodne
samouprave, državnim tijelima, medijima, organizacijama i ustanovama,
međunarodnu suradnju, bratimljenja, poslove apliciranja na natječaje europske
unije, te implementiranja projekata financiranih od strane europske unije
organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove ostvarivanja prava na
pristup informacijama i javno informiranje i poslove u vezi s protokolarnim susretima,
primanjima i prigodnim svečanostima i manifestacijama od važnosti za općinu
Medulin
te druge poslove koji su posebnim propisima određeni kao poslovi iz nadležnosti
tijela uprave jedinice lokalne samouprave.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti:
- unapređenje rada udruga građana i promicanju sudjelovanja građana u odlučivanju,
te razvoju civilnog društva,
- poslove kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području brige o djeci,
obrazovanju i odgoju,
- poslove kojima se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području sporta i
tehničke kulture,
- poslove zaštite i unapređenja kvalitete življenja te unapređenja zdravstvene zaštite
i socijalne skrbi na području Općine,
- poslove osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području kulture,
- poslove zaštite potrošača,
- poslove civilne i protupožarne zaštite,
- te druge poslove koji su posebnim propisima određeni kao poslovi iz nadležnosti
tijela uprave jedinice lokalne samouprave.
Upravni odjel za prostorno planiranje i komunalni sustav,
- poslove iz djelokruga pripreme i uređenja zemljišta za izgradnju, te prostornog i
urbanističkog planiranja i dokumentacije prostora, zaštite i očuvanja graditeljskog
nasljeđa i uređenja naselja i stanovanja,
- izradu i provedbu dokumenata zaštite okoliša i suradnju s nadležnim tijelima,
prikupljanja, evidentiranja, procjene, obrade i primjene podataka o prirodi i okolišu,
stvaranja i održavanja baze podataka o zelenim površinama te izrade plana zelenih
površina, provođenja monitoringa pojedinih elemenata okoliša, pripreme i izrade
stručnih podloga za pripremu
- planova intervencija u okolišu i programa sanacije ugroženih dijelova okoliša te
provođenje postupaka procjene utjecaja na okoliš.
- poslove uređenja naselja, unapređenja kvalitete stanovanja, izgradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture i izgradnje svih drugih građevina kojih je investitor
Općina Medulin.
- Poslove održavanja komunalne infrastrukture, te planiranja, analize, kontrole i
uređenja prometa, koordinacije i kontrole rada i planova komunalnog poduzeća,
utvrđivanja i ovrhe komunalnog doprinosa, komunalne naknade i naknade za
priključenje, te poslove komunalnog redarstva,
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poslove pripreme prijedloga akata o upravljanju, gospodarenju i raspolaganju
imovinom u vlasništvu Općine Medulin, te imovinom za koju je posebnim zakonima
propisano da istom raspolažu jedinice lokalne samouprave.

