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Temeljem članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br.
76/07., 38/09., 55/11. 90/11 i 50/12.) i članka 14. Statuta Općine Medulin ("Službene novine
Općine Medulin“ br. 02/09.), Općinsko vijeće Općine Medulin na 37.sjednici održanoj
15.travnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
zone zabavnog centra i letjelišta CAMPANOŽ
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Urbanistički plan uređenja zone zabavnog centra I letjelišta CAMPANOŽ (u
daljnjem tekstu: Plan)
Članak 2.
Plan je izradio AD arhitektura I dizajn d.o.o., Poljana SV.Martina 24, Pula
Članak 3.
Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke
dijelove kako slijedi:
Tekstualni dio plana - Odredbe za provođenje
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Opće odredbe
Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena
Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti
Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti
Uvjeti i način gradnje stambenih građevina
Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne,
elektroničke komunikacijske mreže s pripadajućim objektima i površinama
5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
5.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže
5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
6.
Uvjeti uređenja javnih zelenih površina
7.
Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih
vrijednosti
8.
Postupanje s otpadom
9.
Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš
10. Mjere provedbe plana
Grafički dio
0.
1.
2.

Granica obuhvata 1 : 2000
Korištenje i namjena površina 1 : 2000
Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža
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Promet 1 : 2000
Elektroničke komunikacije 1 : 2000
Vodoopskrba 1 : 2000
Odvodnja fekalnih i oborinskih voda 1 : 2000
Elektroenegetika I Plinnoopskrba 1 : 2000
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 1 : 2000
Način i uvjeti gradnje 1 : 2000

II. ODREDBE ZA PROVOÐENJE
Članak 4.
(1) Općina Medulin je Odlukom o izradi (“Službene novine Općine Medulin”, br.6/2011 .)
i Prostornim planom uređenja Općine Medulin (“Službene novine Općine Medulin”, br.
2/07 i 5/11) utvrdila potrebu izrade urbanističkog plana uređenja građevinskog područje
izvan naselja za izdvojene namjene, ugostiteljsko turističke namjene – zabavni centar
(TZ), i sportsko rekreacijske namjene (R6).
Urbanistički plan uređenja (UPU) građevinskog područje izvan naselja za izdvojene
namjene, ugostiteljsko turističke namjene – zabavni centar, i sportsko rekreacijske namjene
CAMPANOŽ (u daljnjem tekstu : Plan) izrađuje se sukladno Zakonu o prostornom uređenju
i gradnji (“Narodne novine”, br. 76/07, 38/09 , 55/11 i 90/11.), i Prostornom planom uređenja
Općine Medulin (“Službene novine Općine Medulin”, br. 2/07 i 5/11).
Plan se izrađuje na katastarskoj podlozi mj 1:2000.
Granica obuhvata Plana prikazana je u grafičkom dijelu Plana u mjerilu 1: 2000.
Površina obuhvata plana iznosi 70,40 Ha od čega 43.45 Ha ugostiteljsko turističke namjene
i 26,95 Ha sportsko rekreacijske namjene.
Članak 5.
(1) Planom se utvrđuju dugoročne osnove organiziranja i uređivanja prostora a posebno:
- osnovna podjela prostora po namjeni, s uvjetima njegovog uređivanja,
- sustav infrastrukturnih koridora i građevina, te njihovo povezivanje sa sustavom
susjednog i šireg područja,
- mjere zaštite i unapređivanja okoliša,
- mjere provedbe Plana.
Članak 6.
(1) Svi elementi na temelju kojih će se izdavati lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima
građenja i drugi akti u skladu sa Zakonom, a koji nisu posebno navedeni u ovom Planu,
određuju se na temelju odredbi važećih prostornih planova šireg područja.
1. UVJETI ODREÐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH
NAMJENA
1.1. Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene
Članak 7.
(1) Površine javnih i drugih namjena razgraničene su i prikazane bojom i planskom
oznakom na kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA u mjerilu
1:2000.
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(2) Površine zona su približne, određene temeljem skenirane katastarske podloge
Manja odstupanja površina i pokazatelja su moguća temeljem mjerenja stvarnog terena
i detaljnijih geodetskih podloga što se ne smatra izmjenom Urbanističkog plana.
(3) Unutar svake zone može se formirati jedna ili više građevnih čestica za izgradnju
građevina osnovne namjene.
1.2. Korištenje i namjena prostora
Članak 8.
Područje obuhvata Plana dijeli se na zone i lokacije slijedećih namjena:
Gospodarska ugostiteljsko turistička namjena: - zabavni centar ( TZ)
Planska oznaka TZ/1 : ugostiteljski punkt
Planska oznaka TZ/2 : multimedijalni zabavni centar i koncertna poljana
Planska oznaka TZ/3 : zabavni parkovi: aqua park,family park, adrenalina park i golf
akademija
Planska oznaka TZ/4 : ugostiteljski punkt
Planska oznaka TZ/5 : prateći sadržaji letjelišta
Sportsko rekreacijska namjena: sportsko letjelište (R6)
Planska oznaka R6/1 : letjelište - uzletno sletna staza
Planska oznaka R6/2 : letjelište - prateći sadržaji i servisne djelatnosti
Promet u mirovanju : parkiralište (P)
Planska oznaka P1-P3: parkiralište
Zelene površine (Z)
Planska oznaka Z1-Z5: zaštitne zelene površine
Javne prometne površine
Površine infrastrukturnih sustava
Planska oznaka TS : trafostanica
Negradive površine označene u kartografskim prikazima br. 3 i 4 predstavljaju
neizgrađene dijelove planiranih građevinskih zona. U negradivom dijelu zona mogu se
planirati parkirališne i manipulativne površine, infrastrukturni objekti i priključci, te drugi
sadržaji u funkciji komunalne infrastrukture,
Članak 9.
1.2.1. Gospodarska ugostiteljsko turistička namjena: - zabavni centar ( TZ)
U okviru zona gospodarske ugostiteljsko turističke namjene - zabavni centar planira se
gradnja više građevina (pojedinačnih ili složenih građevina) u funkciji zabave: multimedijalni
centri , kino, video centri, razni klubovi i dr., ugostiteljstva :restorani, barovi i dr.,
sporta, razonode i rekreacije : spa i wellness centri, aqua park, family park , otvorena
sportska igrališta i dr.
Članak 10.
(1) U zonama gospodarske ugostiteljsko turističke namjena - zabavni centar ne mogu
se graditi
- ugostiteljske građevine za smještaj gostiju
- građevine koje narušavaju vrijednosti okoliša, te pogoršavaju uvjete života
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(2) Na građevnim česticama gospodarske namjene može se graditi jedna ili više
slobodnostojećih građevina koje zajedno čine tehnološko-funkcionalnu cjelinu.
(3) Uz osnovnu – ugostiteljsko turističku namjenu (osim u zoni TZ/4) mogu se graditi :
- građevine i prostori trgovačke i uslužne namjene
- prateći skladišni prostori i građevine ostalih djelatnosti koje upotpunjuju osnovnu
namjenu
- upravne i uredske građevine
- ostale građevine prema zahtjevima tehnološko-funkcionalne cjeline
- otvorena sportska igrališta
(4) U zonama gospodarske namjene mogu se graditi i pješačke i parkirališne površine,
površine sportsko rekreacijske namjene, te uređivati javne zelene površine, sukladno
ovim odredbama, kao i postavljati urbana oprema. U ovim će se zonama, također, moći
graditi i građevine za smještaj vozila i parkirališni prostori.
Planska oznaka TZ/1 : ugostiteljski punkt
Unutar ove zone planira se gradnja ugostiteljskog objekta za pružanje usluga prehrane.
Unutar osnovne ugostiteljske namjene mogu se graditi i prostori trgovačke i uslužne
namjene u funkciji ugostiteljstva i /ili poljoprivrede (vinski podrum, degustacije, prodaja
proizvoda i sl.).
Postojeća građevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje ( pakiranje i skladištenje
poljoprivrednih proizvoda) može se ukloniti i na njeno mjesto izgraditi nova građevina
po uvjetima iz ovih Odredbi ili rekonstruirati uz maksimalno povećanje postojeće brutto
razvijene površine od 30%.
Planska oznaka TZ/2 : multimedijalni zabavni centar
Unutar ove zone planira se izgradnja više građevina u funkciji multimedijalnog zabavnog
centra koji se sastoji se od više zabavnih sadržaja orijentiranih na noćnu zabavu, disco
klubova, noćnih barova, klubova sa živom muzikom, klubova sa scenskim nastupima,
kazališta, višenamjenskih dvorana za 3d projekcije,kino i slično.
Unutar ove zone u sklopu građevina osnovne namjene moguća je i izgradnja ugostiteljskih
građevina tipa restorani i barovi (prema odredbama posebnih propisa) te prostora za
smještaj osoblja i stalne čuvarske službe.
Unutar ove zone predviđa se i uređenje koncertne poljane za održavanje prigodnih
manifestacija sa velikim brojem posjetitelja na otvorenom.
Izvan termina velikih događaja ovaj je prostor uređena livada koja je infrastrukturno
opremljena i koja se može koristiti za sportske sadržaja kao što su na primjer:
rekreacija, nogomet, vježbanje vožnje biciklom, badminton, streličarstvo, veliki prostor
za sajmove na otvorenom itd.
Planska oznaka TZ/3 : zabavni parkovi - aqua park, family park, adrenalina park i
golf akademija
Unutar ove zone planira se izgradnja više građevina i sadržaja u funkciji zabave, sporta,
razonode i rekreacije (spa i wellness centri, aqua park, family park , adrenalina park i
otvorena sportska igrališta karting staze, streljane , golf vježbališta, jahačke staze sa
pratećim građevina - konjušnice i dr.) kao i drugih građevina , instalacija, naprava i uređaja
za sport, rekreaciju i zabavu (učionice,svlačionice,sanitarije,klubski prostori i sl.).
Unutar ove zone mogu se na paviljonski način graditi i uređivati:
- Otvorene, poluotvorene (natkrivene) i zatvorene građevine sportske i rekreacijske namjene,
kao što su igrališta s fiksnim (armiranobetonskim, metalnim i sl.), polumontažnim,
montažnim i/ili teleskopskim tribinama i/ili nadstrešnicama, sportske dvorane i sl.
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- Otvoreni, poluotvoreni (natkriveni) i/ili zatvoreni rekreacijski i/ili plivački bazeni, bazeni
za skokove, fontane, umjetna jezera, svi s mogućnošću vodenih efekata i atrakcija
(vodoskoci, prskalice, vodene i podvodne masaže, umjetni valovi, umjetna rijeka ,umjetni
otoci, mostovi, tematske scenografije, zelenilo i sl. s nadgrađenim pristupnim montažnim
konstrukcijama, odnosno napravama, skakaonicama, postrojenjima i uređajima kao
što su otvoreni, poluotvoreni ili zatvoreni, ravni ili zavojiti tobogani za spuštanje, cijevi
za spuštanje i sl.,
- Zatvorene, poluotvorene ili otvorene, fiksne ili montažne, prizemne građevine, odnosno
punktovi - ugostiteljski objekti iz skupine restorani i barovi za usluživanje hrane i pića,
- Jednonamjenska i/ili višenamjenska građevina gospodarske - ugostiteljsko turističke,
uslužne, trgovačke, te javne i društvene namjene, sve u funkciji osnovne namjene, za
djelatnosti kao što su: ugostiteljski objekti iz skupine restorani i barovi, recepcija s
prodajnim mjestom za ulaznice, svlačionice sa sanitarijama, akvarij, wellness centar,
liječničke ordinacije različitih specijalnosti – ambulante, administrativne, uredske,
agencijske i upravne djelatnosti i sl., s potrebnim pomoćnim sadržajima koji mogu
uključivati promet u mirovanju (garaža za parkiranje vozila),
Planska oznaka TZ/4 : ugostiteljski punkt
Unutar ove zone planira se gradnja ugostiteljskog objekta za pružanje usluga prehrane
i zabave (disco club, piano bar, noćni bar i sl.)
Sklop postojećih građevina (stambenih i gospodarskih zgrada Stancije Marinoni) može
se rekonstruirati uz maksimalno povećanje postojeće bruto razvijene površine od 30%.
Iznimno unutar ove zone moguća je stambena namjena isključivo unutar postojeće
stambene zgrade stancije.
Planska oznaka TZ/5 : prateći sadržaji letjelišta
Unutar ove zone planira se izgradnja građevina, sadržaja i površina u funkciji letjelišta,
sporta i rekreacije (ugostiteljski objekti za pružanje usluga hrane i pića, spremišta za
letjelice, servisi, prostori za rad klubova i održavanje nastave i raznih tečajeva, padobranski
centar, sportska igrališta, prostori za smještaj osoblja i stalne čuvarske službe, garaže
za vozila i dr., )
Članak 11.
1.2.2 Sportsko rekreacijska namjena: sportsko letjelište (R6)
Područje sportskog letjelišta namijenjeno je uređenju sadržaja i površina u funkciji
sportskog letjelišta Campanož.
Prilikom uređenja letjelišta potrebna je primjena posebnih propisa.
Članak 12.
(1) U zonama sportsko rekreacijske namjene - letjelište ne mogu se graditi
- stambene građevine
- ugostiteljske građevine za smještaj gostiju
- građevine koje narušavaju vrijednosti okoliša, te pogoršavaju uvjete života
(2) Na građevnim česticama sportsko rekreacijske namjene može se graditi jedna ili više
građevina koje zajedno čine tehnološko-funkcionalnu cjelinu (složena građevina ).
Planska oznaka R6/1 : letjelište - uzletno sletna staza
Predstavljaju neizgrađene površine na kojima nije moguća izgradnja građevina
visokogradnje.
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Unutar ove zone planira se postava opreme i izgradnja površina u funkciji uzletno sletne
staze za sportske zrakopolove, jedrilice, balone i ostale letjelice.
Planska oznaka R6/2 : letjelište - prateći sadržaji i servisne djelatnosti
Unutar ove zone planira se izgradnja centralnih građevina i pratećih građevina, sadržaja
i površina u funkciji letjelišta (uprava letjelišta, ugostiteljski objekti za pružanje usluga
hrane i pića, spremišta za letjelice, servisi, prostori za rad klubova i održavanje nastave i
raznih tečajeva, prostori za smještaj osoblja i stalne čuvarske službe, vatrogasni centar,
garaže za vozila, i dr.)
Površine infrastrukturnih sustava namijenjene su gradnji nadzemnih i podzemnih
građevina i uređaja infrastrukture.
Površine javnih prometnih površina i parkirališta namijenjene su gradnji javnih kolnih,
kolnopješačkih i servisnih prometnica. Javne prometne površine namijenjene su i vođenju
podzemnih infrastrukturnih vodova i uređaja.
Površine zaštitnih zelenih površina (Z) predstavljaju neizgrađene površine na kojima
nisu mogući nikakvi građevni zahvati, već je moguće isključivo parkovno uređivanje
zelenih površina.
Zaštitne zelene površine određuju se kao javne površine koje moraju biti pristupačne i
koje nije dozvoljeno ograđivati.
2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAÐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Članak 13.
(1) Uvjeti i način gradnje građevina gospodarskih djelatnosti određuju se na temelju
odredaba ovog Plana uzimajući u obzir odredbe prostornog plana šireg područja,
vlasništvo nad zemljištem i ažurno stanje katastarske izmjere. Prema načinu gradnje
građevine gospodarskih djelatnosti mogu se graditi isključivo kao slobodnostojeće
građevine. Građevine gospodarskih djelatnosti grade se neposrednom provedbom
ovog plana.
(2) Gradnja građevina visokogradnje moguća je isključivo unutar gradivih dijelova zona
izgradnje utvrđenih u kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje.
(3) Ugradnja i postava uređaja i opreme u funkciji zabavnih parkova moguća je i unutar
gradivog dijela zabavnih parkova
(4) Unutar zona mogu se formirati jedna ili više građevnih čestica za izgradnju građevina
osnovne namjene (građevina visokogradnje),pomoćnih građevina te uređenje sportsko
rekreacijskih površina.
(5) Unutar zone ugostiteljsko turističke namjene zabavni centar ( TZ/2) - multimedijalni
zabavni centar i koncertna poljana mogu se formirati najmanje dvije , a najviše tri građevne
čestice i to:
a) Građevna čestica ugostiteljsko turističke namjene - multimedijalni zabavni centar (max
dvije)
b) Građevna čestica ugostiteljsko turističke namjene - koncertna poljana
(6) U slučaju formiranja jedinstvene građevne čestice na čitavoj površini zone ugostiteljsko
turističke namjene zabavni centar ( TZ/3) određuje se obveza formiranja građevne čestice
namjene zabavni centar - vodeno sportsko rekreacijski zabavni park.
(7) Unutar zone ugostiteljsko turističke namjene - ugostiteljski punkt (TZ/1 i TZ/4) - mogu se
formirati najviše dvije građevne čestice za gradnju građevina osnovne namjene (građevina
visokogradnje).
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OBLIK I VELIČINA GRAÐEVNE ČESTICE
Članak 14.
(1) Najmanja dopuštena veličina građevne čestice za građevine gospodarske namjene u
zonama TZ1 i TZ4 je 2400 m2 dok u svim ostalim zonama iznosi 15 000m2.
VELIČINA I POVRŠINA GRAÐEVINE
Gradivi dio građevne čestice
Članak 15.
(1) Gradivi dio građevne čestice određen je s jedne ili više strana građevnim pravcem, a
sa ostalih strana mora biti udaljen za min polovicu ukupne visine od granica susjednih
građevnih čestica ali ne manje od 5,0m.
Građevni pravac
Članak 16.
(1) Građevni pravac određuje se na udaljenosti od min 10 m do maksimalno 20 m od
granice građevne čestice prema javnoj prometnoj površini.
Članak 17.
Izgrađenost građevne čestice
U zonama TZ1 i TZ4 najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,20 a
najveći koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 0,3 .
U zoni TZ 2 kig iznosi 0.3 a kis iznosi 0,6.
U zoni R6/2 kig iznosi 0.25 a kis iznosi 0.30.
U svim ostalim zonama kig iznosi 0.1 a kis 0,15
OBLIKOVANJE GRAÐEVINE
Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje
Članak 18.
(1) Pri oblikovanju složenih građevina (osim u zoni TZ 2) izbjegavati građevine velikih
gabarita te oblikovati građevine kao manje povezane arhitektonske sklopove.
(2) Sklop građevina na jednoj čestici treba činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita,
a kod svih elemenata sklopa (osnovne i pomoćne građevine) primijeniti iste principe
oblikovanja te iste materijale završne obrade.
(3) Pri oblikovanju građevina u zoni TZ/2 posebnu pažnju posvetiti oblikovnom pristupu
koji će najmanje utjecati na postojeće stanje krajolika (kao na primjer : element zelenog
'vala'- zelenog krova kao livade koja se uspinje na pokrov građevina ) te čim više uklopiti
građevinu u brežuljkastu strukturu okoliša.
(4) Uređenje pročelja građevina mora biti jedinstveno, primjenom kvalitetnih tradicionalnih
i suvremenih materijala uz upotrebu pastelnih i zemljanih tonova. Zabranjuje se korištenje
žarkih i upadljivih tonova neprimjernih našem podneblju.
(5) Pročelja skladno oblikovati ujednačenom raščlambom ploha i otvora, a primijenjene
materijale, dimenzije i tipove otvora u pravilu unificirati.
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Visina i broj etaža
Članak 19.
(1)Visina građevina gospodarske namjene određuje se:
- zona TZ1 i TZ5 maksimalna visina iznosi 7 m, maksimalna ukupna visina iznosi 10,2
m uz najviše 2 nadzemne i jednu ili više podzemnih etaža uz ograničenje da ukupna
maksimalna visina ne može nadvisiti apsolutnu kotu od 60 m.n.v.
- zona TZ3 maksimalna visina iznosi 10 m, maksimalna ukupna visina iznosi 13,2 m uz
najviše 3 nadzemne i jednu ili više podzemnih etaža uz ograničenje da ukupna maksimalna
visina ne može nadvisiti apsolutnu kotu od 60 m.n.v.
- zona TZ2 maksimalna visina iznosi 13 m, maksimalna ukupna visina iznosi 15,2 m uz
najviše 4 nadzemne i jednu ili više podzemnih etaža uz ograničenje da ukupna maksimalna
visina ne može nadvisiti apsolutnu kotu od 63 m.n.v.
(2) Iznimno visina isključivo uređaja i opreme u funkciji zabavnih parkova unutar zone
pl.oznake TZ3 može biti i veća ali ne više od 30,0 m i pod uvjetom da zadovolji uvjete za
sigurno polijetanje i slijetanje zrakoplova propisane Zakonom o zračnom prometu ( NN
69/09 i NN 84/11)
i podzakonskim aktima donešenim na temelju tog zakona.
(3) Maksimalna visina građevine mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz
pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije
zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m.
Vrsta krova, nagib i vrsta pokrova
Članak 20.
(1) Vrsta krova, nagib i vrsta pokrova određuju se ovisno o specifičnostima građevine
primjenjujući propise za nagibe krovnih ploha ovisno o vrsti pokrova.
(2) Vrsta pokrova ne određuje se.
(3) Na krovište je dopušteno ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje te opremu i uređaje
za korištenje sunčane energije.
UREÐENJE GRAÐEVNE ČESTICE
Uvjeti za izgradnju ograda i pomoćnih građevina
Članak 21.
(1) Građevne čestice mogu biti ograđene osim čestica unutar zona TZ2, P1, P2,P3 koje
se ne ograđuju.
(2) Ograde mogu biti isključivo transparentne, zelene ili u kombinaciji kamenog niskog
punog zida(u izgledu suhozida) visine do 0,5 m i transparentne ograde.
(3) Izuzetak je sklop stare stancije Marinoni koji može biti ograđen , unutar povijesnih
katastarskih granica "štancije", punim kamenim zidom visine do 1,5m.
(4) Ograda se u načelu postavlja rubom građevne čestice ili rubom uređenog platoa.
Parkirališta za posjetioce urediti uz prometnu površinu kao otvorena neograđena
parkirališta izvan ograđenog dijela građevne čestice .
(5) Ne dozvoljava se izgradnja pomoćnih građevina.
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Uvjeti za smještaj vozila
Članak 22.
(1) Način i uvjete rješavanja prometa u mirovanju na području obuhvaćenom Planom
određivat će se uz osnovno načelo da se potreban broj parkirališnih mjesta mora osigurati
na građevnoj čestici na kojoj će se ostvariti namjeravani zahvat u prostoru i/ili na posebnoj
parkirališnoj površini utvrđenoj ovim planom. Pri tome za zone TZ 2 i TZ 3, izgradnja
parkirališta je uvjet za dobivanje uporabne dozvole.
(2) Parkirališna mjesta su minimalnih dimenzija 5,0x2,5m.
(3) Planirana parkirališta potrebno je urediti kao zelena parkirališta s visokim zelenilom
po načelu jedno stablo na pet parkirnih mjesta.
(4) Za građevnu česticu se broj parkirališnih/garažnih mjesta za osobna vozila određuje
na temelju prostornog plana šireg područja.
Zelene površine
Članak 23.
(1) Najmanje 20 % površine građevne čestice uređuje se kao parkovna ili zelena površina
u pravilu uz rubove građevne čestice prema javnoj prometnoj površini. Zelene površine
imaju istovremeno i ulogu prihvata za oborinske i površinske vode građevne čestice.
Drvoredi i stabla na parkiralištima te ozelenjeni pokosi nasipa platoa uključuju se u izračun
zelene površine.
3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAÐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
Članak 24.
(1) Ovim Planom određene su površine za smještaj građevina sportsko rekreacijske
namjena planske oznake R6 - letjelište, označene na kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE
I NAMJENA POVRŠINA planskim oznakama R6/1 i R6/2.
(2) Unutar zone R6/2 može se formirati jedna ili dvije građevne čestice za izgradnju
centralnih građevina i pratećih građevina, sadržaja i površina u funkciji sportskog letjelišta,
(uprava letjelišta, ugostiteljski objekti za pružanje usluga hrane i pića, spremišta za
letjelice, servisi, prostori za rad klubova i održavanje nastave i raznih tečajeva, prostori
za smještaj osoblja i stalne čuvarske službe, vatrogasni centar, garaže za vozila, i dr., ),
pomoćnih građevina te uređenje sportsko rekreacijskih površina.
(3) Unutar zone R6/1 planira se postava opreme i izgradnja površina u funkciji uzletno
sletne staze.
(4) Na površinama sportsko rekreacijske namjene ovim Planom omogućava se i
izgradnja i uređenje javnih, zaštitnih zelenih površina, vodenih površina i dječjih igrališta,
dodatne prometne mreže, parkirališnih i drugih kolnih površina te građevina komunalne
infrastrukture.
OBLIK I VELIČINA GRAÐEVNE ČESTICE
Članak 25.
(1) Unutar zone R6/2 najmanja dopuštena veličina građevne čestice iznosi 9 000m2
(2) Unutar zone R6/1 oblik i veličina čestice jednaki su obliku i veličini zone R6/1 - uzletno
sletna staza
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VELIČINA I POVRŠINA GRAÐEVINE
Gradivi dio građevne čestice
Članak 26.
(1) Gradivi dio građevne čestice određen je s jedne ili više strana građevnim pravcem, a
sa ostalih strana mora biti udaljen za min polovicu ukupne visine od granica susjednih
građevnih čestica ali ne manje od 5,0m.
Građevni pravac
Članak 27.
(1) Građevni pravac određuje se na udaljenosti od min 5 m do maksimalno 20 m od
granice građevne čestice prema javnoj prometnoj površini.
Članak 28.
Izgrađenost građevne čestice
(1) U zoni R6/2 Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,25 a najveći
koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 0,3.
(2) U zoni R6/1 - uzletno sletna staza ne predviđa se izgradnja građevina visokogradnje.
Unutar ove zone moguća je izgradnja objekata infrastrukture i ugradnja opreme u funkciji
letjelišta.
OBLIKOVANJE GRAÐEVINE
Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje
Članak 29.
(1) Pri oblikovanju složenih građevina izbjegavati građevine velikih gabarita te oblikovati
građevine kao arhitektonske sklopove.
(2) Sklop građevina na jednoj čestici treba činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita,
a kod svih elemenata sklopa (osnovne i pomoćne građevine) primijeniti iste principe
oblikovanja te iste materijale završne obrade.
(3) Građevine treba oblikovati u slogu suvremene arhitekture poslovnih građevina,
uključujući montažnu gradnju u betonu ili čeliku, primjenu suvremenih materijala za
oblikovanje pročelja i slobodniju kolorističku obradu.
(4) Uređenje pročelja građevina mora biti jedinstveno, primjenom kvalitetnih tradicionalnih
i suvremenih materijala.
(5) Pročelja skladno oblikovati ujednačenom raščlambom ploha i otvora, a primijenjene
materijale, dimenzije i tipove otvora u pravilu unificirati.
Visina i broj etaža
Članak 30.
(1)Visina građevina određuje se:
- zona R6/2 maksimalna visina iznosi 7,0 m, maksimalna ukupna visina iznosi 10,2 m uz
najviše 3 nadzemne i jednu ili više podzemnih etaža.
(2) Iznimno visina isključivo zgrade kontrolnog tornja letjelišta može biti i veća ali ne više
od 15,0 m i pod uvjetom da zadovolji uvjete za sigurno polijetanje i slijetanje zrakoplova
propisane Zakonom o zračnom prometu ( NN 69/09 i NN 84/11) i podzakonskim aktima
donešenim na temelju tog zakona.
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(3) Ukupna visina građevina visokogradnje ne smije nadvisiti apsolutnu nadmorsku visinu
utvrđenu po pojedinim zonama u Tablici 1.
Vrsta krova, nagib i vrsta pokrova
Članak 31.
(1) Vrsta krova, nagib i vrsta pokrova određuju se ovisno o specifičnostima građevine
primjenjujući propise za nagibe krovnih ploha ovisno o vrsti pokrova.
(2) Vrsta pokrova ne određuje se.
(3) Na krovište je dopušteno ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje te opremu i uređaje
za korištenje sunčane energije.
UREÐENJE GRAÐEVNE ČESTICE
Uvjeti za izgradnju ograda i pomoćnih građevina
Članak 32.
(1) Ograde mogu biti isključivo transparentne ili u kombinaciji niskog punog zida visine
do 1,o m i transparentne ograde.
(2) Ograda se u načelu postavlja rubom građevne čestice ili rubom uređenog platoa.
Parkirališta za posjetioce urediti uz prometnu površinu kao otvorena neograđena
parkirališta izvan ograđenog dijela građevne čestice .
(3) Pomoćne građevine mogu se graditi unutar gradivog dijela građevne čestice i ulaze
u izgrađenost građevne čestice.
Uvjeti za smještaj vozila
Članak 33.
(1) Način i uvjete rješavanja prometa u mirovanju na području obuhvaćenom Planom
određivat će se uz osnovno načelo da se potreban broj parkirališnih mjesta mora osigurati
na građevnoj čestici na kojoj će se ostvariti namjeravani zahvat u prostoru i/ili na posebnoj
parkirališnoj površini utvrđenoj ovim planom. Pri tome izgradnja parkirališta je uvjet za
dobivanje uporabne dozvole.
(2) Parkirališna mjesta su minimalnih dimenzija 5,0x2,5m.
(3) Planirana parkirališta potrebno je urediti kao zelena parkirališta s visokim zelenilom
po načelu jedno stablo na pet parkirnih mjesta.
(4) Za građevnu česticu se broj parkirališnih/garažnih mjesta za osobna vozila
određuje na temelju prostornog plana šireg područja.
Zelene površine
Članak 34.
(1) Najmanje 30 % površine zone uređuje se kao parkovna ili zelena površina u pravilu
uz rubove građevne čestice prema javnoj prometnoj površini.
Postotak uređenosti zelenim površinama po pojedinim zonama utvrđen je u Tablici
br.1.
Zelene površine imaju istovremeno i ulogu prihvata za oborinske i površinske vode
građevne čestice. Drvoredi i stabla na parkiralištima te ozelenjeni pokosi nasipa platoa
uključuju se u izračun zelene površine.
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4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAÐEVINA
Članak 35.
(1) Ovim Planom nije određena površina za smještaj stambenih građevina.
(2) Postojeće građevine, čija je namjena neusklađena s namjenom utvrđenim ovim
Planom mogu se rekonstruirati unutar postojećih gabarita po uvjetima za stambene
građevine utvrđene planom šireg područja.
4.1. UVJETI I NAČINI GRADNJE POJEDINIH ZONA I PODRUČJA
Članak 36.
TABLICA 1.