Upravni odjel za proračun i financije:
- poslove financijskog poslovanja, proračuna i računovodstveno-knjigovodstvene
poslove, naplatu općinskih poreza i ostalih prihoda te poslove osiguranja,
- poticanje gospodarske aktivnosti i osiguranje osnova za razvitak gospodarskih
djelatnosti u sklopu planiranja prostornih i infrastrukturnih potreba na području
Općine,
- stručne i administrativne poslove za pripremu i provođenje postupaka javne nabave
za potrebe Općine Medulin,
- te druge poslove koji su posebnim propisima određeni kao poslovi iz nadležnosti
tijela uprave jedinice lokalne samouprave.
Članak 7.
Upravne, stručne i ostale poslove iz djelokruga rada upravnih odjela obavljaju službenici
i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga upravnog tijela u kojem rade,
a namještenici obavljaju tehničke, prateće i pomoćne poslove.
Članak 8.
Radom pojedinog upravnog odjela rukovodi Pročelnik.
II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Za pročelnike upravnih odjela raspisat će se javni natječaj najkasnije u roku od 30 dana
od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 10.
Službenici i namještenici upravnih tijela ustrojenih Odlukom o ustrojstvu upravnih odjela
Općine Medulin (S.N. Općine Medulin 5/06) rasporedit će se na radna mjesta prema
Pravilniku o unutarnjem redu iz članka 2. ove odluke u roku od 30 dana od stupanja na
snagu Pravilnika o unutarnjem redu.
Službenici i namještenici koji ne budu raspoređeni na radna mjesta prema Pravilniku o
unutarnjem redu iz članka 2. ove odluke, iz razloga što nema slobodnih radnih mjesta ili iz
razloga što ne ispunjavaju stručne i druge uvjete za raspored na slobodna radna mjesta,
stavljaju se na raspolaganje Načelniku Općine Medulin, te im prestaje radni odnos prema
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odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine br. 86/08),
a vezi sa člankom 96. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01 60/01).
Članak 11.
Načelnik Općine Medulin donijeti će posebnu odluku o osobama koja će nakon stupanja na
snagu ove Odluke, a do imenovanja pročelnika Upravnih odjela biti privremeno ovlaštene
za obavljanje poslova koji su u djelokrugu pročelnika Upravnih odjela.
Članak 12.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu
Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin broj 7/2005).

Klasa: 021-05/10-01/6
Ur. broj: 2168/02-05/007-10-18
Medulin, 07. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Darko Lorencin, dipl. oec.
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Na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, čl. 53., na temelju čl. 10. Zakona
o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10.), na temelju Statuta
Općine Medulin, čl.14. (sl. n. 7/09.), Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj 13. sjednici
održanoj dana 07. rujna 2010. godine donijelo je
ODLUKU O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPĆINE MEDULIN
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u
upravnim odjelima Općine Medulin.
Članak 2.
Obračun i isplata plaća službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke vrši se u okviru
sredstava osiguranih Proračunom Općine Medulin.
Članak 3.
Osnovna plaća djelatnika za puno radno vrijeme i uobičajeni radni učinak na poslovima
i radnim zadacima radnog mjesta na koje je djelatnik raspoređen, predstavlja umnožak
osnovice, broja radnih sati i koeficijenta složenosti poslova i radnih zadataka.
Članak 4.
Osnovicu za obračun plaće službenika i namještenika novčana je svota propisana u brutto
iznosu, a utvrđuje se kolektivnim ugovorom.
Ukoliko osnovica nije utvrđena kolektivnim ugovorom, utvrđuje ju Načelnik.
Članak 5.
Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima Općine Medulin
utvrđuju se po radnim mjestima kako slijedi:

Potkategorija
Naziv radnog mjesta
radnog mjesta
RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

Klasifikacijski
rang

koeficijent

1.

3,50

1.

3,50

1.

3,50

1.

3,50

Glavni rukovoditelj
Pročelnik-ca ureda načelnika
Pročelnik-ca upravnog odjela za opće poslove i društvene
djelatnosti
Pročelnik-ca upravnog odjela za prostorno uređenje i
komunalni sustav
Pročelnik-ca upravnog odjela za proračun i financije
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RADNA MJESTA II. KATEGORIJE
Viši savjetnik
Viši-a savjetnik-ca za računovodstvo i financije

2.

2,80

3.

2,65

3.

2,65

3.

2,65

3.

2,65

3.

2,65

Viši stručni suradnik
Viši-a stručni-a suradnik-ca za društvene djelatnosti
Viši-a stručni-a suradnik-ca za pravne poslove i javnu
nabavu
Viši-a stručni-a suradnik-ca za prostorno planiranje
Viši-a stručni-a suradnik-ca za izgradnju i komunalno
održavanje
Viši-a stručni-a suradnik-ca za komunalne djelatnosti
Viši-a stručni-a suradnik-ca za proračun i financije

3.

2,65

Viši-a stručni-a suradnik-ca za računovodstvo i financije

3.

2,65

Viši-a stručni-a suradnik-ca za općinske prihode

3.

2,65

Viši-a stručni-a suradnik-ca za općinske poreze

3.

2,65

4.

2,00

4.

2,00

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE
Referent
Referent-ica za mjesnu samoupravu, međunarodnu
suradnju i informiranje
administrativni-a tajnik-ca Načelnika
Referent-ica - komunalni redar

5.

1,90

Referent-ica - prometni redar

5.

1,90

Referent-ica za poslove pisarnice i arhive

6.

1,82

Referent-ica za opće poslove

6.

1,82

Referent-ica za prostorno planiranje i komunalni sustav

6.

1,82

Referent-ica za računovodstvo

6.

1,82

Referent-ica za poslove u pisarnici

7.

1,72

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE
Namještenici II. potkateg.

Razina

portir- ka

1.

8.

1,50

spremač-ica

2.

9.

1,15

Članak 6.
Plaća vježbenika utvrđuje se u visini od 85% od plaće za određeno radno mjesto za koje
obavlja vježbenički staž.
Članak 7.
Osnovna plaća djelatnika povećava se za svaku navršenu godinu radnog staža za 0,5%.
Pravo na povećanje plaće prema prethodnom stavku pripada djelatniku za ukupni radni
staž.
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Članak 8.
Uz plaću, koja se kao fiksni dio utvrđuje primjenom koeficijenata utvrđenog ovim Pravilnikom,
djelatnicima se može isplatiti i dodatak za uspješnost na radu, kao varijabilni dio plaće.
Dodatak za uspješnost na radu dodjeljuje načelnik, a na prijedlog pročelnika.
Dodatak za uspješnost na radu dodjeljivat će se u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za
utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatak za uspješnost na radu,
kojeg donosi načelnik.
Članak 9.
Za utvrđivanje ostalih materijalnih prava djelatnika, koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom,
primjenjuju se odredbe zakona i drugih propisa te važećeg kolektivnog ugovora.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, do sklapanja novog kolektivnog ugovora, primjenjivat će
se pravna pravila sadržana u Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene
u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije od 27. prosinca
2005. godine, ako nisu u suprotnosti s ovim Pravilnikom.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana po objavi na oglasnoj ploči Općine Medulin, a
primjenjivat će se od obračuna plaće za mjesec rujan 2010. godine.
Članak 11.
Danom donošenja ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o plaćama i drugim primanjima
zaposlenih u općinskoj upravi Općine Medulin Klasa: 022-05/06-01/18 Ur.broj: 2168/0205-007/06-17.10. od 25. svibnja 2006. godine.

Klasa: 021-05/10-01/6
Ur. broj: 2168/02-05/007-10-19
Medulin, 07. rujna 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Darko Lorencin, dipl. oec.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2010.
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Temeljem članka 14. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br. 7/09),
članka 52. stavak 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne
novine broj 153/09) Općinsko vijeće Općine Medulin na 13. sjednici održanoj 07. rujna
2010. godine donosi
ODLUKU
O OBRAČUNU I NAPLATI NAKADE ZA RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE
Članak 1.
Utvrđuje se da je Općinsko vijeće Općine Medulin donijelo dana 16. listopada 2009. godine
Klasa: 021-05/09-01/5, Ur. broj: 2168/02-05-007/09-1 Odluku o uvođenju posebnog doprinosa
za izgradnju objekata i uređaja sustava za odvodnju otpadnih voda za područje Općine
Medulin, temeljem koje se radi financiranja izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda na području Općine Medulin uveden poseban doprinos za izgradnju u iznosu
od 2,81 kn/m3 utrošene vode za domaćinstva, a ostale korisnike 5,64 kn/m3 utrošene
vode.
Utvrđuje se da je temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine
broj: 153/09) umjesto posebnog doprinosa za izgradnju potrebno utvrditi obvezu plaćanja
naknade za razvoj.
Slijedom navedenog, ovom se Odlukom na području Općine Medulin (u daljnjem tekstu:
Općina) uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj radi ravnomjerne izgradnje komunalnih
vodnih građevina javne odvodnje (u daljnjem tekstu: naknada za razvoj) prema projektu
zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području: Jadranski projekt).
Članak 2.
Naknada za razvoj iznosi:
- za domaćinstva 		
- za ostale korisnike