oznaka zone/
namjena

(min.)
površina
čestice /
m2

etažnost/max.
ukupna visina

kig

kis

zelene
površine
unutar
zone (%)

TZ-1 / UGOSTITELJSKI
PUNKT

2400

2 etaže
ukupna visina 10.2m
(ne više od 60 m.n.v.)

0.2

0.3

40

TZ-2 /MULTIMEDIJALNI
ZABAVNI CENTAR I
KONCERTNA POLJANA

15000

4 etaže
ukupna visina 15.2m
(ne više od 63 m.n.v.)

0.3

0.6

50

TZ-3 /ZABAVNI PARKOVI
AQUA PARK, FAMILY
PARK I ADRENALINA
PARK, GOLF AKADEMIJA

15000

3 etaže
ukupna visina 13.2m
(ne više od 60 m.n.v.)

0.1

0.15

30

TZ-4 /UGOSTITELJSKI
PUNKT

2400

postojeća

0.2

0.3

30

TZ-5 /PRATEĆI SADRŽAJI
LETJELIŠTA

15000

2 etaže
ukupna visina 10.2m
(ne više od 60 m.n.v.)

0.1

0.15

30

3 etaže
ukupna visina 10.2m
(ne više od 60 m.n.v.)

0.25

0.3

30

R6-1 /LETJELIŠTEutvrđena
UZLETNO SLETNA STAZA planom
R6-2 /LETJELIŠTEPRATEĆI SADRŽAJI I
SERVISNE DJELATNOSTI

9 000

5. UVJETI UREÐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA
PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S
PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA
Članak 37.
(1)Ovim Planom utvrđene su trase, koridori, zaštitni koridori i građevine prometnih,
telekomunikacijskih, vodnogospodarskih i energetskih sustava.
(2) Mjesto i način priključivanja građevina na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odredit će nadležno tijelo ili trgovačko društvo uz primjenu odgovarajućih propisa, kao i
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uobičajenih pravila graditeljske struke, u postupku izdavanja akata kojima se dozvoljava
gradnja.
(3) Koridori prometnica prikazani u grafičkom dijelu Plana predstavljaju planiranu
rezervaciju prostora za izgradnju prometnica i podzemnih infrastrukturnih vodova. Unutar
tako utvrđenih zaštitnih koridora rezervacije prostora za gradnju cesta ili dijelova cesta
ne postoji mogućnost gradnje ili rekonstrukcije građevina visokogradnje, niti građevina
infrastrukture osim podzemne infrastrukturne mreže.
(4) Novoplanirane trase infrastrukturne mreže u pravilu planirati unutar zaštitnog pojasa
ceste.
Članak 38.
(1) Mjesto i način opremanja zemljišta cestovnom mrežom prikazani su na kartografskom
prikazu 2.1.PROMET u kartografskom dijelu Plana a opisani su u odgovarajućem poglavlju
tekstualnog dijela.
(2) Mjesto i način opremanja zemljišta komunalnom i elektroničkom komunikacijskom
infrastrukturnom mrežom prikazani su odgovarajućim prikazima karografskim dijelovima
Plana (kartografski prikaz br.2.2. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE; kartografski prikaz
br.2.3.- VODOOPSKRBA; kartografski prikaz br.2.4.-ODVODNJA FEKALNIH I OBORINSKIH
VODA, kartografski prikaz br 2.5. ELEKTROENERGETIKA a opisani su u odgovarajućim
poglavljima tekstualnog dijela.
(3) Elementi prometne i infrastrukturne mreže utvrđeni Planom smatraju se okvirnim, dok
će se njihova mikrolokacija odrediti u postupku izdavanja akata kojima se dozvoljava
gradnja.
5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE
Članak 39.
(1) Planirano prometno rješenje unutar obuhvata Plana podrazumijeva regulaciju dijelova
postojećih prometnica te izgradnju novih prometnica i križanja u razini.
(2) Priključak područja na županijsku cestu 5133 planira se dvjema poprečnim priključcima
(sa prometnom trakom za lijeve skretače, ostalim elementima glavnog i sporednog
privoza u skladu sa normom za projektiranje i građenje čvorova u istoj razini
U.C4.050.) na način da osovine priključka i županijske ceste zatvaraju kut od 90º. Priključci
pristupnih cesta prikazani su okvirno dok će se konačno prometno rješenje definirati
posebnim projektima.
Obzirom da se istočno križanje nalazi izvan područja obuhvata Plana ovim se Planom
utvrđuje načelni položaj, veličina te uvjeti gradnje.
(3) Za županijsku cestu utvrđuje se temeljem Zakona cestama (NN 48/11) zaštitni pojas
ceste u širini od 15m (širina zaštitnog pojasa mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog
pojasa), U zaštitnom pojasu ceste mogu se obavljati radovi, graditi građevine u skladu
sa Zakonom.
(4) Projektiranje infrastrukturne mreže unutar zaštitnog pojasa ceste vrši se u skladu sa
prethodno utvrđenim uvjetima nadležne uprave za ceste.
(5) Temeljem PPUO Medulin određuju se koridor prometnice širine 70m kao koridor zaštite
prostora javnih cesta. Unutar koridora ne postoji mogućnost gradnje niti rekonstrukcije
građevina visokogradnje, niti građevina infrastrukture osim infrastrukturne podzemne
mreže.
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(6) U cilju povezivanja zona TZ/1 i P/1 sa područjem istočno od županijske ceste St.Peličeti
Pomer planira se izgradnja pješačkog mosta. Izgradnju mosta planirati na način da se
osigura slobodni profila ceste sukladno posebnim uvjetima nadležne uprave za ceste.
Članak 40.
(1) Sve prometnice su u kartografskom prilogu prikazane sa svojim planiranim koridorima.
Presjeci koji su dati u planiranim koridorima su minimalni poprečni profili prometnica.
Izvedeni koridor cesta može biti i veći, uz poštivanje tehničkih propisa i normi za
projektiranje cesta.
(2) Za navedene ceste potrebno je pridržavati se odredbi Zakona o javnim cestama,
Zakona o sigurnosti prometa na cestama te Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju
priključaka i prilaza na javnu cestu.
Članak 41.
(1) Građevnu česticu prometne površine čine: nasipi, usjeci, zasjeci, potporni zidovi,
obloženi zidovi, rigoli, bankine, pješačke površine i kolnik.
(2) Građevna čestica priključuje se na javnu prometnu površinu u pravilu po cijeloj svojoj
dužini uz prometnicu. Kolni priključak mora zadovoljavati uvjete preglednosti u skladu s
odgovarajućim važećim propisima.
(3) Minimalna širina prometnog traka iznosi 2,75 m. Minimalni poprečni nagibi prometnica
moraju biti 2,5% u pravcu do najviše 5,0% u krivini.
(4) Širina cestovnog koridora iznosi 15,0 m za glavnu sabirnicu odnosno 9,60 za priključke
na regionalnu cestu.
Ostali elementi prometnica su slijedećih dimenzija:
- širina dvosmjernog kolnika je 6,0m (2 x 3,0m),
- širina nogostupa je 1,80 m obostrano
- širina biciklističke staze 2,00 m
- širina obveznog zelenog pojasa iznosi 1,70 m
- slobodna širina pješačkog mosta 3,80m
- radijus zakretanja na križanjima prometnica je minimalno 12 m,
Članak 42.
(1) Prilikom projektiranja prometnica te raskrižja potrebno je pridržavati se slijedećih
zakona, propisa, uredbi i normi:
Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08; 48/10 i 74/11
Zakon o cestama NN 84/11
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa NN 110/01
Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama NN 33/05, 64/05 i
155/05
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevinama osoba s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti NN 151/05 i 61/07
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu NN
119/07
Pravilnik o autobusnim stajalištima NN 119/07
Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste NN 53/02
važećom normom za projektiranje i građenje čvorova u istoj razini U.C4.050.
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U slučaju promjene pojedinog navedenog propisa, kod provedbe Plana primjenjivat će
se odgovarajući važeći propis.
(2)Sve prometne površine trebaju biti izvedene u skladu s Pravilnikom o osiguranju
pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br 151/05
i 61/07), tj. bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti
jedne kategorije stanovništva.
5.1.1. JAVNA PARKIRALIŠTA I GARAŽE
Članak 43.
(1) U području obuhvata Plana planira se izgradnja 320 parkirnih mjesta raspoređenih u
3 zone javnih parkirališta.
(2) U području obuhvata Plana ne planira se izgradnja javnih garaža.
5.1.2. TRGOVI I DRUGE VEĆE PJEŠAČKE POVRŠINE
Članak 44.
(1) Unutar granice obuhvata Plana ne planira se gradnja trga ili drugih većih pješačkih
površina ali se planira uređenje površine koncertne poljane kao velikog zelenog trga
namijenjenog šetačima.
(2) U cilju povezivanja parking zone P1 sa zonom TZ2 planira se pješačko biciklistički
most. Pješačko biciklistički most potrebno je isprojektirati uz uvijet da se osigura slobodni
profil županijske ceste u skladu sa Pnvilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste
izvan naselja i njihovi elemenri moraju udovoljavati sa stajališta sigumosti prometa (NNl
10/01), ostalim zakonima i propisima te uz ishodovanje posebnih uvjeta nadležne uprave
za ceste.
5.2. UVJETI GRADNJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE
Članak 45.
(1) EK mrežu je potrebno izvoditi adekvatnim kabelima u PEHD cijevima do razdjelnih
samostojećih ili ugradnih ormarića. Na mjestima skretanja i na trasama duljima od sto
metara potrebno je predvidjeti kabelske zdence, prekrivene poklopcima od lijevanog
željeza, nosivosti do 250 kN.
(2) EK priključke je potrebno izvoditi adekvatnim kabelima u PEHD cijevima do priključnih
ormarića PTP (priključna točka parcele) koji se ugrađuju na pogodnom mjestu na rubovima
parcele u ogradnim zidovima ili eventualno na pročeljima građevina. Unutar građevina
predvidjeti će se ormari PTM (priključna točka mreže). Obveza investitora građevine je
polaganje minimalno dvije PEHD cijevi Ø 50 mm ili cijevi s mikrocijevima do priključne točke
na granici parcele (ili do najbližeg kabelskog zdenca koji će se graditi na javnim površinama
(nogostupi). U svakoj ormariću PTM potrebno je predvidjeti sabirnicu za uzemljenje koja
treba biti spojena na ormarić za izjednačenje potencijala (OIP) građevine.
(3) Prilikom dimenzioniranja EK kanalizacije potrebno je obuhvatiti i potrebe za uvođenje budućih
informacijskih sustava (CATV i sl.) do svake građevine, kao i za daljnji razvoj EK mreže.
(4) Sve treba biti izvedeno u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama i njegovim
izmjenama i dopunama, kao i svim ostalim važećim tehničkim propisima i uvjetima iz
oblasti elektroničkih komunikacija.
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5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE
UVJETI GRADNJE ELEKTROENERGETSKE MREŽE
5.3.1. SN I NN MREŽA
Članak 46.
(1) Planirane trafostanice 10(20)/0,4 kV trebaju biti izvedene kao samostojeće građevine,
na građevnoj čestici minimalne adekvatne površine, zavisno o snazi pojedine trafostanice.
Minimalna površina za tipsku trafostanicu 1x630 (1.000) kVA iznosi 35 m2, dok za
trafostanicu 2x630 (1.000) kVA iznosi 64 m2. Parcele na kojima će se graditi trafostanice
10(20)/0,4 kV moraju biti smještene pored prometnica i da im bude omogućen pristup
kamionima i mehanizaciji s prednje, dulje strane.
Planirane trafostanice treba opremiti srednjenaponskim postrojenjem u izvedbi SF6, s
dva do tri vodna i jednim (dva) trafo polja.
Niskonaponska ploča treba sadržavati dovodni dio i razvodni dio s 10 do 20 NN izlaza
opremljenih tropolnim osigurač rastavnim-sklopkama, 400 A, 690 V.
Snaga pojedinih trafostanica odrediti će se zasebnim projektima, kada se bude znala potrebna
angažirana snaga za građevine koje će se graditi unutar zone predviđene Planom.
Gradivi dio građevne čestice za trafostanicu treba biti udaljen od ostalih susjednih čestica
najmanje 1,0 m.
(2) Elektroenergetske kabele srednjenaponske i niskonaponske mreže potrebno je polagati
po mogućnosti u javnim površinama (nogostupi) u kabelske kanale na dubini od minimalno
0,8 m, a ispod prometnica na dubini od minimalno 1,2 m, u zaštitnim cijevima zaštićenim
betonom. Zaštitni koridor kabela od uzdužne osi trase kanala s lijeve i desne strane iznosi
1,0 m. Trase kabela koje su prikazane u grafičkim prilozima mogu se izmijeniti u glavnim
projektima, ukoliko se za to ukaže potreba.
(3) Prije izrade projekata električnih instalacija novih građevina predviđenih ovim planom,
investitor je dužan zatražiti uvjete priključenja i posebne uvjete građenja od nadležnog
ovlaštenog operatera distribucijskog sustava.
(4) Prema želji investitora pojedinih građevina ostavlja se mogućnost izgradnje sunčanih
elektrana. Fotonaponske ćelije mogu se postavljati na krovove pojedinih građevina
(hangara, clubovi, restoran) ili se mogu postaviti na čelične konstrukcije koje mogu služiti
i kao zaštita od sunca na pojedinim dijelovima parkirališta.
(5) Energija iz sunčanih elektrana može se koristiti kao osnovni izvor električne energije (za
vlastite potrebe pojedinih građevina) ili se energija može prodavati operatoru distribucijskog
sustava.
5.3.2. JAVNA RASVJETA
Članak 47.
(1) Kako bi se smanjio utjecaj onečišćenja okoliša rasipanjem svjetlosti, vanjsku rasvjetu
prometnica potrebno je izvesti zatvorenim, potpuno zasjenjenim svjetiljkama. Ovisno o
kategoriji ceste i klasi javne rasvjete u svjetiljke će se ugrađivati žarulje NaVT snage do
250 W koje će se postaviti na pocinčane čelične stupove visine do 10 m i žarulje NaVT
snage 70 i 100 W, na pocinčanim čeličnim stupovima visine do 6 m.
(2) Priključak javne rasvjete treba izvesti iz posebnog ormarića napajanog iz trafostanice
ili niskonaponske mreže, u kojeg treba instalirati opremu za mjerenje, zaštitu i upravljanje
javnom rasvjetom.
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(3) Elektroenergetske kabele javne rasvjete potrebno je polagati, po mogućnosti, u
javnim površinama (nogostupi) u kabelske kanale na dubini od minimalno 0,8 m, a ispod
prometnica na dubini od minimalno 1,2 m u zaštitnim cijevima zaštićenim betonom.
(4) Stupove treba ugrađivati na betonske temelje s temeljnim vijcima, na nogostupu dovoljno
udaljenih od ivice kolnika, odnosno u javnoj površini uz ogradne zidove građevina.
5.3.3. VODOOPSKRBA
Članak 48.
(1) Priključenje građevina na sustav opskrbe pitkom vodom izvest će se pod slijedećim
uvjetima:
- priključak građevne čestice na vodovodnu mrežu izvest će se priključkom na postojeći
vodovodni cijevovoda DN 600 mm koji prolazi predmetnim zahtjevom. Priključenje će
se izvršiti na osnovu posebnog projekta i uvjeta priključenja Vodovoda Pula.
- Mjerenje potrošnje vode izvesti će se posebnim vodomjerima za svakog korisnika
zasebno.
- vodovodni priključak se polaže na lako pistupačno mjesto prema utvrđenim uvjetima i   
suglasnosti nadležnog trgovačkog društva,
- vodovodne priključke treba u pravilu izvoditi okomito na os cjevovoda,
- križanje priključka s drugim instalacijama gradi se u pravilu pod pravim kutom, pri čemu
se vodovodni priključak mora položiti iznad kanalizacije.
- zaštitni koridor postojeće cijevi DN 600 mm iznosi 6+6 metara, dok kod cijevi profila
DN 200 2+2 metra.
5.3.4. ODVODNJA
Članak 49.
(1) Priključak građevne čestice na mrežu odvodnje otpadnih voda, kao i oborinskih voda,
u pravilu se izvodi spojem na šaht mreže standardiziranim cijevima odgovarajuće kvalitete
i profila te s propisanim padom, a sve sukladno posebnim propisima.
(2) Svi kanalizacijski objekti moraju biti potpuno vodonepropusni.
(3) Priključenje sanitarno-potrošnih i oborinskih voda građevnih čestica svih namjena i
ostalih čestica izvest će se u sustav javne (interne) odvodnje, koji je izveden kao odvojeni
sustav oborinske i fekalne odvodnje, s potrebnim propisnim uređajima za pročišćavanje
i separatorima za masti i ulja.
(4) U sklopu izrade projektne dokumentacije svih građevina potrebno je obvezno izraditi
glavni projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih i oborinskih voda. Odvodnju riješiti
razdjelnim sustavom, odnosno odvojiti oborinske od sanitarno potrošnih voda.
(5) Kanalizacijski sustav otpadnih i oborinskih voda i sve građevine predvidjeti i izvesti
vodotijesno.
(6) Prije izdavanja akta kojim se dozvoljava uporaba građevine, potrebno je predočiti
zapisnik o provedenom ispitivanju protočnosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava
odvodnje. Zapisnik mora biti ovjeren od izvođača radova i nadzornog inženjera.
(7) Vlasnici i korisnici građevnih čestica omogućit će trajno nesmetani pristup  revizijskim
oknima kanalizacijskog cjevovoda, kako bi se sustav mogao kontrolirati i održavati.
(8) Iznad gabarita kanalizacijskog cjevovoda ne dopušta se izgradnja konstrukcijskih
elemenata građevina osnovne namjene i pomoćnih građevina (temelja, stupova, nosivih
zidova i drugih konstrukcijskih elemenata).
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(9) Poklopci revizijskih okana moraju ostati dostupni i vidljivi na svim površinama unutar
obuhvata Plana.
(10) Prije priključka na javni ili interni sustav odvodnje otpadnih voda izvesti kontrolno
okno.
(11) Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda potrebno je dimenzionirati na temelju
odgovarajućeg hidrauličkog proračuna, koji mora biti predočen u tehničkoj dokumentaciji.
Treba voditi računa da efluent mora udovoljavati graničnim vrijednostima pokazatelja i
dopuštenim koncentracijama opasnih i drugih tvari u tehnološkim otpadnim vodama
propisanih člankom 2. Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih
tvari u otpadnim vodama („Narodne novine“, br. 40/99.) i članku 1. Pravilnika o izmjenama
i dopunama pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u
otpadnim vodama (Narodne novine, broj 6/01), odnosno važećem propisu za ispuštanje
u sustav javne kanalizacije.
(12) Otpadne vode iz kuhinja odgovarajuće pročistiti i upustiti u sustav javne odvodnje.
Prije priključka predvidjeti kontrolno okno za uzimanje uzoraka vode.
(13) Prije upuštanja oborinskih voda u podzemlje ili javnu oborinsku kanalizaciju sa
parkirnih i manipulativnih površina koje su veće od 400m2 (ekvivalent = 15 parkirnih
mjesta) potrebno ih je prethodno pročistiti putem separatora.
(14) Usvojeni min. profil cjevovoda javne oborinske odvodnje je Ø 250mm. Objekti za
sakupljanje površinskih oborinskih voda – slivnici na javnim prometnicama moraju imati
taložnicu-pjeskolov.
(15) Čiste oborinske vode s krovnih površina građevine mogu se upustiti izravno u javni
sustav oborinske odvodnje. Oborinske krovne vode građevine kao uvjetno čiste prihvatiti
putem oluka i olučnih vertikala i upustiti u teren.
(16) Konačna dispozicija vode iz aqua parka u slučaju redovitog pražnjenja i u slučaju
havarije izvršit će se u lagunu oborinske vode koja je dovoljnog kapaciteta za prihvat vode
iz aquaparka. Izljevne vode kod pražnjenja bazena u aqua parku su čiste vode te će se
ispuštati bez pročišćavanja u predmetnu lagunu oborinskih voda.
5.3.5. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA OPSKRBE PLINOM
Članak 50.
(1) Planom se određuje plinofikacija područja kao dio budućeg sustava plinofikacije
općine Medulin.
(2) Plinovod projektirati kao distributivni srednjetlačni za radni tlak od 4 bara.
Dimenzioniranje cjevovoda izvršiti će se na temelju potrebnih količina prirodnog plina za
postojeće i novoplanirane potrošače.
Ovim se Planom utvrđuju osnovni uvjeti izgradnje uličnih plinovoda dok će se položajne
trase utvrditi u fazi projektne dokumentacije cjelokupnog područja .
(3) Razvod plinovoda treba postaviti u koridor s ostalim infrastrukturnim građevinama u
trupu prometnica, međusobno uskladiti u idejnoj fazi projekata, te izvesti sukladno važećim
pravilnicima i propisima za plinske instalacije. To se odnosi na minimalnu sigurnosnu
udaljenost od min.1m -2m od drugih vodova komunalne infrastrukture (kanalizacija min.2m,
vodovod 1.5m) i ostalih instalacija i objekata te na minimalnu dubinu od 1m. Povrh toga
način izvođenja plinovoda i kućnih plinskih priključaka treba biti od polietilena visoke
gustoće uz postavljanje traka upozorenja i traka za detekciju (otkrivanja) plinovoda i
kućnih priključaka.
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(4) Plinski priključci, uključivo plinski regulacijski uređaji, projektirat će se u sklopu plinske
instalacije svake građevine. Protupožarne plinske slavine predvidjeti izvan objekta s
nesmetanim pristupom istima i prema posebnim uvjetima građenja.
6. UVJETI UREÐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
Članak 51.
(1) Zelene površine na rubnim dijelovima i duž pojaseva prometnih koridora se moraju
urediti kao javne zelene površine.
Pojasevi zelenila duž prometnih koridora se uređuju sadnjom zelenila, uglavnom drvoreda,
koje kao tampon prema ostalim namjenama ima oblikovnu i sanitarno zaštitnu funkciju.
7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO- POVIJESNIH CJELINA I GRAÐEVINA
I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
Članak 52.
(1) Prijedlog mjera zaštite temeljem Izvješća o obavljenom kulturnom-povijesnom pregledu
autora Vedrana Kosa, dipl.arheologa i prof. povijesti:
Lokatitet 1 – Stancija Marinoni - Dozvoljava se adaptacija, rekonstrukcija i zamjena
građevina ili dijelova građevina čije je povijesno stanje narušeno neodržavanjem ili nije
izgrađeno u tradicionalnom duhu. Dozvoljava se prenamjena u mjeri u kojoj se ne narušava
okoliš i postojeći krajobrazni i prostorni odnosi. Ograničava se širenje i dogradnja izvornih
volumena središnjih građevina. Sve radove potrebno je izvoditi poštujući tradicionalne
graditeljske uzuse.
Potrebno je odrediti zaštitnu zonu uokolo stancije u kojoj nije dozvoljena izgradnja novih
građevina koje bi mogle narušiti izvornost ambijenta. Za sve radove potrebno je zatražiti
mišljenje od nadležnog konzervatorskog odjela.
Lokatitet 2 – brežuljak kota 58 (monte Guerra) - Očuvanje obrambenog položaja.
Moguća rekonstrukcija lokaliteta čije je stanje narušeno neodržavanjem i bespravnim
nasipavanjem. Moguće je planirati kvalitetne interpolacije manjih dimenzija u cilju
servisnih potreba. Redefinicija namjene u mjeri u kojoj se ne narušava izvorni okoliš.
Moguće je planiranje sportskih i zabavnih sadržaja bez većih građevinskih zahvata (npr.
paintball, adrenaline park i sl.)Za sve radove potrebno je zatražiti mišljenje od nadležnog
konzervatorskog odjela.
Lokatitet 3 – brežuljak kota 58 (monte Guerra) - Očuvanje obrambenog rova, nije
dozvoljeno zasipavanje. Moguća rekonstrukcija lokaliteta čije je stanje narušeno
neodržavanjem i bespravnim nasipavanjem. Moguće je planirati kvalitetne interpolacije
manjih dimenzija u cilju servisnih potreba. Redefinicija namjene u mjeri u kojoj se ne
narušava izvorni okoliš. Moguće je planiranje sportskih i zabavnih sadržaja bez većih
građevinskih zahvata (npr. paintball, adrenaline park i sl.)Za sve radove potrebno je
zatražiti mišljenje od nadležnog konzervatorskog odjela.
Lokatitet 4 – brežuljak kota 58 (monte Guerra) - Ograđivanje i obilježavanje lokaliteta
adekvatnom opremom. Mogućnost organizacije arheološke radionice u cilju turističke
valorizacije.
Za sve radove na ovom području potrebno je zatražiti posebne uvjete i prethodno
odobrenje od nadležnog konzervatorskog odjela.
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8. POSTUPANJE S OTPADOM
Članak 53.
(1) Gospodarenje otpadom na području obuhvata Plana je dio sustava gospodarenja
otpadom Općine Medulin.
(2) Prikupljanje i odlaganje smeća i ostalog krutog otpada obavljat će se prema
odgovarajućem općem propisu o uvjetima za izgradnju prostora i uređaja za prikupljanje
i odnošenje otpadnih tvari iz građevina, te njihovo odlaganje na određeno mjesto, kao i
prema važećem zakonu o otpadu, te važećim propisima o komunalnom redu na području
Općine Medulin.
Članak 54.
(1) Planom se odvojeno prikupljanje korisnog dijela komunalnog otpada predviđa
putem:
- tipiziranih posuda, odnosno spremnika za otpad postavljenih na javnim površinama
(„zeleni otoci“) za prikupljanje pojedinih potencijalno iskoristivih vrsta otpada (npr.: papir
i karton, bijelo i obojeno staklo, PET, metalni ambalažni otpad, istrošene baterije i sl.),
(2) „Zeleni otoci“ planiraju se uz prometnice te unutar površina za infrastrukturne sustave
na način da ne ometaju kolni i pješački promet . Točan položaj i veličinu „zelenih otoka“
utvrditi će se projektom za prometnice.
(3) Zbrinjavanje otpada organizirati će se sukladno Planu gospodarenja otpadom Općine
Medulin.
Članak 55.
(1) Za odvoz otpada potrebno je osigurati mogućnost pristupa vozila do posuda za
prikupljanje do max. udaljenosti 15,0 m, a otpad deponirati u zatvorene posude.
Proizvođač tehnološkog otpada (neopasnog i opasnog) dužan je, sukladno zakonskoj
regulativi osigurati način obrade i skladištenje tehnološkog otpada koji nastaje obavljanjem
djelatnosti.
Članak 56.
(1) Svi zahvati u prostoru moraju uvažavati važeće propise iz oblasti postupanja s otpadom,
a naročito:
Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97,/04, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03 pročišćeni tekst 82/04, 110/04)
U slučaju promjene navedenih propisa, kod provedbe Plana primjenjivat će se odgovarajući
važeći propis.
(2) Svi poslovni i gospodarski pogoni moraju osigurati prostor za privremeno skladištenje
vlastitog otpada koji mora biti osiguran od utjecaja atmosferilija, te bez mogućnosti utjecaja
na podzemne i površinske vode.
(3) Prostori za privremeno skladištenje otpada moraju biti jasno obilježeni, a korisnici
moraju voditi evidenciju o vrstama i količinama privremeno uskladištenog otpada.
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9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ
Članak 57.
(1) Područje obuhvata nalazi se unutar III zone sanitarne zaštite voda za piće u Istarskoj
županiji (Pulski zdenci). Na području zona sanitarne zaštite izvorišta pitke vode za piće
Istarske županije propisuju se slijedeće mjere zaštite:
Unutar obuhvata Plana u zoni ograničene zaštite, IV. zoni, zabranjuje se:
- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
- nekontrolirano odlaganje otpada,
- građenje cjevovoda za tekućine koje su opasne za vodu bez propisane zaštite,
- uskladištenje radioaktivnih i za vodu drugih opasnih tvari, izuzev uskladištenja lož ulja
za grijanje objekata (domaćinstva, škole, ustanove, malo poduzetništvo) i pogonskog
goriva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za
građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu, a prednost se daje izgradnji objekata
na plin
- nekontrolirana uporaba tvari opasnih za vodu kod građenja objekata,
- građenje prometnica državnih i županijskih bez sustava kontrolirane odvodnje i
pročišćavanja oborinskih voda
U zoni ograničenja i kontrole - III. zoni, uz zabranu iz prethodnog stavka zabranjuje se:
- deponiranje otpada,
- građenje novih odlagališta i građevina za obrađivanje otpada, osim reciklažnih dvorišta
i transfer stanica predviđenih Prostornim planom Istarske županije uz provođenje mjera
zaštite kod građenja i korištenja objekta definiranih procjenom utjecaja na okoliš;
- upotreba pesticida iz A skupine opasnih tvari prema važećim propisima RH
- površinska i podzemna eksploatacija mineralnih sirovina,
- građenje cjevovoda za tekućine koje su štetne i opasne za vodu.
Na području III. zone provesti će se slijedeće mjere zaštite:
- sanitarne i tehnološke otpadne vode skupljati nepropusnim sustavom odvodnje i ispuštati
izvan zone, a gdje za to nema uvjeta, ispustiti nakon drugog ili odgovarajućeg stupnja
pročišćavanja u podzemlje, ili ako je moguće, ponovno koristiti za tehnološku vodu ili
za potrebe navodnjavanja,
- individualni stambeni i prateći gospodarski objekti koji nisu u suprotnosti s člankom 15.
točkom 1 ove Odluke, na područjima gdje nema tehničke ni ekonomske opravdanosti
za gradnju sustava javne odvodnje moraju imati septičku jamu ili tipski (biološki ili drugi
odgovarajući) uređaj, s ispuštanjem otpadne vode putem upojnog bunara ili disperzivno
u podzemlje,
- oborinske vode s prometnih, parkirališnih i manipulativnih površina odvesti izvan zone
ili nakon pročišćivanja na odjeljivaču ulja i masti ispuštati u podzemlje putem upojnog
bunara,
- dionice prometnica državnog i županijskog značaja u ovoj zoni moraju imati objekte za
prihvat razlivenog goriva i drugih opasnih tekućina te bočne branike,
- transport opasnih tvari na svim cestovnim i željezničkim prometnicom mora se obavljati
uz propisane mjere zaštite u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (Narodne
novine br. 97/93),
- pri izradi novih ili reviziji postojećih programa - osnova gospodarenja šumama - planirati
regularno gospodarenje šumama bez oplodnih sječa na velikim površinama. Radove i
aktivnosti vezane uz gospodarenje šumama izvoditi uz primjenu mjera zaštite voda.
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- ne rasprostirati gnojivo neposredno prije ili za kišna vremena ili preko zamrznutog ili
snijegom prekrivenog tla; Prvenstveno rasprostirati gnojivo rano u sezoni rasta bilja; gnojivo
upotrebljavati u što manjim količinama tj. ovisno o potrebama zasađene kulture,
- upotrebljavati biorazgradive, nepostojane i/ili imobilne pesticide; koristiti preporučene
doze i metode primjene; izbjegavati primjenu za nepovoljnih vremenskih uvjeta (kiša,
jaki vjetar),
Članak 58.
(1) Zbrinjavanje i evakuaciju sanitarno-fekalnih voda obavljati na način da se otpadne
vode iz zgrada prije ispuštanja u sustav javne odvodnje pročiste do stupnja standarda
kućnih otpadnih voda.
(2) Planirana rješenja oborinskih i sanitarnih otpadnih voda mogu biti fazna pod uvjetom
da svaka faza čini jednu funkcionalno-tehničko-tehnološku cjelinu.
(3) Ovisno o namjeni za pojedine građevine potrebno je ishoditi vodopravne uvjete prema
Zakonu o vodama ( NN 153/209)
Članak 59.
(1) Aktima kojima se dozvoljava gradnja propisat će se obaveza pridržavanja posebnih
propisa iz područja zaštite okoliša, a naročito:
Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10);
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09);
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04),
Zakon o vodama (NN 153/09)
Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10)
Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07);
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 ,67/09),
Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11),
Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97,/04, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03 pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90,11,144/12)
U slučaju promjene pojedinog navedenog propisa, kod provedbe Plana primjenjivat će
se odgovarajući važeći propis.
9.1 ZAŠTITA OD BUKE
Članak 60.
(1) Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od
buke (NN br 30/09) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj
ljudi borave i rade (NN« br 145/04).
(2) Na granici građevinske čestice, unutar zone/ površine gospodarske namjene - poslovne,
buka ne smije prelaziti 80 dB.
Na granici zone/površine gospodarske namjene - poslovne buka ne smije prelaziti
dopuštene razine zone s kojom graniči.
(3) Mjerama zaštite od buke mora se spriječiti nastajanje buke ili se njena razina smanjiti
na dopuštenu razinu. Pri planiranju građevina i sadržaja što predstavljaju potencijalan
izvor buke predvidjet će se moguće učinkovite mjere sprečavanja nastanka ili otklanjanja
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negativnog djelovanja buke na okolni prostor i to: - odabirom i uporabom malobučnih
uređaja i sredstava za rad
- izvedbom odgovarajuće zvučne izolacije građevina u kojima su izvori buke
- uređenjem planiranih javnih zelenih površina i zelenih površina u sklopu građevnih
čestica
- povremeno ograničenje emisije zvuka .
(4) Prije početka rada građevina koje predstavljaju potencijalni izvor buke potrebno je
utvrditi "O" (početno) stanje buke na granici građevne čestice.
9.2 POSEBNE MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Članak 61.
(1) Sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama
i većim nesrećama utvrđeni su slijedećim zakonima i pravilnicima: Zakon o zaštiti i
spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09 I 127/10), Pravilnik o metodologiji za izradu
procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN br 38/08), Pravilnik o postupanju
uzbunjivanja stanovništva (NN br 47/06).
(2) Područje Plana spada u potresno područje max 7° MKS ( MSK 64), te je na objektima
potrebno poduzeti mjere zaštite od potresa.
(3) Posebne mjere zaštite se određuju sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora
(NN br 29/83, 36/85, 42/86).
(4) Planom višeg reda za područje u obuhvatu ovog plana nije utvrđena obveza izgradnje
skloništa osnovne zaštite. Sklanjanje zaposlenih i korisnika ( planom se ne predviđaju
sadržaji stambene namjene te slijedom toga nema ni stanovnika) osigurati prilagođavanjem
podrumskih, prirodnih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja.
(5) Mogućnost evakuacije ljudi i pristup interventnih vozila se u okviru ovog plana osigurava
utvrđivanjem uvjeta za smještaj građevina i gradnju novih prometnica, određivanjem
udaljenosti građevina od prometnica i određivanjem visina građevina. Za sklanjanje i
evakuaciju ljudi mogu se koristiti sve veće otvorene površine poput parkirališta, parkova,
zelenih površina i slično a sve postojeće i planirane kolne, i pješačke prometnice na
području obuhvata plana predstavljaju pravce za evakuaciju.
(6) Ovim se Planom utvrđuje obveza postave jedne sirene za javno uzbunjivanje i
obavještavanje građana unutar zone TZ4.
(7) Unutarnji i javni sustav uzbunjivanja i obavješćivanja građana.
Obvezuju se vlasnici objekata i kojima se okuplja veći broj ljudi, i u kojima se zbog buke
ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost znakova javnog sustava za
uzbunjivanje, da uspostave i održavaju odgovarajući sustav unutarnjeg uzbunjivanja o
obavješćivanja njihovih korisnika i zaposlenika (razglas, display i sl.) te da osiguraju prijem
priopćenja Županijskog centra 112 Pazin o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno
poduzeti.
(8) S aspekta mogućeg utjecaja olujnog nevremena (pijavica, olujni vjetar, neverini i sl.)
posebnu pažnju posvetiti izboru građevnog materijala, posebno za izgradnju krovišta,
odnosno prilagodbi konstrukciju, oblikovanje i izbor materijala jačini vjetra. Kod
hortikulturnog uređenja prostora i objekata treba birati autohtono bilje dubljeg korijena
i otpornog na vjetar.
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9.3 ZAŠTITA OD POŽARA
Članak 62.
(1) Zaštita od požara ovisi o stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugroženosti od požara
i tako procijenjenim požarnim opterećenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim
pojasevima.
Zahtjev za zaštitu od požara moraju biti utvrđeni u Procjeni ugroženosti od požara i
tehnološkim eksplozijama, uz kartografski prikaz vatrogasnih sektora, zona i vatrogasnih
pojaseva na prostoru Općine Medulin.
(2) Projektiranje građevina, s aspekta zaštite od požara, provodi se po pozitivnim hrvatskim
zakonima i na njima temeljenim propisima i prihvaćenim normama iz oblasti zaštite od
požara, te pravilima struke.
Članak 63.
(1) Građevine i zahvati za koje je potrebno predvidjeti posebne mjere zaštite od požara
odredit će se na osnovi procjene iz stavka (1) prethodnog članka.
(2) Sukladno posebnim propisima potrebno je ishoditi suglasnost nadležne Policijske
uprave za mjere zaštite od požara primijenjene projektnom dokumentacijom za zahvate
u prostoru na građevinama, određenim prema tim popisima.
(3) Građevine i postrojenja u kojima će se skladištiti i koristiti zapaljive tekućine ili plinovi
moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih građevina i komunalnih uređaja,
prema posebnim propisima.
(4) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama
i otvorenom prostoru, građevine moraju imati vatrogasni prilaz određen po posebnom
propisu.
(5) Prilikom gradnje vodoopskrbne mreže obavezno je planiranje izgradnje hidrantske
mreže sukladno posebnim propisima.
(6) Na području obuhvata plana ne mogu se graditi građevine i postrojenja za smještaj
i čuvanje eksplozivnih tvari.
(7) Aktima kojima se dozvoljava gradnja propisat će se obaveza pridržavanja posebnih
propisa iz područja zaštite od požara, a naročito:
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10);
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10),
Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04; 109/07; 67/08 i 144/10)
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94; 55/94 i 142/03)
Pravilnik o zaštiti šuma od požara ( NN 26/03)
Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99)
Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) – predvidjeti vanjsku hidrantsku
mrežu
Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98; 116/07 i
141/08)
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih
tvari (NN br.35/94)