2,81 kn/m3 utrošene vode
5,64 kn/m3 utrošene vode
Članak 3.

Prihod ostvaren od naknade za razvoj upotrijebiti će se:
za izgradnju, otplatu naknade i kamate po kreditu za objekte Jadranskog projekta koji će
se definirati ugovorom koji će zaključiti Hrvatske vode d.o.o. i Albanež d.o.o.
Sredstva prikupljena do potpisivanja Ugovora mogu se koristiti za izradu projektne
dokumentacije za ishodovanje lokacijskih dozvola i potvrda glavnog projekta, sanaciju i
izgradnju objekata i uređaja sustava javne odvodnje.
Članak 4.
Naknada se naplaćuje putem računa koje obveznicima ispostavlja isporučitelj vodne usluge
javne odvodnje Vodovod Pula d.o.o. uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe. Obveznici
naknade za razvoj su korisnici usluga javne vodoopskrbe na području Općine, osim fizičkih
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2010.

i pravnih osoba s prebivalištem odnosno sjedištem na području naselja Pješčana uvala
i Vintijan, obzirom da se isti priključuju na sustav za odvodnju i pročišćavanje otpadnih
voda Grada Pula dok se naselje Valbonaša za sada ne planira priključiti na sustav javne
odvodnje. O plaćanju naknade za razvoj za izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje
otpadnih voda u naseljima Pješčana uvala i Vintijan donijeti će se posebna odluka.
Članak 5.
Od 01. rujna 2010. godine naknada za razvoj prihod je isporučitelja vodne usluge javne
odvodnje – društva Albanež d.o.o. te se uplaćuje na poseban račun.
Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavljati će društvo Albanež d.o.o.
Članak 6.
Zabranjuje se isporučiteljima vodnih usluga javne vodoopskrbe Vodovod Pula d.o.o. i javne
odvodnje Albanež d.o.o. raspolagati na bilo koji način iznosom naknade za razvoj osim
na način određen ovom Odlukom.
Članak 7.
Ova Odluka objaviti će se u Službenim novinama Općine Medulin i stupa na snagu u roku
od osam dana od objave.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti odluka o uvođenju posebnog doprinosa za
izgradnju objekata i uređaja sustava za odvodnju otpadnih voda za područje Općine Medulin
od 16. listopada 2009. godine Klasa: 021-05/09-01/5, Ur.broj: 2168/02-05-007/09-1.

Klasa: 021-05/10-01/6
Ur. broj: 2168/02-05/007-10-23
Medulin, 07. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Darko Lorencin, dipl. oec.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2010.
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Na temelju članka 14. Statuta Općine Medulin (SN. 7/09), Zakona o predškolskom odgoju
i naobrazbi, Zakon o ustanovama (NN 76/93), Općinsko vijeće Općine Medulin donosi
sljedeću
ODLUKU
Članak 1.
Daje se suglasnost na izmjenu imena i sjedišta Predškolske ustanove “Dječji vrtići
Medulin”, kako slijedi:
Izmjena sjedišta
1. Dosadašnje sjedište: Katikulić 1, 522003 Medulin
2. Novo sjedište: Munida 3a, 52203 Medulin
Izmjena imena:
1. Dosadašnji naziv Predškolska ustanova “Dječji vrtići Medulin”
2. Novi naziv: “Dječji vrtići Medulin”

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/10-01/6
Ur. broj: 2168/02-05/007-10-20
Medulin, 07. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Darko Lorencin, dipl. oec.
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2010.