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 2/2013.

Strana 237

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i
uređaja (NN 146/05)
Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede
zaštite od požara (NN 35/94)
Ostali pravilnici i usvojena pravila tehničke prakse kojima su propisane mjere zaštite od
požara
Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara Općine Medulin
U slučaju promjene pojedinog navedenog propisa, kod provedbe Plana primjenjivat će
se odgovarajući važeći propis.
10. MJERE PROVEDBE PLANA
Članak 64.
(1) Urbanistički plan uređenja se neposredno provodi u svim svojim dijelovima.
(2) Uređivanje prostora, bilo izgradnjom građevina ili uređenjem zemljišta, te obavljanje
drugih radova na površini, odnosno iznad ili ispod površine zemlje, kojim se mijenja
stanje u prostoru, mora se obavljati temeljem odredbi važećih prostornih planova šireg
područja, ovog Plana, te ostalih odgovarajućih propisa Općine Medulin .
(3) Način i dinamika provedbe ovog Plana zavisit će o obavezama preuzetim temeljem
njegovih odredbi, kao i karakteristikama zahvata u prostoru.
Članak 65.
(1) Na cjelokupnom području obuhvata, Plan će se provoditi izdavanjem akata kojima se
dozvoljava gradnja prema postupku predviđenom zakonom i ostalim propisima.
(2) Svi elementi na temelju kojih će se izdavati akti kojima se dozvoljava gradnja, a koji nisu
posebno navedeni u ovom Planu, određuju se na temelju odredbi važećeg prostornog
plana šireg područja.
Članak 66.
(1) Kriteriji i način provedbe Plana u smislu rješavanja imovinsko-pravnih pitanja u vezi
s komunalnom infrastrukturom i prometom odredit će se posebnom odlukom Općine
Medulin.
(2) Za gradnju na građevnim česticama, gdje prometna mreža nije izvedena, potrebno je
ishoditi lokacijsku dozvolu za prometnice i ostalu komunalnu infrastrukturu prije izdavanja
rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijskih dozvola za građevine.
(3) Prije provedbe plana i provođenja površina državnih šuma novoj namijeni potrebno
je provesti izdvajanje nekretnina iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske
sukladno članku 51. Zakona o šumama (NN 140/05,82/05, 129/08).
Članak 67.
(1) Svi zahvati na pojedinoj građevnoj čestici, odnosno zoni, mogu se izvoditi fazno, do
konačne realizacije predviđene Planom.
Članak 68.
(1) Prije provedbe Plana i provođenja površina državnih šuma planskoj namjeni potrebno je
provesti izdvajanje nekretnina iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske.
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Članak 69.
(1) Elaborat Plana izrađen je u 6 (šest) primjeraka, ovjerava se potpisom i pečatom
predsjednika Općinskog vijeća Općine Medulin, od kojih se dva čuvaju u Općini Medulin,
dok se jedan dostavlja Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske,
jedan Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, jedan Zavodu za prostorno uređenje Istarske
županije te jedan Upravi za zaštitu kulturne baštine – Konzervatorskom odjelu u Puli.
Članak 70.
Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine sastavni dio ove
Odluke, nisu predmet objave.
Članak 71.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama"
Općine Medulin.

KLASA: 021-05/13-01/0002
URBROJ: 2168/02-03/2-13-7
Medulin, 15.04.2013.




Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 ), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12) te članka
14. članka Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 7/2009 ) Općinsko
vijeće Općine Medulin na 37.sjednici održanoj dana 15.travnja 2013. godine, donosi
STATUT OPĆINE MEDULIN
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Medulin, njegova
obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Medulin, način
obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje
referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad
javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Medulin.
Članak 2.
Općine Medulin je jedinica lokalne samouprave.
Naziv, područje i sjedište Općine Medulin određeni su Zakonom o područjima županija,
gradova i općina.
U sastavu općine Medulin su slijedeća naselja: Medulin, Pomer, Premantura, Banjole,
Vinkuran, Pješčana uvala, Vintijan i Valbonaša.
Granice Općine Medulin mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom
zakonom.
Članak 3.
Općina Medulin je pravna osoba.
Sjedište Općine Medulin je u Medulinu, Centar 223.
II. OBILJEŽJA OPĆINE MEDULIN
Članak 4.
Tijela i upravna tijela Općine Medulin imaju pečate, u skladu sa zakonom i drugim
propisima.
Općina Medulin ima grb i zastavu.
Članak 5.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Medulin, i izražava pripadnost
Općini Medulin.
Način uporabe i zaštita obilježja Općine Medulin, utvrđuje se posebnom odlukom
Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
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Članak 6.
Dan Općine Medulin je 12. lipnja.
Na taj dan održava se svečana sjednica Općinskog vijeća, odnosno posebna svečanost.
III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 7.
Općine Medulin je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u
skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti
rada i akata tijela Općine Medulin.
Članak 8.
Općina Medulin u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima
se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni
državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- odgoj i obrazovanje
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- održavanje nerazvrstanih cesta te
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Općina Medulin obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim
zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i
Načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 9.
Općina Medulin može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 8. ovog Statuta
zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave,
osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog
trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s
posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko
vijeće, temeljem koje Načelnik zaključuje sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog
tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja
službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.
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Članak 10.
Općinsko vijeće Općine Medulin, može posebnom odlukom pojedine poslove iz
samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na
području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Istarsku županiju, u skladu sa
njezinim Statutom.
IV. TIJELA OPĆINE MEDULIN
Članak 11.
Tijela Općine Medulin su Općinsko vijeće i Načelnik.
IV.I. OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 12.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi
odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa
Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje
poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje
odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi
i zadaće u nadležnosti su Načelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo,
poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.
IV.I.I. NADLEŽNOST
Članak 13.
Općinsko vijeće donosi:
- Statut Općine,
- Poslovnik o radu,
- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Općine,
- proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- odluku o privremenom financiranju
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom
Općine u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje
nekretnina i pokretnina, te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i
provedeno u skladu sa zakonom,
- odluku o promjeni granice Općine Medulin
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja
ocjenjivanja,
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o
osnivanju nije drugačije propisano,

Strana 242

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 2/2013.

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne
samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
- raspisuje lokalni referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
- odlučuje o pokroviteljstvu,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje
javna priznanja,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim
odlukama Općinskog vijeća,
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim
aktima.
U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime
Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske
ili druge manifestacije od značaja za Općinu Medulin. O preuzetom pokroviteljstvu
predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.
IV.I.II. USTROJSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 14.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Potpredsjednici se u pravilu biraju sukladno strukturi Općinskog vijeća.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne
primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno
posebnoj odluci Općinskog vijeća.
Članak 15.
Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa Općinsko vijeće
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i Načelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte
predstojniku ureda državne uprave u županiji, s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana
od dana donošenja, te bez odgode načelniku.
Članak 16.
Općinsko vijeće čini 15 vijećnika.
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IV.I.III. ZASTUPLJENOST MANJINA U OPĆINSKOM VIJEĆU
Članak 17.
Pripadnicima nacionalne manjine jamči se zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno
njenom udjelu u stanovništvu Općine Medulin sukladno odredbama posebnih zakona.
IV.I.IV. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 18.
Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine a počinje danom konstituiranja
Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspisivanju izbora.
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članak 19.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja
sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije
podnošenja iste,
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom
pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
- ako mu prestane prebivalište s područja Općine Medulin, danom odjave
prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
- smrću.
Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice
Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.
Članak 20.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a
za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome
obavijestiti predsjednika općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog
roka.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti
vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam
dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje
osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz
stavka 3. Ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga,
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podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata
počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom postupku.
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti
predsjedniku Općinskog vijeća.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja
mandata.
Članak 21.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane
na prijedloge akata
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
- postavljati pitanja Načelniku i zamjeniku Načelnika,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u
radnim tijelima kojih je član i glasovati,
- prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće
- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te
u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,
- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.
Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog
glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stajališta na Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim
propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika
Općinskog vijeća.
Članak 22.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad
i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i
dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i
postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje
građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika,
potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog
vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.
IV. II. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 23.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Komisija za izbor i imenovanja,
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
- Mandatna komisija.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 2/2013.

Strana 245

Članak 24.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama
Općinskog vijeća,
- propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom
vijeću.
Članak 25.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne
obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
Članak 26.
Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za
Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog
izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju
mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti
te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika.
Članak 27.
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna
i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga
Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga
u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim
odlukama.
IV.III OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 28.
Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Mandat Načelnika traje četiri godine a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave
konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih
rezultata izbora novog načelnika.
U obavljaju izvršne vlasti Načelnik:
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- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
- predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te
polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
- odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općine Medulin,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom
Općine Medulin čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno
u skladu sa zakonskim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Općine,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom
ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih
je osnivač Općina
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,
- imenuje i razrješava predstavnike Općine Medulin u tijelima javnih ustanova i ustanova
kojih je Općina osnivač, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i
drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije
određeno;
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih
i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti,
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za prethodnu godinu,
- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine
- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju
i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine,
- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
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Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz
stavka 3. Alineje 9. Ovog članka tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno
razdoblje.
Načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. Alineje 14. Općinskom
vijeću u roku od osam dana od dana donošenja i ista se objavljuje u Službenim
novinama.
Članak 29.
Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.
Članak 30.
Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka
tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje
siječanj-lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Načelnika tražiti izvješće
o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od
dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za
podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju
prije proteka roka od 3 mjeseca od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.
Članak 31.
Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana
donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti
od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko
vijeće to ne učini, Načelnik je dužan bez odgode, o tome obavijestiti predstojnika ureda
državne uprave u Istarskoj županiji, i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta,
- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u
suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.
IV.III.I. ZAMJENIK NAČELNIKA
Članak 32.
Načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje Načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih
razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
Članak 33.
Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali
mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik Načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa
Načelnika.
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IV.III.II. PRESTANAK MANDATA NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA
Članak 34.
Načelniku i zamjeniku Načelnika mandat prestaje po sili zakona:
- danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o
općem upravnom postupku, podnošenja ostavke,
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora
u trajanju dužem od jednog mjeseca
- danom prestanka prebivališta na području Općine ,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.
U slučaju prestanka mandata načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik upravnog
tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od osam dana obavještava Vladu republike
Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog
načelnika.
U slučaju prestanka mandata načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost načelnika
do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.
Članak 35.
Načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u slučaju propisanom člankom 82. ovog
Statuta.
V. UPRAVNA TIJELA
Članak 36.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Medulin, utvrđenih zakonom
i ovim Statutom, ustrojavaju se upravna tijela Općine.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna
tijela).
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje
Načelnik.
Članak 37.
Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom
odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela
Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.
Članak 38.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Načelniku.
Članak 39.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine Medulin, Državnom
proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.
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VI . JAVNE SLUŽBE
Članak 40.
Općina Medulin u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima
se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i
drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.
Članak 41.
Općina Medulin osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 40. ovog Statuta osnivanjem
trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
Načelnik imenuje i razrješava predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih
ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Općina.
Obavljanje određenih djelatnosti Općina Medulin može povjeriti drugim pravnim i fizičkim
osobama temeljem ugovora o koncesiji.
VII. MJESNA SAMOUPRAVA
VII.I. MJESNI ODBORI
Članak 42.
Na području Općine Medulin osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave,
a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim
poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja
ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku
propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se
detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 43.
Mjesni odbori na području Općine Medulin su:
Mjesni odbor Banjole
Mjesni Odbor Medulin I
Mjesni odbor Medulin II
Mjesni odbor Pješčana uvala
Mjesni odbor Pomer
Mjesni odbor Premantura
Mjesni odbor Vinkuran
Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća i
prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.
Članak 44.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u
popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i
udruženja građana, te Načelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i
udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Načelniku.
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Članak 45.
Načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen
na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom
postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog
za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o
prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.
Članak 46.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i
granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora
te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.
Članak 47.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 48.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko
pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog
odbora.
Postupak izbora vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova
vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 49.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od
dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku
od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti
više od 60 dana.
Članak 50.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 članova.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina
života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.
Članak 51.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih
članova na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog
odbora.
Članak 52.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,
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poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove
utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Načelnika.
Članak 53.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige
o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se
poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o
poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne
skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.
Članak 54.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća
mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora,
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te
druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.
Članak 55.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te
prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.
Članak 56.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja
prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu
cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg
odredi vijeće.
Članak 57.
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela
Općine na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih
tijela Općine.
Članak 58.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog
odbora i Načelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno
pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.
Članak 59.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Načelnik.
Načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora
raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila
mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.
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VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE MEDULIN
VIII.I IMOVINA
Članak 60.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Medulin, čine
imovinu Općine Medulin.
Članak 61.
Imovinom Općine upravljaju Načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog
Statuta i pažnjom dobrog domaćina.
Načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede
upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.
VIII.II. FINANCIRANJE
Članak 62.
Općina Medulin ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno
raspolaže.
Prihodi Općine Medulin su:
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim
odluka Općinskog vijeća,
- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u
kojima Općina ima udjele ili dionice,
- prihodi od koncesija,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općine Medulin
u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkim porezima sa Istarskom županijom i Republikom Hrvatskom, te
dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom
zakonu,
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
- drugi prihodi određeni zakonom.
VIII.III. PRORAČUN
Članak 63.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine
Medulin iskazuju se u proračunu Općine Medulin.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima
iz kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i
primicima.
Članak 64.
Proračun Općine Medulin i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu
i vrijedi za godinu za koju je donesen.
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Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava
31. prosinca.
Članak 65.
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima
propisanim zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku,
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.
Članak 66.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni
proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili
pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku
propisnom za donošenje proračuna.
VIII.IV. NADZOR
Članak 67.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire
Ministarstvo financija.
IX. AKTI OPĆINE
IX.I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 68.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi
Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i
zaključke.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom
rješava o pojedinačnim stvarima.
IX.II. AKTI NAČELNIKA
Članak 69.
Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće
akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.
IX.III. AKTI RADNIH TIJELA
Članak 70.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.
IX.IV. IZVRŠENJE I NADZOR
Članak 71.
Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 68. ovog Statuta, na način i u postupku
propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.
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Članak 72.
Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne
akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba
(upravne stvari).
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom
upravnom tijelu Istarske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem
upravnom postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe
kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.
Članak 73.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom
djelokrugu Općinsko vijeće i načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave,
svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Članak 74.
Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom
djelokrugu obavlja ured državne uprave u Istarskoj županiji i nadležna središnja tijela
državne uprave, svako u svojem djelokrugu.
Članak 75.
Detaljnije odredbe o aktima Općine Medulin i postupku donošenja akata utvrđuje se
Poslovnikom Općinskog vijeća.
IX.V. OBJAVA AKATA
Članak 76.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom novinama Općine
Medulin.
Opći akti stupaju na snagu osmog dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito
opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon
objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
X. JAVNOST RADA
Članak 77.
Rad Općinskog vijeća, Načelnika i upravnih tijela Općine je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog
vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.
Članak 78.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine Medulin i na
web stranicama Općine Medulin.
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Javnost rada Načelnika osigurava se:
- održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine Medulin i na
web stranicama Općine Medulin.
- Općina Medulin ima svoje glasilo – Glasnik Općine Medulin
Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopćavanja.
X. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAÐANA U ODLUČIVANJU
Članak 79.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog
referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
X.I. REFERENDUM
Članak 80.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine,
o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni
područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može
temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Općinskog vijeća,
Načelnik, većina mjesnih odbora na području Općine i 20% birača upisanih u popis
birača Općine.
Članak 81.
Osim slučajeva iz članka 82. Ovog Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv načelnika
i njegovog zamjenika, ako raspisivanje predloži 20% ukupnog broja birača Općine
Medulin.
Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u
roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen
od potrebnog broja birača.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće raspisuje
referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.
Ako se na referendumu donese odluka o opozivu načelnika i njegovog zamjenika, mandat
im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.
Članak 82.
Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova
predstavničkog tijela, načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati,
u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju
referenduma.
Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik
Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog
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središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu ( regionalnu )
samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo
državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je
prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan,
Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga
raspisati referendum.
Članak 83.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje
za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno
naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se
raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga
o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.
Članak 84.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području
Općine Medulin, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u
popis birača.
Članak 85.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 82. ovog Statuta obvezatna je
za Općinsko vijeće.
Članak 86.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru
zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu
i područnu (regionalnu) samoupravu.
X.II. ZBOR GRAÐANA
Članak 87.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili
drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika
Općinskog vijeća i Načelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od
dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od
zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Članak 88.
Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja
odluke Općinskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova
prisutnih građana.
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X.III. MIŠLJENJE I PRIJEDLOZI GRAÐANA
Članak 89.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja
određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom
podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca
od prijema prijedloga.
X.IV. PREDSTAVKE I PRITUŽBE
Članak 90.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine
Medulin kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim
tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih
građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Medulin odnosno pročelnik
upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke,
odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi,
postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s
ovlaštenim predstavnicima tijela Općine Medulin, te sredstvima elektroničke komunikacije
(e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom i dr.).
XI ZAŠTITA AUTOHTONIH ETNIČKIH I KULTURNIH OSOBITOSTI
Članak 91.
Svi građani Općine Medulin uživaju jednaka prava, a autohtone etničke i kulturne osobitosti
posebno su zaštićene.
Općina Medulin posebno štiti i promiče čakavski dijalekt, lokalne govore, izvorni narodni
folklor, toponime, arhitekturu, narodne blagdane i narodne običaje.
XII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE
Članak 92.
Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Medulin sudjeluju u javnom životu i upravljanju
lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.
Članak 93.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini Medulin imaju pravo:
- predlagati tijelima Općine Medulin mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina
u Općini Medulin, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja
od značaja za nacionalnu manjinu;
- isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine Medulin;
- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća,
a tiče se položaja nacionalne manjine;
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Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se poslovnikom Općinskog
vijeća Općine Medulin.
Članak 94.
Načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno
predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Općine Medulin zatražiti mišljenje
i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.
Članak 95.
Na području Općine Medulin, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati
simbole i zastave nacionalne manjine.
Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine
Medulin isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u
svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.
Članak 96.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge
simbole i znamenja svoje nacionalne manjine i to:
- u sastavu svojih pečata i žigova
- u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim
i svečanim prostorijama
- u zaglavljima službenih akata koje donose.
Članak 97.
U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana
pjesma nacionalne manjine.
Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna
Republike Hrvatske.
Članak 98.
Općina Medulin u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga
koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog
identiteta.
Općina Medulin osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika
nacionalne manjine.
XIII. JAVNA PRIZNANJA
Članak 99.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od
osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Medulin, a poglavito za naročite uspjehe u
unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša,
športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti
koje su tome usmjerene.
Članak 100.
Javna priznanja Općine Medulin, su:
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1. Počasni građanin Općine Medulin
2. Svečana povelja Općine Medulin
3. Nagrada Općine Medulin
Članak 101.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele,
tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom
Općinskog vijeća.
XIV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE
Članak 102.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog
razvitka, Općina Medulin uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne
samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.
Članak 103.
Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma
(ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne
samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje
i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom
odlukom Općinskog vijeća.
Članak 104.
Sporazum o suradnji Općine Medulin i općine ili grada druge države objavljuje se u
službenom glasilu Općine Medulin.
XV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 105.
Način djelovanja Načelnika i zamjenika Načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen
je posebnim zakonom.
Članak 106.
Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u
obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i  javnog
interesa u obnašanju javne vlasti.
XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 107.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća,
Načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
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Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o
predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o
predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog
vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Članak 108.
Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovni i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni
tekst Statuta Općine Medulin.
Članak 109.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Medulin.
Članak 19. Stavak 2. Stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj
uniji.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Medulin (“Službene
novine” Općine Medulin br. 7/2009).

KLASA: 021-05/13-01/0002
URBROJ: 2168/02-02/1-13-9
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 ), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12) te članka
14. članka Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 7/2009 ) Općinsko
vijeće Općine Medulin na 37.sjednici održanoj dana 15.travnja 2013. donosi
POSLOVNIK
Općinskog vijeća Općine Medulin
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje
prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak
donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i
imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima
utvrđenim zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog
vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Konstituirajućoj sjednici Općine Medulin do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrni
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći
broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni
broj na glasačkom listiću.
Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa
naša domovino”.
Članak 3.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu.
Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Medulin
obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske,
zakona i Statuta Općine Medulin, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike
Hrvatske i Općine Medulin ”.
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon
što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem”.
Svaki vijećnik Općinskog vijeća potpisuje izjavu o davanju prisege.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika,
kad počinje obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je
nazočan.
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Članak 4.
U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik
vijećnika.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje
neizabrani kandidat s određene liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu,
a ako sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se
dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani kandidat
s određene liste.
Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru
obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani
kandidat s liste.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj komisiji na način propisan odredbama
Statuta Općine Medulin.
Članak 5.
Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika Vijeća, članova Mandatne komisije i
Komisije za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti
dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.
III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 6.
Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom Općine Medulin.
Članak 7.
Pročelnik je dužan vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na
dnevnom redu sjednice općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice općinskog vijeća
ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.
Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika općinskog vijeća i
predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.
Članak 8.
Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć
vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi,
u obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća
odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji
su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne
obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi
u obavljanju funkcije vijećnika.
Članak 9.
Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti,
i Klub kandidacijske liste grupe birača.
Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog
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vijeća, priložiti svoja pravila rada, te podatke o članovima.
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi
tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala
i dr.).
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 10.
Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Predsjednika odnosno potpredsjednika bira Općinsko vijeće, javnim glasovanjem.
Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi
potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika.
Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo jednog kandidata.
Članak 11.
Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog
kandidata.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne
dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u
ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja
se izborni postupak u cijelosti.
Članak 12.
Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća propisana su Statutom Općine Medulin
i ovim Poslovnikom.
Članak 13.
Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji
od predsjednika klubova vijećnika.
Članak 14.
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća
pomaže pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.
V. RADNA TIJELA
Članak 15.
Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom općine Medulin su:
1. Mandatna komisija,
2. Komisija za izbor i imenovanja,
3. Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka, Općinsko vijeće osniva i druga
radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Općinskog vijeća a osobito:
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Odbor za statut i poslovnik
Odbor za financije i proračun
Odbor za gospodarski razvoj
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i vodoprivredu
Odbor za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
Odbor za prosvjetu i kulturu
Odbor za sport i rekreaciju
Odbor za lokalnu samoupravu, međunarodnu i međuopćinsku suradnju
Odbor za predstavke građana
Odbor za mlade
Odbor za zaštitu okoliša i krajobraznu raznolikost
Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih,
stručnih i drugi javnih osoba, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, uz prethodni
poziv političkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.
O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela glasuje se u cjelini.
Članak 16.
Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana.
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika.
Mandatna komisija raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava vijećnika
Općinskog vijeća osobito:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za
Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog
izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni
uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata
zamjeniku vijećnika.
Članak 17.
Komisiju za izbor i imenovanja, čine predsjednik i dva člana.
Komisiju za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz
redova vijećnika Općinskog vijeća.
Komisiju za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama
Općinskog vijeća,
- propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom
vijeću.
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Članak 18.
Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, čine predsjednik i dva člana.
Predsjednik Komisije se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih
i drugih javnih osoba.
Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne
obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
- razmatra inicijative za donošenje odluka i akata Općinskog vijeća
- razmatra prijedloge za davanje izvornog tumačenja Statuta, Odluka ili drugih akata
Općinskog vijeća,
- utvrđuje pročišćene tekstove odluka i drugih akata Općinskog vijeća kada je tim aktima
ovlaštena ili kada to ocijeni potrebnim,
- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom.
Članak 19.
Odbor za financije čine predsjednik i dva člana.
Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i
drugih javnih osoba.
Odbor za financije i proračun:
- raspravlja pitanja financiranja Općine,
- raspravlja proračun i godišnji obračun proračuna Općine,
- raspravlja o odluci o privremenom financiranju
- obavlja i druge poslove određene Statutom i ovim Poslovnikom.
Članak 20.
Odbor za gospodarski razvoj čine predsjednik i dva člana.
Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i
drugi javnih osoba.
Odbor za gospodarski razvoj prati odnose u gospodarstvu, poduzetništvu i obrtništvu.
Općinskom vijeću daje prijedloge i mišljenja u pogledu poduzimanja mjera za razvoj
gospodarstva u Općini te razmatra i druge akte iz tih područja.
Članak 21.
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i vodoprivredu čine predsjednik i dva člana.
Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i
drugi javnih osoba.
Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i vodoprivredu prati odnose u poljoprivredi, ribarstvu i
vodoprivredi. Općinskom vijeću daje prijedloge i mišljenja u pogledu poduzimanja mjera
za razvoj tih djelatnosti u Općini te razmatra i druge akte iz tih područja.
Članak 22.
Odbor za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje čine predsjednik i dva člana.
Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i
drugih javnih osoba.
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Odbor za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje prati odnose u komunalnim
djelatnostima i prostornom uređenju, razmatra odluke i druge akte koji se odnose na
navedene djelatnosti a od interesa su za Općinu Medulin.
Općinskom vijeću daje prijedloge i mišljenja u pogledu poduzimanja mjera za razvoj tih
djelatnosti u Općini te razmatra i druge akte iz tih područja.
Članak 23.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb čine predsjednik i dva člana.
Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i
drugi javnih osoba.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb prati razvoj javnih djelatnosti zdravstva i socijalne
skrbi te razmatra odluke i druge akte koji se odnose na navedene djelatnosti a od interesa
su za Općinu Medulin.
Članak 24.
Odbor za prosvjetu i kulturu čine predsjednik i dva člana.
Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i
drugi javnih osoba.
Odbor za prosvjetu i kulturu prati razvoj javnih djelatnosti prosvjete i kulture te razmatra
odluke i druge akte koji se odnose na navedene djelatnosti a od interesa su za Općinu
Medulin.
Članak 25.
Odbor za sport i rekreaciju čine predsjednik i dva člana.
Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i
drugi javnih osoba.
Odbor za sport i rekreaciju prati razvoj sport i rekreaciju te razmatra odluke i druge akte
koji se odnose na navedene djelatnosti a od interesa su za Općinu Medulin.
Članak 26.
Odbor za lokalnu samoupravu, međunarodnu i međuopćinsku suradnju čine predsjednik
i dva člana.
Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i
drugi javnih osoba.
Odbor za lokalnu samoupravu, međunarodnu i međuopćinsku suradnju prati i razmatra
stanje lokalne samouprave, međunarodne i međuopćinske suradnje i predlaže Općinskom
vijeću mjere za unapređivanje lokalne samouprave te aktivnosti za ostvarivanje
međunarodne i međuopćinske suradnje.
Članak 27.
Odbor za predstavke građana čine predsjednik i dva člana.
Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i
drugi javnih osoba.
Odbor za predstavke građana razmatra predstavke i prijedloge građana i nakon utvrđenog
činjeničnog stanja daje odgovor podnositelju predstavke.
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Članak 28.
Odbor za mlade čine predsjednik i dva člana.
Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i
drugi javnih osoba.
Odbor za mlade vodi računa o mladima, problematici vezanoj za mlade, daje inicijative
za poboljšanje života mladih.
Članak 29.
Odbor za zaštitu okoliša i krajobraznu raznolikost čine predsjednik i dva člana.
Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i
drugi javnih osoba.
Odbor za zaštitu okoliša i krajobraznu raznolikost vodi računa o zaštiti okoliša, zaštiti
zaštićenih dijelova prirode na području Općine i daje inicijativu za njihovu bolju zaštitu.
Članak 30.
Općinsko vijeće može osnivati i druga radna tijela odlukom kojom određuje sastav, broj
članova, djelokrug i način rada.
Općinsko vijeće može osnivati i povremena radna tijela, radi razmatranja ili stručne obrade
pojedinog pitanja iz svog djelokruga i izrade odgovarajućeg prijedloga akta. Povremena
radna tijela osnivaju se odlukom kojom se određuje njihov sastav , broj članova , djelokrug
i način rada.
Članak 31.
Predsjednika i članove radnih tijela bira Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i
imenovanja ili najmanje jedne petine vijećnika Općinskog vijeća.
Članak 32.
Predsjednik i članovi radnih tijela biraju se na mandatno razdoblje vijećnika Općinskog
vijeća, ako odlukom o osnivanju nije drugačije određeno.
Predsjednik i članovi radnih tijela mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su
osnovani zbog prestanka mandata vijećnika, spriječenosti ili osobito važnog razloga.
Članak 33.
O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih
tijela, obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog vijeća i objavom na web stranici
Općine Medulin.
U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug
rada radnog tijela.
Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, načelnika
i Općinsko vijeće.
Članak 34.
Radna tijela rade na sjednicama.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava joj i rukovodi
sjednicom, te potpisuje zaključke koje donosi radno tijelo.
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Radno tijelo može održati sjednicu ako istoj prisustvuje većina članova, a odlučuje se
javnim glasovanjem većinom prisutnih članova.
Članak 35.
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela prema svojoj ocjeni, a dužan ju je
sazvati u roku od osam dana nakon što to zatraži većina članova radnog tijela, predsjednik
Općinskog vijeća, Općinsko vijeće ili Općinski načelnik.
Ako sjednicu ne sazove predsjednik radnog tijela u roku iz stavka 1. ovog članka, sjednicu
će sazvati predsjednik Općinskog vijeća.
Članak 36.
Općinsko vijeće može za izradu analiza, složenijih normativnih akata ili projekata zatražiti
ugovornu suradnju ovlaštenih osoba.
Za zaključivanje ugovora iz prethodnog članka ovlašten je Načelnik.
VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I NAČELNIKA
Članak 37.
Načelnik i zamjenik načelnika na prvoj sjednici Općinskog vijeća polažu prisegu.
Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedeće sadržaja: “Prisežem svojom čašću da
ću dužnost načelnika/zamjenika načelnika Općine Medulin obavljati savjesno i odgovorno,
i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Medulin,
te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Medulin ”.
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno načelnika
i zamjenika načelnika, a načelnik i zamjenik načelnika nakon što je izgovoreno njihovo
ime i prezime, ustaju i izgovaraju: “Prisežem”.
Članak 38.
Načelnik i zamjenik načelnika prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća.
Načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu
uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.
Članak 39.
Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća,
sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja,
te obavještava načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih
tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo može,
smatra li da je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.
Članak 40.
O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog
vijeća izvješćuju načelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice.
Članak 41.
Način i postupak pokretanja razrješenja načelnika propisan je Statutom Općine Medulin.
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VII. AKTI VIJEĆA
Članak 42.
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava
i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Vijeća.
Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, odluke, deklaracije, rezolucije, preporuke i
zaključke.
Općinsko vijeće donosi i pojedinačne akte u slučajevima određenim zakonom i drugim
propisima.
Članak 43.
Općinski načelnik je dužan opće akte što ih donosi Općinsko vijeće dostaviti nadležnom
tijelu središnje državne uprave u roku od osam dana od dana donošenja na sjednici
Općinskog vijeća, ako za pojedine akte nije određene drugačije.
Članak 44.
Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog djelovanja Općine, koji su od općeg
značenja za građane, pravne osobe i druge pravne subjekte, te propisuju njihova prava
i dužnosti, odnosno uređuju pitanja od interesa za Općinu.
Članak 45.
Proračunom se utvrđuju prihodi i rashodi Općine.
Proračun se donosi za slijedeću proračunsku godinu, a ako se ne može donijeti prije
početka godine za koju se donosi, donosi se odluka o privremenom financiranju, koja
se može donijeti za određeno vrijeme, najduže do 31. ožujka.
Proračun i odluka o privremenom financiranju donose se većinom glasova svih vijećnika
Općinskog vijeća.
Proračun se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 15 dana od donošenja.
Godišnji obračun proračuna donosi Općinsko vijeće nakon što je protekla godina za koju
se donio proračun.
Godišnji obračun proračuna donosi se većinom glasova svih vijećnika Općinskog vijeća.
Članak 46.
Deklaracijom se izražava opće stajalište Općinskog vijeća o pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Općine.
Članak 47.
Rezolucijom se ukazuje na stanje i probleme u određenom području samouprave te na
mjere koje treba provesti.
Članak 48.
Preporukom se Općinsko vijeće izjašnjava na podnesene predstavke i pritužbe o radu
tijela Općine iz samoupravnog djelovanja i upućuje na njihovo rješavanje.
Članak 49.
Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i rješavaju druga
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća za koje nije predviđeno donošenje drugog akta.
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Članak 50.
Općinsko vijeće donosi i pojedinačne akte: zaključke i rješenja kada izvršava pojedinačna
prava i obveze iz svog djelokruga.
Članak 51.
Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća.
Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj
tekst odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine.
Članak 52.
Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju
osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u Službenom glasilu i na službenim
web stranicama Općine.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se upravno tijelo koje obavlja stručne
poslove za Općinsko vijeće.
Članak 53.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika,
načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini
prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.
Članak 54.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u
skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku
postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat
će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci
ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će
se da akt i nije upućen Općinskom vijeću.
Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na Općinskom
vijeću, može se ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako
Općinsko vijeće ne odluči drukčije.
Članak 55.
Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem,
tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može
se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.
Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno
usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći
akt stupi na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg
stupanja na snagu.
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi
svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i
primjedbama.
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Načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava
ima i izvjestitelj radnog tijela i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
Članak 56.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto
područje, predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge
odluka u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u
prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.
Članak 57.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta,
a za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta.
Općinskog vijeće može posebnom odlukom odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i
obrazloženja od propisanog stavkom 1. ovog članka.
Članak 58.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku
amandmana uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice.
Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi
samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća  ga prije
odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 28. ovog
Poslovnika.
Članak 59.
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman
i usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave.
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.
Načelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada
nije predlagatelj.
Članak 60.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog
prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima
ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.
Članak 61.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Načelnik, neovisno da li je on predlagatelj
akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave,
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.
Članak 62.
Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta
i o njemu se odvojeno ne glasuje:
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- ako ga je podnio predlagatelj akta,
- ako ga je podnijela Komisija za Statut, Poslovnik i norrmativnu djelatnost i s njima se
suglasio predlagatelj akta,
- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima se suglasio predlagatelj akta.
Članak 63.
Ako konačni prijedlog akta nije podnio načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se
nije suglasio načelnik, se glasuje odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavni dio konačnog
prijedloga akta o kojoj se odlučuje.
Članak 64.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu Članaka konačnog prijedloga akta na
koje se odnose.
Ako je na jedan Članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se
glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju
dalje o ostalim amandmanima.
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju
akta.
VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU
Članak 65.
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito
opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati
znatniju štetu za Općinu.
Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u
članku 54. ovog Poslovnika.
Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog akta, a ako
prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 5 vijećnika.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog
vijeća najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po
hitnom postupku vijećnicima, te načelniku, ako on nije predlagatelj.
Članak 66.
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave
o opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom
se raspravlja i odlučuje o aktu.
Članak 67.
Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do
zaključenja rasprave.
O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog
Poslovnika koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.
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X. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE
Članak 68.
Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna Općine podnosi načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj
na način i u rokovima propisanim zakonom.
Načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima,
a prije glasovanja o proračunu u cjelini.
Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se
donosi, a Načelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Općinskog
vijeća za proračun ili najmanje 5 vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o
privremenom financiranju.
Članak 69.
Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun, odnosno odluka o privremenom
financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave zaduženog za lokalnu i područnu
8 regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko
vijeće i razrješuje načelnika i imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno
posebnom zakonu.
Članak 70.
Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih
vijećnika.
XI. VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 71.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja načelniku, zamjeniku načelnika i pročelnicima
upravnih tijela u svezi poslova iz njihovog djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno
ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan
navesti kome ga upućuje.
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja može
trajati najviše pet minuta. Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time
da može postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet minuta.
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju
se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici. Odgovor može
trajati najviše pet minuta.
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani
odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.
Načelnik, zamjenik načelnika odnosno pročelnici dostavljaju pisani odgovor vijećniku
posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća upućuje
pisani odgovor svim vijećnicima.
Članak 72.
Pitanja koja vijećnici postavljaju načelniku, zamjeniku odnosno pročelnicima upravnih
tijela kao i odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na
prijedlog mogućih mjera, koje se odnose na postavljeno pitanje.
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Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik
Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim
odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o tome će obavijestiti
vijećnika.
Članak 73.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, načelnik,
zamjenik načelnika odnosno pročelnik može predložiti da se odgovori neposredno
vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici
radnog tijela u čiji djelokrug rada je to pitanje.
Članak 74.
Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje
o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može
trajati dulje od dvije minute.
Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Općinskog vijeća
obavijestio Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom odgovoru,
može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje.
XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA
Članak 75.
Načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine Medulin.
Članak 76.
Prijedlog za traženje izvješća od načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga
može podnijeti najmanje 5 vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu
donošenje zaključka o traženju izvješća načelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno,
formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.
Članak 77.
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve
iduće sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije
nego što protekne 30 dana od dana primitka.
Članak 78.
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici
Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.
Načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.
Članak 79.
Raspravu o izvješću načelnika Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o
pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 2/2013.