Na temelju članka 14. Statuta Općine Medulin (SN. 7/09), Zakona o predškolskom odgoju
i naobrazbi, Zakon o ustanovama (NN 76/93), Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj
13. sjednici održanoj dana 07. rujna 2010. godine donosi sljedeću
ODLUKU
Članak 1.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune novog Statuta Predškolske ustanove “Dječji vrtići
Medulin” koje se nalaze u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/10-01/6
Ur. broj: 2168/02-05/007-10-21
Medulin, 07. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Darko Lorencin, dipl. oec.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2010.
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Na temelju članka 14. Statuta Općine Medulin (SN. 7/09), Zakona o predškolskom odgoju
i naobrazbi, Zakon o ustanovama (NN 76/93), Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj
13. sjednici održanoj dana 07. rujna 2010. godine donosi sljedeći
ZAKLJUČAK

Članak 1.
Daje se suglasnost na izmjene i dopune novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Predškolske ustanove “Dječji vrtići Medulin”.

Članak 1.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/10-01/6
Ur. broj: 2168/02-05/007-10-22
Medulin, 07. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Darko Lorencin, dipl. oec.
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2010.

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/07,
38/09), i Zaključka načelnika Općine Medulin (KLASA: 022-05/10-50/7, URBROJ: 2168/0205/023-10-28 od 19.07.2010. godine), objavljuje se:

PRETHODNA RASPRAVA
U TIJEKU IZRADE NACRTA PRIJEDLOGA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
TURISTIČKI PUNKT POMER – ZONA TURISTIČKE NAMJENE
Prethodna rasprava u tijeku izrade nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja Turistički
punkt Pomer – zona turističke namjene, održati će se dana 29. srpnja 2010. godine s
početkom u 9:00 sati u prostorijama Općine Medulin, Centar 58, I kat (isključivo za nadležna
tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br.
76/07, 38/09) - predstavnike tijela državne uprave, pravnih osoba s javnim ovlastima,
upravnih tijela županije i općina i gradova).

NAČELNIK OPĆINE MEDULIN
Goran Buić, dipl. ing.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2010.
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Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/07,
38/09), i Zaključka načelnika Općine Medulin (KLASA: 022-05/10-50/7, URBROJ: 2168/0205/023-10-27 od 19.07. 2010. godine), objavljuje se

PRETHODNA RASPRAVA
U TIJEKU IZRADE NACRTA PRIJEDLOGA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
VALBONAŠA – ZONA GOSPODARSKE NAMJENE
Prethodna rasprava u tijeku izrade nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja Valbonaša
– zona gospodarske namjene, održati će se dana 29. srpnja 2010. godine s početkom u
9:00 sati u prostorijama Općine Medulin, Centar 58, I kat (isključivo za nadležna tijela i
osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/07,
38/09) - predstavnike tijela državne uprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, upravnih
tijela županije i općina i gradova).

NAČELNIK OPĆINE MEDULIN
Goran Buić, dipl. ing.
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2010.

Na temelju članaka 84. - 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te članka 29. Statuta
Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 7/2009) i Zaključka Načelnika Općine
Medulin KLASA: 022-05/10-50/5, URBROJ: 2168/02-05/023-10-15 , od 13. svibnja 2010.
godine, objavljuje se:
PONOVNA JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE MEDULIN