Strana 275

kojim se od načelnika traži izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.
Članak 80.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća načelnika mogu prijedlog povući
najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traženje izvješća načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća
o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od 60 od
dana kada je Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje
izvješća od načelnika.
XIII. RED NA SJEDNICI
l. Sazivanje sjednice
Članak 81.
Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi
prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog načelnika, u roku od 15 dana
od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od
vijećnika, odnosno načelnika.
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka,
sjednicu će sazvati načelnik u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može na
zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog
za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan
u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2.,4. I 5. Ovog članka mora se održati u
roku od 15 dana od sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2.,4.,5. I 6. Ovog članka smatra se
nezakonitom, a doneseni akti ništavima.
Članak 82.
Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na
drugi način.
Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja
se vijećnicima u pravilu 7 dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih
razloga ovaj rok se može skratiti.
Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u
kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, načelniku, zamjeniku
načelnika, pročelnicima upravnih tijela, vijećima mjesnog odbora na području Općine
političkim strankama koje imaju vijećnike u Općinskom vijeću, predstavnicima nacionalnih
manjina i sredstvima javnog priopćavanja.
2. Dnevni red
Članak 83.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu
za sjednicu.
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Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim
Poslovnikom i dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Općinskog vijeća,
uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.
Članak 84.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji
mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog
reda.
Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i
materijal po predloženoj dopuni.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog
obrazložiti.
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini
predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se
odlučuje o hitnosti postupka.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika,
predsjednik Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.
Članak 85.
Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu
utvrđenog dnevnog reda.
Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog
prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća
točka skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.
Članak 86.
Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije
uvršten u dnevni red Općinskog vijeća na način propisan člankom 54. ovog Poslovnika prije
proteka roka od 6 mjeseca od dana odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu.
3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 87.
Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj
odsutnosti ili spriječenosti prvi potpredsjednik.
Članak 88.
Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog
vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika
Općinskog vijeća.
Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog
vijeća.
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Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom
govoru.
Članak 89.
Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda,
predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri
minute.
Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika
odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem o
tome se odlučuje na sjednici bez rasprave.
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je
bio povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ čim
završi govor ovog koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak
odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže od dvije minute.
Članak 90.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom
redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje
predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru
grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog
vijeća će ga opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena
izrečena, predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa
sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog
vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.
Članak 91.
Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti
samo jedanput.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje pet minuta.
Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može
govoriti i dulje.
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prijavili za govor u skladu s člankom
89. ovog Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše tri
minute, neovisno o tome da li su ranije govorili o toj temi.
4. Tijek sjednice
Članak 92.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća
utvrđuje nazočnost vijećnika.
Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika
Općinskog vijeća ili pročelnika upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko
vijeće.
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Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika,
predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i sat.
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema
nazočnosti većine vijećnika.
Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik Općinskog vijeća će provesti i u tijeku
sjednice, na zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 5 vijećnika.
5. Odlučivanje
Članak 93.
Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika,
osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije određeno.
Članak 94.
Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog
vijeća nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim Poslovnikom
nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi slijedeće akte:
- Statut Općine ,
- Poslovnik Općinskog vijeća,
- proračun,
- godišnji izvješće o izvršenju proračuna
- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća
- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih
statutom Općine Medulin .
6. Glasovanje
Članak 95.
Glasovanje na sjednici je javno.
Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Općinskog vijeća prvo
poziva vijećnike da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je “protiv” prijedloga, odnosno
da li se tko uzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu
glasovali «za» niti «protiv» prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja,
smatraju se uzdržanim glasovima.
Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za
njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Općinskog
vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen.
Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik upravnog tijela u čijoj je nadležnosti
obavljanje stručnih poslova za potrebe Općinskog vijeća.
Članak 96.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže
brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.
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Članak 97.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje,
oblika i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se
na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno
i precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”.
Glasačke listiće priprema službenik iz članka 94. ovog Poslovnika. Predsjednik
Općinskog vijeća može odrediti i određeni broj službenika koji će mu pomagati kod
tajnog glasovanja.
Članak 98.
Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju tajnog
glasovanja predaje vijećnicima glasačke listiće.
Članak 99.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih
listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.
Članak 100.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno.
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački
listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik
glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.
Članak 101.
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik
Općinskog vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata
glasovanja.
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i
vijećnika koji su mu pomagali kod samog glasovanja.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je
provedeno tajno glasovanje.
XIV. IZBORI I IMENOVANJA
Članak 102.
Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća bira i razrješava Općinskog vijeće na
način i u postupku propisanim Statutom Općine i ovim Poslovnikom.
Članak 103.
Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Općinskog vijeća, te
obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.
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Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga prvi potpredsjednik,
a ukoliko je i on spriječen ili odsutan, predsjednika Općinskog vijeća zamjenjuje drugi
potpredsjednik Općinskog vijeća.
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti
predsjednika.
Članak 104.
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti
postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati
obrazloženje prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o
prijedlogu najkasnije u osam (8) dana od dostave prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice
Općinskog vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog
zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika
Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju izborom
novog predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 105.
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje
danom izbora novog predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 106.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere
novog, prvi potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok
se ne izabere novi predsjednik.
Općinsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenja
predsjednika izabrati novog predsjednika.
XIV. ZAPISNICI
Članak 107.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o
sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.
Članak 108.
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe
na zapisnik prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se
primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s
prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.
Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva upravno tijelo.
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Članak 109.
Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a prijepis tonske snimke sjednice čuva
upravno tijelo.
Upravno tijelo je dužno omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski snimak
sjednice.
XV. JAVNOST RADA
Članak 110.
Sjednice Općinskog Vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog
vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati
mobitel i dr.).
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta,
predsjednik Općinskog vijeća odrediti će da će se sjednica Općinskog vijeća održati u
primjerenom prostoru, kako bi se omogućilo svim zainteresiranim osobama praćenje
rada Općinskog vijeća.
Članak 111.
O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja,
oglasne ploče i objavom na web stranicama Općinskog Najava održavanja sjednice i
materijal za sjednicu objavljuju se na službenim web stranicama Općine.
Članak 112.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima
klasificirani određenim stupnjem tajnosti.
Članak 113.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća
i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja,
o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 114.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama
Općine Medulin.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća (Službene
novine Općine Medulin broj 7/2009.).
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Medulin osim članka 69., koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju
prvih slijedećih općih i redovitih izvora za članove predstavničkog i izvršnog tijela.
Klasa: 021-05/13-01/0002
Urbroj: 2168/02-02/1-13-10
Medulin, 15.04.2013.

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 14. stavka 1. točke 11. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine
Medulin broj 7/2009) Općinsko vijeće na 37. sjednici održanoj dana donosi slijedeću
ODLUKU
o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
Članak 1.
U cilju provođenja usklađenja društva ALBANEŽ d.o.o. sa Zakonom o vodama Općina
Medulin osniva društvo s ograničenom odgovornošću MED EKO SERVIS d.o.o. za
obavljanje komunalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: društvo).
Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Medulin da u obliku javnobilježničke isprave
potpiše Izjavu o osnivanju društva, a koja glasi:
"IZJAVA O OSNIVANJU
DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom Izjavom osniva se društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu:
Društvo).
(2) Ova Izjava je temeljni akt Društva kojim se uređuje tvrtka, sjedište, predmet poslovanja,
temeljni kapital, poslovni udjeli, organi Društva, vrijeme trajanja, prestanak Društva i
druge odrede Društva.
II. OSNIVAČ – ČLAN DRUŠTVA
Članak 2.
Osnivač – član Društva je OPĆINA MEDULIN, Medulin, Centar 223, OIB:70537271639,
konstituirana temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici
Hrvatskoj (Narodne novine broj 90/92), mat. br. 0487384.
III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA
Članak 3.
(1) Tvrtka Društva je: MED EKO SERVIS društvo s ograničenom odgovornošću za
obavljanje komunalnih djelatnosti.
(2) Skraćena oznaka tvrtke je: MED EKO SERVIS d.o.o.
Članak 4.
(1) Sjedište Društva je: Pomer
(2) Poslovna adresa Društva je: Pomer 1
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(3) Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku o poslovnoj adresi društva kao i Odluku
o promjeni poslovne adrese Društva.
Članak 5.
(1) Tvrtka, skraćena tvrtka i sjedište Društva mijenjaju se odlukom osnivača – člana
Društva, dok odluku o promjeni adrese u sjedištu Društva donosi Uprava Društva.
(2) Društvo može imati i svoju podružnicu koja se osniva odlukom Uprave Društva na
način propisan zakonom.
Članak 6.
(1) U svom poslovanju Društvo koristi pečat čiji sadržaj, oblik i broj te korištenje i
poništavanje utvrđuje Uprava Društva, a može imati i koristiti i poseban znak (logotip)
kada to odluči Uprava.
IV. PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOSTI
Članak 7.
(1) Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:
- prijevoz putnika u javnom prometu
- održavanje čistoće
- odlaganje komunalnog otpada
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- tržnice na malo
- održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
- obavljanje dimnjačarskih poslova
- javna rasvjeta
(2) Osim djelatnosti iz prethodnog stavka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje
služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno
obavljaju uz te djelatnosti.
V. TEMELJNI KAPITAL I POSLOVNI UDIO
Članak 8.
(1) Ukupni iznos temeljnog kapitala Društva sastoji se u novcu i to u iznosu od 20.000,00
Kn (dvadesettisućakuna).
(2) Osnivač Društva u društvu drži 1 (jedan) preuzeti poslovni udio i to pod red.br.:
1.1. p re uze t i p o s lov ni udi o u no mina lno m izno su o d 2 0.0 0 0,0 0 K n
(dvadesettisućakuna).
(3) Osnivač se obvezuje prije upisa društva u sudski registar uplatiti u cijelosti ulog za
preuzeti poslovni udio kojeg uplaćuje u novcu.
(4) Prava i obveze u Društvu stječu se srazmjerno visini poslovnog udjela.
VI. KNJIGA POSLOVNIH UDJELA
Članak 9.
(1) Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela.
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(2) Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan zakonom.
VII. RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELOM
Članak 10.
(1) Poslovni udjel može se prenositi i dijeliti.
(2) Osnivač – član Društva slobodno raspolaže svojim poslovnim udjelom u Društvu.
(3) Osnivač – član Društva može prenijeti cijeli ili dio poslovnog udjela na drugu osobu
ugovorom sklopljenim u obliku javnobilježničke isprave.
VIII. ORGANI DRUŠTVA
Članak 11.
(1) Organi Društva su Skupština, Uprava i Nadzorni Odbor.
A) SKUPŠTINA DRUŠTVA
Članak 12.
(1) Član Društva kao Skupština Društva odlučuje o:
- financijskim izvješćima Društva, upotrebi dobiti i pokrivanju gubitaka,
- izboru i opozivu Uprave društva,
- izboru i opozivu članova nadzornog odbora,
- povlačenju poslovnih udjela
- davanju i opozivu prokure, te generalne punomoći
- mjerama za ispitivanje i nadzor za vođenje poslova,
- izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju.
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova
Uprave te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne može
zastupati Uprava.
B) UPRAVA DRUŠTVA
Članak 13.
(1)Uprava Društva sastoji se od jednog direktora Društva.
(2) Osobi iz stavka 2. ovog članka može se imenovati zamjenik kada to oduči član
Društva.
Članak 14.
(1) Direktora Društva bira i opoziva Skupština Društva.
(2) Direktora Društva bira Skupština Društva na temelju provedenog natječaja kojeg
raspisuje Nadzorni odbor. Nadzorni odbor je ovlašten u odluci o raspisivanju natječaja
odrediti uvjete natječaja.
(3) Iznimno od stavka 2 ovog članka Skupština Društva ovlaštena je imenovati direktora
(člana uprave) na rok od 6 (šest) mjeseci u kojem roku je Nadzorni odbor dužan raspisati
Natječaj. Ukoliko u navedenom roku nadzorni odbor ne raspiše natječaj, ima se smatrati
da je direktor imenovan do opoziva.
(4) Mandat direktora traje 4 (četiri) godine.
(5) Skupština Društva može opozvati direktora u svako doba.
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Članak 15.
(1) Direktor Društva vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.
(2) U skladu sa zakonom i ovom Izjavom direktor Društva utvrđuje poslovnu politiku
Društva, donosi planove i programe u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike,
utvrđuje organizaciju Društva, vodi operativno poslovanje, vodi poslovne knjige Društva
i izvješćuje Skupštinu Društva sukladno zakonu i odluci člana Društva, te u sklopu toga
donosi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ovom Izjavom nije stavljeno u
nadležnost Skupštine Društva, odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa.
Članak 16.
(1) Direktor zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.
(2) Direktor Društva može izdati pismenu punomoć za zastupanje drugim osobama u
Društvu i izvan njega.
(3) Član Društva može direktoru Društva, zamjeniku direktora, kad ga imenuje i drugim
osobama ovlaštenim za zastupanje Društva propisati interna ograničenja prava na
zastupanje, koja se ne upisuju u trgovački registar i ne djeluju prema trećima. Osobe
iz ovog stavka dužne su pridržavati se tako propisanih ograničenja i odgovaraju članu
Društva za nanijetu štetu kao posljedicu nepridržavanja propisanih im ograničenja.
(4) Kada član Društva imenuje zamjenika direktora Društva, ovlašten je da odlukom utvrdi
način zastupanja Društva (pojedinačno ili skupno zastupanje).
C) NADZORNI ODBOR
Članak 17.
(1) Društvo ima nadzorni odbor koji se sastoji od 5 (pet) članova.
(2) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi između sebe biraju predsjednika
i njegovog zamjenika.
(3) Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.
(4) Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva,
blagajnu, vrijednosne papire, i druge stvari. U tu svrhu odbor može koristiti pojedine svoje
članove ili stručnjake.
(5) Nadzorni odbor podnosi Skupštini pisano izviješće o obavljenom nadzoru. U izviješću
dužan je posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te
odlukama osnivača, jesu li godišnja financijska izviješća u skladu sa stanjem u poslovnim
knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima
o prijedlogu Uprave glede dobiti i pokrića gubitka u Društvu. Članovi Nadzornog odbora
koji se ne slažu s nekim dijelom izviješća ili s izviješćem u cjelini dužni su u pisanom
obliku dostaviti Skupštini svoje primjedbe.
(6) Pored nadzorne funkcije, Nadzorni odbor Upravni društva daje suglasnost na godišnji
plan poslovanja Društva.
(7) Nadzorni odbor raspisuje Natječaj za izbor člana uprave – direktora Društva, u tom
postupku prikuplja prijave kandidata, utvrđuje ispunjavanja uvjeta prijavljenih kandidata,
te cjelokupnu prikupljenu dokumentaciju sa svojim prijedlogom odluke dostavlja Skupštini
Društva.
(8) Nadzorni odbor svoje odluke donosi na sjednicama.
(9) Nadzorni odbor može donositi odluke ako mu prisustvuje natpolovična većina njegovih
članova.
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(10) Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.
(11) Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu koja se isplaćuje mjesečno u
visini koju odredi Skupština Društva.
(12) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svojem radu kojim se uređuju pitanja sazivanja
sjednica, rada na sjednicama, načina donošenja odluka, te ostala pitanja važna za rad
Nadzornog odbora.
IX. VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA
Članak 18.
(1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.
X. IZMJENA IZJAVE
Članak 19.
(1) Ova se Izjava može mijenjati jedino odlukom Skupštine Društva koja se donosi na
način kako je to regulirano Zakonom o trgovačkim društvima.
(2) Temeljem Odluke iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik je ovlašten pred javnim
bilježnikom potpisati Odluku o izmjeni Izjave u obliku javnobilježničkog atka.
XI. DOBIT
Članak 20.
(1) Dobit Društva se utvrđuje na kraju poslovne godine na temelju godišnjeg obračuna
uspjeha poslovanja, a dijeli se članu srazmjerno njegovom poslovnom udjelu.
XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
(1) Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Izjavom, na odgovarajući se način primjenjuju
odredbe Zakona o trgovačkim društvima.
(2) U znak prihvata navedenog u ovoj Izjavi, zastupnik člana Društva istu vlastoručno
potpisuje."
Članak 3.
Ovlašćuje se načelnik Općine Medulin da potpiše, ovjeri i po potrebi solemnizira druge
dokumente i poduzme sve radnje potrebne za upis osnivanja društva u sudski registar
Trgovačkog suda u Rijeci – Stalne službe u Pazinu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Medulin.

Klasa: 021-05/13-01/0002
Urbroj: 2168/02-02/1-13-11
Medulin, 15.04.2013.

Predsjednik općinskog vijeća
Općine Medulin
Marko Zlatić
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Na temelju Izjave o osnivanju društva MED EKO SERVIS d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo)
i članka 441. Zakona o trgovačkim društvima, OPĆINA MEDULIN, Medulin, Centar 223,
OIB:70537271639, konstituirana temeljem Zakona o područjima županija, gradova i  
općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 90/92), mat. br. 0487384, kao jedini
član Društva, dana 15.travnja 2013.godine, donosi sljedeću:
ODLUKU
o izboru članova nadzornog odbora Društva
Članak 1.
Za članove Nadzornog odbora Društva MED EKO SERVIS d.o.o. izabiru se:
GORAN BUIĆ sa prebivalištem: Pomer, Pomer 33, OIB: 09843798694,
DAMIR KAUZLARIĆ sa prebivalištem: Banjole, Mušoga 4, OIB: 93784939755,
IGOR LORENCIN sa prebivalištem: Medulin, Centar 197 A, OIB: 62407147499,
EDVINO ŠTIFANIĆ sa prebivalištem:Vinkuran, Debeli Vrv 22, OIB: 40321543715,
VALTER TERLEVIĆ, sa prebivalištem: Pomer, Pomer 54, OIB: 25952435396
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Klasa: 021-05/13-01/0002
Urbroj: 2168/02-02/1-13-12
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 423. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu s odredbama
Izjave o osnivanju Društva MED EKO SERVIS d.o.o., osnivač Društva MED EKO
SERVIS d.o.o. sa sjedištem: Pomer, Pomer 1, OPĆINA MEDULIN, Medulin, Centar 223,
OIB:70537271639, konstituirana temeljem Zakona o područjima županija, gradova i
općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 90/92), mat. br. 0487384, kao jedini
član Društva, donosi sljedeću
ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE DRUŠTVA MED EKO SERVIS d.o.o.
Članak 1.
Za člana Uprave – direktora trgovačkog Društva MED EKO SERVIS d.o.o., imenuje se:
EDO KRAJCAR sa prebivalištem: Pula, Nazorova 50, OIB:27373727848
direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno
Član Uprave u obavljanju svoje dužnosti ima sva prava, obveze i odgovornosti koje su
Zakonom i Izjavom o osnivanju utvrđene kao prava, obveze i odgovornosti direktora.
Članak 2.
Član uprave će u vođenju poslovanja potpisivati poslovnu, financijsku i drugu dokumentaciju
te zastupati Društvo.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

KLASA: 021-05/13-01/0002
URBROJ: 2168/02-02/1-13-13
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 258. stavka 4. Zakona o vodama i članka 14. Statuta Općine Medulin
(Službene novine Općine Medulin broj 7/2009),Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj
37.sjednici održanoj dana 15.travnja 2013. godine donosi
ODLUKU
o davanju ovlaštenja načelniku Općine Medulin
za donošenje odluka, potpisivanje dokumenata i poduzimanje radnji
potrebnih za usklađenje društva ALBANEŽ d.o.o. sa Zakonom o vodama
Članak 1.
Ovlašćuje se načelnik Općine Medulin za donošenje odluka, potpisivanje dokumenata
i poduzimanja radnji potrebnih za usklađenje društva ALBANEŽ d.o.o. sa Zakonom o
vodama.
Ovlaštenje iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva naročito:
- donošenje odluke o podjeli društva ALBANEŽ d.o.o. s preuzimanjem od strane
novoosnovanog društva u vlasništvu Općine Medulin;
- davanje suglasnosti na Ugovor o podjeli s preuzimanjem,
- donošenje odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva ALBANEŽ d.o.o.
- donošenje drugih odluka, potpisivanje dokumenata i poduzimanje radnji koje su
odredbama članka 550a. do 550r. Zakona o trgovačkim društvima u nadležnosti
Skupštine društva ALBANEŽ d.o.o.
Članak 2.
Usklađenje društva ALBANEŽ d.o.o. sa Zakonom o vodama izvršit će se na način da će se
iz njegovog predmeta poslovanja isključiti sve djelatnosti izuzev odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda.
Isključenje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka izvršit će se kroz podjelu društva ALBANEŽ
d.o.o. (društvo koje se dijeli) s preuzimanjem od strane novoosnovanog društva u vlasništvu
Općine Medulin (društvo preuzimatelj) dijela imovine, zaposlenika, prava i obveza koji se
ne odnose na djelatnost odvodnje – sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Medulin.

KLASA: 021-05/13-01/0002
URBROJ: 2168/02-02/1-13-14
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 14. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 7/2009)
Općinsko vijeće Općine Medulin je na svojoj 37.sjednici održanoj dana 15.travnja 2013.
godine donosi
ODLUKU
Članak 1.
Daje se suglasnost na prijedlog Pravilnika o upisu djece u Dječje vrtiće Medulin.
Članak 2.
Za provedbu ovog zaključka nisu potrebna financijska sredstva.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se objavljuje u Službenim novinama
Općine Medulin.

KLASA: 021-05/13-01/0002
URBROJ:2168/02-02/3-13-17
Medulin,15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Temeljem članka 20. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br.
158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), Odluke o povjeravanju ovlaštenja Općini Medulin za davanje
koncesija na pomorskom dobru KLASA: 342-01/11-01/05, URBROJ: 2163/1-01/4-11-3 od
dana 30. svibnja 2011. godine, Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
("Narodne novine", br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12) te članka 14.
Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 7/09) Općinsko vijeće Općine
Medulin na svojoj 37.sjednici održanoj 15.travnja 2013. godine donosi
ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog
korištenja luke posebne namjene - luka nautičkog turizma „Puntica“ Medulin
Članak 1.
Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luka nautičkog turizma „Puntica“
Medulin (objavljena u oglasnom dijelu Narodnih novina 20/2013 i 32/2013.) i prijedloga
Stručnog povjerenstva za davanje koncesija na pomorskom dobru u Općini Medulin
KLASA: 342-01/13-01/0005, URBROJ: 2168/02-02/3-13-26 od dana 27.03.2013. godine,
Općinsko vijeće Općine Medulin (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom
društvu DE MATTEI d.o.o., Pula, Valturska 30 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije)
koncesiju za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luka nautičkog
turizma „Puntica“ Medulin.
Članak 2.
Ovom Odlukom daje se koncesija na pomorskom dobru - lučkom području postojeće
luke nautičkog turizma „Puntica“ Medulin (u daljnjem tekstu: luka) koje obuhvaća površinu
od ukupno 15.342 m2 od čega je 5.968 m2 kopneni dio koji se sastoji od 3 gata (k.č.
1728, 1729, 1730 sve k.o. Medulin) površine 213 m2 kapaciteta do 85 vezova, uređene
morske obale (k.č. 1123/33, 1123/34, 1731 sve k.o. Medulin) površine 4.231 m2, pješčane
obale (k.č. 1725/2 k.o. Medulin) površine 1524 m2 koje uključuju operativnu obalu, plato
za stabilnu stupnu dizalicu, izvlačilište plovila na kolijevku – navoz, izvlačilište plovila
autoprikolicama (treilerima), plato za smještaj plovila na suhi vez, operativno – radno –
servisna obala i plato, „SOS privez uz operativnu obalu i 9.374 m2 morskog prostora koji
je omeđen obalnom linijom i spojnicama točaka kako slijedi:
X

Y

A

5 415 599.42

4 963 817.55

B

5 415 575.94

4 963 847.50

C

5 415 572.91

4 963 912.39

D

5 415 700.65

4 963 975.92

E

5 415 716.07

4 963 916.91
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Članak 3.
Koncesija za gospodarsko korištenje luke daje se do 15.10.2032. godine računajući od
dana sklapanja Ugovora o koncesiji.
Ugovor o koncesiji sklopiti će se najkasnije u roku od 10 dana od isteka razdoblja mirovanja,
koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju,
odnosno u roku od 10 dana kada odluka o davanju koncesije postane izvršna, u situaciji
kada je pokrenut postupak pravne zaštite.
Članak 4.
Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti luku sukladno Zakonu o pomorskom
dobru i morskim lukama, drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti
plovidbe i zaštite okoliša te održavati, štititi i brinuti se o luci pažnjom dobrog gospodara.
Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti luku sukladno Studiji gospodarske
opravdanosti (ožujak 2013. godine) koja je sastavni dio ponudbene dokumentacije
Ovlaštenika koncesije, te sva investicijska ulaganja u luci izvršiti u rokovima i iznosima
predviđenim u rečenoj Studiji (ukupno 3.548.500,00 kn).
Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom, niti djelomično, niti u cijelosti
prenositi na drugoga bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.
Članak 5.
Za gospodarsko korištenje luke, Ovlaštenik koncesije je obvezan uredno plaćati godišnju
koncesijsku naknadu.
Godišnja koncesijska naknada sastoji se iz dva dijela:
a) stalni dio u iznosu od 8,00 kn po m2 ukupne površine luke odnosno 122.736,00 kn
godišnje,
b) promjenjivi dio u iznosu od 4% od ukupnog godišnjeg prihoda luke.
Koncesijska naknada iz točke a) i b) plaća se na sljedeći način:
- stalni dio plaća se do 31. kolovoza tekuće godine u jednom obroku i to za godinu u kojoj
je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe razmjerno mjesecima korištenja, a
za početnu godinu koncesijskog razdoblja plaća se u roku 30 dana od dana sklapanja
Ugovora o koncesiji;
- promjenjivi dio plaća se u mjesečnim anuitetima koji dospjevaju do kraja mjeseca za
prethodni mjesec temeljem ostvarenog prihoda dok će se konačni obračun promjenjivog
dijela koncesijske naknade obračunati temeljem prijave poreza na dohodak odnosno
dobit, a najkasnije do 15. svibnja za prethodnu godinu.
U svrhu osiguranja urednog plaćanja koncesijske naknade, Ovlaštenik koncesije dužan je
prije sklapanja Ugovora o koncesiji predati Davatelju koncesije bjanko zadužnicu ovjerenu
kod javnog bilježnika na iznos od 200.000,00 kn.
Članak 6.
Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene iznosa stalnog i / ili promjenjivog dijela godišnje
koncesijske naknade svake dvije godine od dana sklapanja Ugovora o koncesiji uz obvezu
da o tome tri mjeseca ranije dostavi pismenu obavijest Ovlašteniku koncesije.
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Članak 7.
Koncesijska naknada je zajednički prihod državnog, županijskog i općinskog proračuna,
a uplaćuje se u korist računa Općine Medulin.
Članak 8.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Medulin da u roku 10 dana od dana konačnosti
ove Odluke sklopi s Ovlaštenikom koncesije Ugovor o koncesiji kojim će se detaljnije
urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.
Ako Ovlaštenik koncesije ne potpiše Ugovor o koncesiji u roku od 10 dana od dostave
istoga gubi sva prava određena ovom Odlukom.
Članak 9.
Nadzor nad provođenjem odredbi ove Odluke i Ugovora o koncesiji provode nadležni
općinski upravni odjeli.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Općine Medulin".

KLASA: UP/I 342-01/13-01/0145
URBROJ:2168/02-02/3-13-3
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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OBRAZLOŽENJE
Pravni temelj za donošenje Odluke je odredba članka 20. Zakona o pomorskom dobru
i morskim lukama ("Narodne novine", br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), Odluka o
povjeravanju ovlaštenja Općini Medulin za davanje koncesija na pomorskom dobru
KLASA: 342-01/11-01/05, URBROJ: 2163/1-01/4-11-3 od dana 30. svibnja 2011. godine te
članka 14. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 7/09).
Ovom Odlukom daje se koncesija na pomorskom dobru – lučkom području trgovačkom
društvu DE MATTEI d.o.o., Pula, Valturska 30 u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja
luke posebne namjene - luka nautičkog turizma „Puntica“ Medulin na rok do 15.10.2032.
g. uz stalni dio koncesijske naknade od 8,00 kn/m2 ukupne površine marine i 4% od
ukupnog godišnjeg prihoda luke.
Prethodni postupak za davanje koncesije proveden je na temelju Obavijesti općinskog
vijeća Općine Medulin o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luka nautičkog turizma „Puntica“
Medulin.
Na temelju rečene Obavijesti (objavljene u oglasnom dijelu „Narodnih novina“, br. 20/2013
i 32/2013) u predviđenom roku zaprimljene su tri ponude kako slijedi:
Br.
omota
ponude

PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA
PONUDITELJA

1.

Adriatic Yacht charter d.o.o., Pula, Braće
Leonardeli 33

2.

ANDI SERVIS d.o.o., Pula, Kraška 9

3.

DE MATTEI d.o.o., Pula, Valturska 30

DATUM I
VRIJEME
ZAPRIMANJA
PONUDE
20.03.2013.
u 11:35

Primio1 U ROKU?
(inicijali) (da/ne)
IS

DA

22.03.2013.
u 10:58

IS

DA

22.03.2013.
u 11:25

IS

DA

Stručno povjerenstvo za davanje koncesije na pomorskom dobru u Općini Medulin je
na svojim sjednicama održanim dana 22.03.2013. i 27.03.2013. godine razmotrilo sve
dostavljene ponude kao i cjelokupne ponudbene dokumentacije te je donijelo svoj Nalaz
kako slijedi:
- ponuditelj Adriatic Yacht charter d.o.o., Pula, Braće Leonardeli 33 nije registriran za
obavljanje djelatnosti marina niti je dostavio ponudu u elektroničkom obliku, već samo u
pisanoj formi dok članak VI. Obavijesti nalaže da se ponude dostavljaju u pisanoj formi
i u elektroničkom obliku.
Temeljem navedenog, predlaže se da se ponuda ponuditelja Adriatic Yacht charter d.o.o.,
Pula, Braće Leonardeli 33 odbije kao nevaljana.
- ponuditelj ANDI SERVIS d.o.o., Pula, Kraška 9 u svojoj studiji gospodarske opravdanosti
navodi planirane investicije u vrijednosti od 12.105.000,00 kn dok je kao garancija
poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini od 1% ponuđene vrijednosti investicije,
ista dostavljena na iznos od 50.000,00 kn (investicija: 5.000.000,00 kn).
Nadalje obvezujuće pismo namjere poslovne banke o davanju jamstva ponuditelja za
dobro izvršenje obveze glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 2/2013.
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opravdanosti ponuditelja, na iznos od 5% ponuđene vrijednosti investicije, s rokom
važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa na iznos od 250.000,00
kn (investicija: 5.000.000,00 kn).
Temeljem navedenog, predlaže se da se ponuda ponuditelja ANDI SERVIS d.o.o., Pula,
Kraška 9 odbije kao nevaljana.
- Ponuda ponuditelja DE MATTEI d.o.o., Pula, Valturska 30 je valjana i potpuna.
Temeljem provedenog Nalaza, ovo Povjerenstvo je mišljenja da je ponuda ponuditelja
DE MATTEI d.o.o., Pula, Valturska 30 potpuna i ostvariva obzirom da isti raspolaže svim
potrebnim resursima za kvalitetno obavljanje te se Davatelju koncesije predlaže donošenje
Odluke o davanju koncesije ponuditelju DE MATTEI d.o.o., Pula, Valturska 30.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja može se izjaviti žalba putem Davatelja
koncesije u roku od 15 dana od dana objave Odluke u „Službenim novinama Općine
Medulin“ Ministarstvu pomorstva, prometa i razvitka, Zagreb, Prisavlje 14.
Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn po Tarifi upravnih pristojbi,
Tarifa br. 3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13).
Oznaka obrasca: 1367
6/8
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Temeljem članka 24. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", br. 143/12), Odluke o
povjeravanju ovlaštenja Općini Medulin za davanje koncesija na pomorskom dobru KLASA:
342-01/11-01/05, URBROJ: 2163/1-01/4-11-3 od dana 30. svibnja 2011. godine, Uredbe o
postupku davanja koncesije na pomorskom dobru ("Narodne novine", br. 23/04, 101/04,
39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12) te članka 14. Statuta Općine Medulin (Službene novine
Općine Medulin 7/09) Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj 37.sjednici održanoj
15.travnja 2013. godine donosi
RJEŠENJE
Odbija se ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luka nautičkog turizma „Puntica“
Medulin, trgovačkog društva Adriatic Yacht charter d.o.o., Pula, Braće Leonardeli 33 kao
nevaljana.
OBRAZLOŽENJE
Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luka nautičkog turizma „Puntica“
Medulin (objavljena u oglasnom dijelu Narodnih novina 20/2013 i 32/2013.) Stručno
povjerenstvo za davanje koncesije na pomorskom dobru u Općini Medulin je na svojim
sjednicama održanim dana 22.03.2013. i 27.03.2013. godine razmotrilo sve dostavljene
ponude kao i cjelokupne ponudbene dokumentacije te je o predmetnoj ponudi donijelo
svoj Nalaz kako slijedi:
Ponuditelj Adriatic Yacht charter d.o.o., Pula, Braće Leonardeli 33 nije registriran za
obavljanje djelatnosti marina niti je dostavio ponudu u elektroničkom obliku, već samo u
pisanoj formi dok članak VI. Obavijesti nalaže da se ponude dostavljaju u pisanoj formi
i u elektroničkom obliku.
Temeljem navedenog, stručno povjerenstvo predlažilo je se da se ponuda ponuditelja
Adriatic Yacht charter d.o.o., Pula, Braće Leonardeli 33 odbije kao nevaljana te je donijeto
Rješenje kao u izreci.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba već se ovo rješenje može pobijati žalbom protiv
Odluke o davanju koncesije.

KLASA: UP/I 342-01/13-01/0145
URBROj:2168/02-02/3-13-2
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
Dostaviti:
1. Adriatic Yacht charter d.o.o., Pula, Braće Leonardeli 33
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Temeljem članka 24. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", br. 143/12), Odluke o
povjeravanju ovlaštenja Općini Medulin za davanje koncesija na pomorskom dobru KLASA:
342-01/11-01/05, URBROJ: 2163/1-01/4-11-3 od dana 30. svibnja 2011. godine, Uredbe o
postupku davanja koncesije na pomorskom dobru ("Narodne novine", br. 23/04, 101/04,
39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12) te članka 14. Statuta Općine Medulin (Službene novine
Općine Medulin 7/09) Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj 37.sjednici održanoj
15.travnja 2013. godine donosi
RJEŠENJE
Odbija se ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luka nautičkog turizma „Puntica“
Medulin, trgovačkog društva ANDI SERVIS d.o.o., Pula, Kraška 9 kao nevaljana.
OBRAZLOŽENJE
Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luka nautičkog turizma „Puntica“
Medulin (objavljena u oglasnom dijelu Narodnih novina 20/2013 i 32/2013.) Stručno
povjerenstvo za davanje koncesije na pomorskom dobru u Općini Medulin je na svojim
sjednicama održanim dana 22.03.2013. i 27.03.2013. godine razmotrilo sve dostavljene
ponude kao i cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju te je o predmetnoj ponudi donijelo
svoj Nalaz kako slijedi:
Ponuditelj ANDI SERVIS d.o.o., Pula, Kraška 9 u svojoj studiji gospodarske opravdanosti
navodi planirane investicije u vrijednosti od 12.105.000,00 kn dok je kao garancija poslovne
banke za ozbiljnost ponude u visini od 1% ponuđene vrijednosti investicije, ista dostavljena
na iznos od 50.000,00 kn (investicija: 5.000.000,00 kn).
Nadalje obvezujuće pismo namjere poslovne banke o davanju jamstva ponuditelja za
dobro izvršenje obveze glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske
opravdanosti ponuditelja, na iznos od 5% ponuđene vrijednosti investicije, s rokom
važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa na iznos od 250.000,00
kn (investicija: 5.000.000,00 kn).
Temeljem navedenog, stručno povjerenstvo predlažilo je se da se ponuda ponuditelja
ANDI SERVIS d.o.o., Pula, Kraška 9 odbije kao nevaljana te je donijeto Rješenje kao u
izreci.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba već se ovo rješenje može pobijati žalbom protiv
Odluke o davanju koncesije.
KLASA: UP/I 342-01/13-01/0145
URBROj:2168/02-02/3-13-1
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
Dostaviti:
1. ANDI SERVIS d.o.o., Pula, Kraška 9
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Temeljem članka 28. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", br. 143/12), Odluke o
povjeravanju ovlaštenja Općini Medulin za davanje koncesija na pomorskom dobru
KLASA: 342-01/11-01/05, URBROJ: 2163/1-01/4-11-3 od dana 30. svibnja 2011. godine,
Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru ("Narodne novine", br.
23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12) te članka 14. Statuta Općine Medulin
(Službene novine Općine Medulin 7/09) Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj 37.
sjednici održanoj 15.travnja 2013. godine donosi
ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luka nautičkog turizma –
sidrište „Vinkuranska uvala“
Članak 1.
Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luka nautičkog turizma – sidrište
„Vinkuranska uvala“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Općine Medulin".