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Medulin za
ponovnu javnu raspravu (u daljnjem tekstu: ID PPUO Medulin).
Prijedlog ID PPUO Medulin iz stavka 1. ove točke je sastavni dio Zaključka
Načelnika Općine Medulin (KLASA: 022-05/10-50/4, URBROJ: 2168/02-05/023-1015 od 13. svibnja 2010. godine).
2. Ponovna javna rasprava o prijedlogu ID PPUO Medulin provesti će se od dana 24.
svibnja 2010. godine do dana 7. lipnja 2010. godine u ukupnom trajanju od 15 dana.
3. Javni uvid u prijedlog ID PPUO Medulin provesti će se od dana 24. svibnja 2010.
godine do dana 7. lipnja 2010. godine u ukupnom trajanju od 15 dana.
4. Javno izlaganje o prijedlogu ID PPUO Medulin izvršiti će se dana 27. svibnja 2010.
godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama novog dijela Osnovne škole “Mate
Demarina” u Medulinu.
5. Primjedbe na prijedlog ID PPUO Medulin nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, te građani i udruge mogu dostavljati tijekom
provođenja javne rasprave zaključno s danom 07. lipnja 2010. godine i to pismenim
putem na adresu: OPĆINA MEDULIN, Jedinstveni upravni odjel, Centar 223, 52203
Medulin ili upisom u knjigu primjedbi koja će u vrijeme provedbe javnog uvida biti
dostupna uz prijedlog ID PPUO Medulin u prostorijama Općine Medulin, Centar 58, I
kat, i to svakim radnim danom: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9:00 sati do 12:00
sati, te utorkom od 15:00 sati do 17:00 sati, a na dan javnog izlaganja i na mjestu
javnog izlaganja.
6. Prijedlozi i primjedbe na prijedlog ID PPUO Medulin koji ne budu čitko napisani i
potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja i nisu dostavljeni u roku,
neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi

NAČELNIK OPĆINE MEDULIN
Goran Buić, dipl. ing.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2010.
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Na temelju članaka 84. - 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te članka 29. Statuta
Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 7/2009) i Zaključka Načelnika Općine
Medulin KLASA: 022-05/10-50/6 URBROJ: 2168/02-05/023-10-15, od 08.srpnja 2010.
godine, objavljuje se
JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU
DETALJNOG PLANA UREĐENJA - STRANA

1. Utvrđuje se prijedlog DPU STRANA za javnu raspravu (u daljnjem tekstu: DPU
STRANA).
Prijedlog DPU STRANA iz stavka 1. ove točke je sastavni dio Zaključka Načelnika
Općine Medulin (KLASA: 022-05/10-50/7, URBROJ: 2168/02-05/023-10-15 od 08.
srpnja 2010. godine).
2. Javna rasprava o prijedlogu DPU STRANA provesti će se od dana 19. srpnja 2010.
godine do dana 18. kolovoza 2010. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.
3. Javni uvid u prijedlog DPU STRANA provesti će se od dana 19. srpnja 2010. godine
do dana 18. kolovoza 2010. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.
4. Javno izlaganje o prijedlogu DPU STRANA izvršiti će se dana 22. srpnja 2010.
godine s početkom u 19:00 sati u prostorijama škole “Vinkuran” u Vinkuranu.
5. Primjedbe na prijedlog DPU STRANA nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, te građani i udruge mogu dostavljati tijekom
provođenja javne rasprave zaključno s danom 18. kolovoza 2010. godine i to
pismenim putem na adresu: OPĆINA MEDULIN, Jedinstveni upravni odjel, Centar
223, 52203 Medulin ili upisom u knjigu primjedbi koja će u vrijeme provedbe javnog
uvida biti dostupna uz prijedlog DPU STRANA u prostorijama Općine Medulin,
Centar 58, II kat, soba 7, u uredovno vrijeme rada sa strankama: ponedjeljak, srijeda
i petak od 8.00 do 11.00 sati, te utorak od 13.30 do 15.30 sati, a na dan javnog
izlaganja i na mjestu javnog izlaganja
6. Prijedlozi i primjedbe na prijedlog DPU STRANA koji ne budu čitko napisani i
potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja i nisu dostavljeni u roku,
neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi

NAČELNIK OPĆINE MEDULIN
Goran Buić, dipl. ing.
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
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