KLASA: UP/I 342-01/13-01/0146
URBROj:2168/02-02/3-13-2
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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OBRAZLOŽENJE
Pravni temelj za donošenje Odluke je odredba članka 28., stavak 2. alineja 3. Zakona o
koncesijama (Narodne novine 143/12).
Prethodni postupak za davanje koncesije proveden je na temelju Obavijesti općinskog
vijeća Općine Medulin o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luka nautičkog turizma – sidrište
„Vinkuranska uvala“.
Na temelju rečene Obavijesti (objavljene u oglasnom dijelu „Narodnih novina“, br. 20/2013
i 32/2013) u predviđenom roku zaprimljena je jedna ponuda kako slijedi:
Br.
omota
ponude
1.

PUNI NAZIV I ADRESA
SJEDIŠTA PONUDITELJA
PASH d.o.o., Pula, Mutilska 25

DATUM I VRIJEME
ZAPRIMANJA
PONUDE
15.03.2013. u 11:48

Primio1
(inicijali)

U
ROKU?
(da/ne)

IS

DA

Stručno povjerenstvo za davanje koncesije na pomorskom dobru u Općini Medulin je
na svojoj sjednici održanoj dana 22.03.2013. razmotrilo dostavljenu ponudu te je
donijelo svoj Nalaz kojim se jednoglasno utvrđuje kako je dostavljena ponuda
nevaljana te se predlaže davatelju koncesije da istu odbije Rješenjem kao nevaljanu.
Kako članak 28. stavak 2, alineja 3 Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br.
143/12) kaže da će Davatelj koncesije poništiti postupak davanja koncesije nakon
isteka roka za dostavu ponude ako nakon odbijanja ponuda u postupku davanja
koncesije na preostane nijedna valjana ponuda donijeta je Odluka kao u izreci.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba putem Davatelja koncesije u roku od 15 dana
od dana objave Odluke u „Službenim novinama Općine Medulin“ Ministarstvu
pomorstva, prometa i razvitka, Zagreb, Prisavlje 14.
Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn po Tarifi upravnih pristojbi,
Tarifa br. 3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98,
66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06,
117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13).
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Temeljem članka 24. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", br. 143/12), Odluke o
povjeravanju ovlaštenja Općini Medulin za davanje koncesija na pomorskom dobru KLASA:
342-01/11-01/05, URBROJ: 2163/1-01/4-11-3 od dana 30. svibnja 2011. godine, Uredbe o
postupku davanja koncesije na pomorskom dobru ("Narodne novine", br. 23/04, 101/04,
39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12) te članka 14. Statuta Općine Medulin (Službene novine
Općine Medulin 7/09) Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj 37.sjednici održanoj
15.travnja 2013. godine donosi
RJEŠENJE
Odbija se ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luka nautičkog turizma sidrište –
„Vinkuranska uvala“, trgovačkog društva PASH d.o.o., Pula, Mutilska 25 kao nevaljana.
OBRAZLOŽENJE
Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luka nautičkog turizma – sidrište
„Vinkuranska uvala“ (objavljena u oglasnom dijelu Narodnih novina 20/2013 i 32/2013.)
Stručno povjerenstvo za davanje koncesije na pomorskom dobru u Općini Medulin je na
svojoj sjednici održanoj dana 22.03.2013. godine razmotrilo dostavljenu ponudu kao i
cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju te je o predmetnoj ponudi donijelo svoj Nalaz kojim
se jednoglasno utvrđuje kako je dostavljena ponuda nevaljana te se predlaže davatelju
koncesije da istu odbije Rješenjem kao nevaljanu.
Temeljem navedenog donijeto je Rješenje kao u izreci.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba već se ovo rješenje može pobijati žalbom protiv
Odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

KLASA: UP/I 342-01/13-01/0146
URBROj:2168/02-02/3-13-1
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
Dostaviti:
1. PASH d.o.o., Pula, Mutilska 25
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Na temelju članka 76. Zakona o zaštiti prirode ( Narodne novine broj: 70/05, 139/08, 57/11)
članka 6. Odluke o osnivanju javne ustanove za upravljanje zaštićenim vrijednostima
na području Općine Medulin (“Službene novine” Općine Medulin br. 3/04, 5/04 i 6/12) i
članka 14. Statuta Općine Medulin (“Službene novine” Općine Medulin br. 7/09) Općinsko
vijeće Općine Medulin na 37.sjednici održanoj dana 15.travnja 2013. godine, donijelo je
sljedeću
ODLUKU
Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin - Kamenjak
kojeg je donijelo Upravno vijeće Javne ustanove Kamenjak na svojoj 154. Sjednici održanoj
dana 01. veljače 2013. godine.
Ovlašćuje se Upravno vijeće da sačini pročišćeni tekst Statuta Javne ustanove Kamenjak
koji će se objaviti u Službenim novinama Općine Medulin.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u Službenim novinama Općine
Medulin.

Klasa: 021-05/13-01/0002
Urbroj:2168/02-02/1-13-23
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Temeljem članka 14. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin broj 7/09)
Općinsko vijeće Općine Medulin na 37. sjednici održanoj dana 15.travnja 2013. godine,
donosi
ODLUKU
Članak 1.
Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
Javne ustanove Kamenjak, u tekstu koji se nalazi u privitku ove odluke i čini njen sastavni
dio.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine
Medulin »

KLASA:021-05/13-01/0002
URBROJ:2168/02-02/1-13-29
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Temeljem članka 14. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin broj 7/09)
Općinsko vijeće Općine Medulin na 37.sjednici održanoj dana 15.travnja 2013. godine,
donosi
ODLUKU
Članak 1.
Daje se suglasnost na Pravilnik o postupku i uvjetima davanja koncesijskih odobrenja na
području kojim upravlja Javne ustanove Kamenjak , u tekstu koji se nalazi u privitku ove
odluke i čini njen sastavni dio.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine
Medulin »

KLASA:021-05/13-01/0002
URBROJ:2168/02-02/1-13-24
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 76. Zakona o zaštiti prirode ( Narodne novine broj: 70/05, 139/08, 57/11)
članka 6. Odluke o osnivanju javne ustanove za upravljanje zaštićenim vrijednostima
na području Općine Medulin (“Službene novine” Općine Medulin br. 3/04, 5/04 i 6/12) i
članka 14. Statuta Općine Medulin (“Službene novine” Općine Medulin br. 7/09) Općinsko
vijeće Općine Medulin na 37. sjednici održanoj dana 15.travnja 2013.godine donijelo je
sljedeću
ODLUKU
Članak 1.
Daje se suglasnost Financijski plan s planom nabave dugotrajne imovine Javne ustanove
Kamenjak za 2013. Godinu, kojeg je donijelo Upravno vijeće Ustanove na svojoj 160.
sjednici održanoj dana 05. travnja 2013. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u Službenim novinama.

Klasa: 021-05/13-01/0002
Urbroj:2168/02-02/1-13-25
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Temeljem članka 14. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin broj 7/09)
Općinsko vijeće Općine Medulin na 37. sjednici održanoj dana 15.travnja 2013. godine
donosi
ODLUKU
Članak 1.
Daje se suglasnost na Plan zaštite od požara JU Kamenjak za 2013. godinu, u tekstu koji
se nalazi u privitku ove odluke i čini njen sastavni dio.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama Općine Medulin».

KLASA:021-05/13-01/0002
URBROJ:2168/02-02/1-13-26
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Temeljem članka 14. statuta Općine Medulin (SNOM br. 7/2009), te točke 1. stavka 1.
članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 ), Općinsko
vijeće Općine Medulin na svojoj 37. sjednici održanoj dana 15.travnja 2013. godine,
donijelo je:
IZVJEŠĆE O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
u 2012. godini
Članak 1.
Ovim se Izvješćem u cjelini razmatra stanje sustava zaštite i spašavanja Općine Medulin
u 2012. godini razrađeno izvještajno u sljedećim poglavljima:
1. Uvod;
2. Procjena ugroženosti;
3. Služba zaštite i spašavanja VZIŽ;
4. Stožer zaštite i spašavanja;
5. Civilna zaštita;
6. Vatrogastvo;
7. Ustanove od javnog interesa u sustavu zaštite i spašavanja;
8. Pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje;
9. Udruge i klubovi u sustavu zaštite i spašavanja;
10. Ostali sudionici sustava zaštite i spašavanja;
11. Suradnja na području zaštite i spašavanja;
12. Zaključak
Članak 2.
Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja Općine Medulin u 2012. godini razrađeno
izvještajno po poglavljima i sudionicima, glasi:
1. UVOD
Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne Novine 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u
ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, najmanje jednom godišnje,ili
pri donošenju proračuna, razmatraju stanje zaštite i spašavanja,donose smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području,u proračunu osiguravaju
sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja u narednoj godini,te
obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
Donošenjem Zakona o Zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04),te Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN. 79/07) uređuje se jedinstveni
sustav za zaštitu i spašavanje u Republici Hrvatskoj sa zadaćama zaštite i spašavanja
građana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i većim nesrećama; uređuje se
način upravljanja, rukovođenja i koordiniranja u katastrofama i većim nesrećama; uređuju
se prava, obveze, osposobljavanje i usavršavanje svih sudionika zaštite i spašavanja;
zadaće i ustroj tijela za rukovođenje i koordiniranje u aktivnostima zaštite i spašavanja
u katastrofama i velikim nesrećama, utvrđuje se način obavješćivanja i uzbunjivanja,
provođenja mobilizacije snaga i sredstava za potrebe zaštite i spašavanja.
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Zaštita i spašavanje definira se kao djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
koja se ostvaruje djelovanjem operativnih snaga za zaštitu i spašavanje na razini države
i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sve u okvirima prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonima, kojim; uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode
zaštitu i spašavanje.
Cilj je izgraditi racionalni i jedinstveni sustav, bez sukoba nadležnosti i koordiniran iz jednog
mjesta. Uspostaviti standardnu opremu i sredstva, jedinstveno školovanje, zapovijedanje
i koordinaciju.
Sudionici zaštite i spašavanja temeljem čl. 3 predmetnog zakona su :
- fizičke i pravne osobe
- operativne snage zaštite i spašavanja
Izvršni dio sustava zaštite i spašavanja su operativne snage koje se sastoje od:
- stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj,regionalnoj i državnoj razini
- od službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti
- vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi
- zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite
- službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave
u redovitoj djelatnosti
2. PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE
2.1. PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH
DOBARA I OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU MEDULIN
Temeljem čl.10 stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju
(NN. 79/07 )predstavničko tijelo grada donosi procjenu ugroženosti i plan zaštite i
spašavanja,dok je nositelj izrade istih načelnik općine.
Temeljem Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja (NN. br. 38/08), Općina Medulin povjerila je ovlaštenoj tvrtki „Protection“
d.o.o. – umag izradu Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Medulin ( dalje u tekstu „Procjena
ugroženosti“).
Po ishodovanoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje - Područni ured Pazin,
Općinsko vijeće Općine Medulin na 22. sjednici održanoj dana 21.07.2011. donijelo je
Odluku o davanju suglasnosti na Procjenu ugroženosti, Klasa: 021-05/11-01/0006, Urbroj:
2168/02-02/1-11-13 ( SNOM br. 9/2011.).
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa
i velikih nesreća za Općinu Medulin objavljena je u Službenim novinama Općine Medulin
broj 6/2011, od 16.08.2011.
2.2. PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE MEDULIN
Temeljem Članka 28. stavak 1. podstavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN br. 174/04.,
79/07., 38/09. i 127/10.) i Članka 14. točka 20. Statuta Općine Medulin (SNOM br. 7/2009)
Općinsko vijeće Općine Medulin, na 32. sjednici održanoj 19. rujna 2012. godine, usvojilo
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je Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Medulin, Klasa: 021- 05/1201/0007, Urbroj: 2168/02-02/6-12-8 ( SNOM br. 6/2012.)
Plan zaštite i spašavanja Općine Medulin objavljen je u Službenim novinama Općine
Medulin br. 6/2012.
2.3. PLAN CIVILNE ZAŠTITE
Temeljem Članka 28. stavak 1. podstavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN br. 174/04.,
79/07., 38/09. i 127/10.) i Članka 14. točka 20. Statuta Općine Medulin (SNOM br. 7/2009)
Općinsko vijeće Općine Medulin, na 32. sjednici održanoj 19. rujna 2012. godine, usvojilo
je Odluku o donošenju Plana civilne zaštite, Klasa: 021-05/12-01/0007, Urbroj: 2168/0202/6-12-7 ( SNOM br. 6/2012.)
Plan civilne zaštite objavljen je u Službenim novinama Općine Medulin br. 6/2012.
3. SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U Istarskoj županiji se nakon donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju krenulo s
organizacijom sustava na način da se koriste postojeći resursi i organizacija,da sustav
bude što racionalniji i time efikasniji,te da sustav bude kompatibilan i integriran u jedinstven
sustav organizacije i zapovijedanja.
Sa tim ciljem osnovana je Služba zaštite i spašavanja pri Vatrogasnoj zajednici Istarske
Županije. Osnovna zadaća službe zaštite i spašavanja je stručna i racionalna ispomoć
tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave uvijek u okvirima Ustavnih i zakonskih
prava i obveza.Uloga stručne službe u tom pogledu je stručna pomoć u obavljanju
administrativno-stručnih poslova za potrebe stožera, opremanje i osposobljavanje članova
stožera do koordinacije i stručno tehničkih poslova na suradnji sa sustavima zaštite i
spašavanja susjednih općina,gradova do županije uvijek temeljem pozitivnih zakonskih
propisa. Od osnivanja Službe, poslove su im povjerili Istarska županija,svih deset
gradova,te dvadeset i šest općina.
Tijekom 2012.g Služba je organizirala i 4 pokazne vježbe u osnovnim školama,sa ciljem
da se u približno stvarnim uvjetima utvrdi vrijeme i mogućnost evakuacije, spremnost
ekipa za spašavanje i pružanje prve pomoći, mobilnost i operativne mogućnosti hitnih
postrojbi,te predvide aktivnosti i uključivanje dodatnih snaga u evakuaciju i spašavanje
kao i koordiniranost svih ekipa. Cilj je i upoznavanje učenika i djelatnika škole, a i šire
društvene zajednice sa evakuacijom te postupanje u slučaju nesreće.
4. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Za područje općine ustrojen je Stožer zaštite i spašavanja kao stručno,operativno i
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima
rukovodi načelnik,a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje,katastrofe i
velike nesreće.
4.1. RJEŠENJE O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE MEDULIN
Temeljem članka 14. Statuta Općine Medulin ( SNOM br. 7/2009 ), članka 7. 9. i 29. Zakona
o zaštiti i spašavanju ( NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 ), Općinsko vijeće na svojoj 26
sjednici održanoj 15.03.2012. donijelo je Rješenje o imenovanju stožera zaštite i spašavanja
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Općine Medulin. Klasa: 021-05/12-01/0001, Urbroj: 2168/02-02/2-12-13.
Rješenje o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Medulin, objavljen je u
Službenim novinama Općine Medulin br. 1/2012.
4.2. PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE MEDULIN
Na temelju stavka 4. čl. 10 Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (NN 40/08.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN br: 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09) i članka 29 Statuta Općine Medulin
(SNOM br. 7/2009) Načelnik Općine Medulin, g. Goran Buić donio je 19.10.2012., Plan
pozivanja i aktiviranja stožera zaštite i spašavanja Općine Medulin, Klasa: 810-01/1201/0006, Urbroj: 2168/02-02/6-12-3.
Planom pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Općine Medulin uređeni su:
postupci za aktiviranje i pozivanje Stožera; provođenje sigurnosnih mjera; ažuriranje
akata Stožera i troškovi.
Tijekom 2012 g Stožer zaštite i spašavanja održao je i nekoliko redovitih sjednica,na
kojima se raspravljalo o stanju sustava zaštite i spašavanja.
5. CIVILNA ZAŠTITA
Civilna zaštita je oblik organiziranja,pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba,
tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uprave radi zaštite
i spašavanja građana i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih,tehničkotehnoloških,ekoloških nesreća . Civilna zaštita je u periodu od 1994 g. pa sve do 2005 g. bila
u sustavu MUP-a RH pa je u tom periodu izvršila sve postavljene zadaće i na nju se moglo
računati kao važnog subjekta zaštite i spašavanja na području Istarske županije,a i van tog
područja. Općina Medulin je svojom Odlukom iz 1995.g osnovala postrojbe opće namjene
sa ukupno 60 vojnih obveznika. Za to vrijeme izrađena je i važeća procjena ugroženosti
kao i svi planovi zaštite i spašavanja za područje općine. Stupanjem na snagu Zakona o
zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09), te Pravilnika o ustroju i opremanju postrojbi
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (NN br. 111/07) Općina Medulin uskladila je svoje
akte te je 2010. Načelnik Općine Medulin odlukom utvrdio ustroj Postrojbe opće namjene
Općine Medulin u sastavu od 33 vojna obveznika.
Donošenjem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Medulin ( SNOM br. 6/2011), Plana zaštite i
spašavanja Općine Medulin ( SNOM br. 6/2012. ), te Plana civilne zaštite ( SNOM br.
6/2012.) omogućeni su preduvjeti da se tijekom 2013. godine, a u skladu sa mogućnostima
Proračuna Općine Medulin vrši popuna, osposobljavanje i opremanje Postrojbe civilne
zaštite opće namjene Općine Medulin. Civilna zaštita još uvijek je u fazi transformacije
iz vremena kada je djelovala unutar MUP-a. U nedostatku svog posebnog zakona, njen
razvoj ovisit će o postojećoj pravnoj regulativi, nadograđujući postojeće stanje novim
elementima.
U budućnosti svakako je potrebno planirati financijska sredstva za njen razvoj, vršiti
smotriranje i osposobljavanje iste.
Općina Medulin sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07,
38/09). donijela je akte kojima je uređeno djelovanje Operativnih snaga zaštite i spašavanja
Općine Medulin i Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Medulin.
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5.1- OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE MEDULIN
Operativne snage pozivaju se, mobiliziraju, ili aktiviraju za provođenje mjera i postupaka
u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih
nesreća.
Općina Medulin ima Odluku o utvrđivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja pravnih
osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Medulin, Klasa: 022-05/1050/9, Urbroj: 2168/02-05/023-10-20, od 26.05.2010.
5.2- POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE OPĆINE MEDULIN
Postrojba civilne zaštite provodi mjere zaštite, te mjere civilne zaštite. Postrojba, odnosno
pripadnici postrojbe pozivaju se mobilizacijskim pozivima.
Općina Medulin ima Odluku o o osnivanju i ustroju postrojbe civilne zaštite opće namjene
Općine Medulin, Klasa: 022-05/10- 50/9, Urbroj: 2168/02-05/023-10-21, od 26. 05. 2010.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Medulin broji 33 pripadnika. Postrojba
ima zapovjednika, zamjenika zapovjednika, bolničara te 30 obveznika raspoređenih u 3
skupine.
6. VATROGASTVO
6.1. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku
Hrvatsku a svoju funkciju u oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna postrojba vrši
kroz:
- organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija:
kao nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i spašavanja organiziraju
drugi subjekti (grad, općine, vatrogasne zajednice i dr.):
a) praćenje stanja zaštite od požara na području djelovanja Javne vatrogasne
postrojbe,
b) poduzimanje mjera za koje je Javna vatrogasna postrojba ovlaštena,
c) briga o opremljenosti vatrogasnom tehnikom i opremom,
d) provedbu javnih vježbi pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Pula samostalno
e) provedba i učešće na javnim vježbama u suradnji sa ostalim javnim vatrogasnim
postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, u organizaciji Područnih
vatrogasnih zajednica i Vatrogasne zajednice Istarske županije,
f) provedba i učešće na javnim vježbama u suradnji sa svim subjektima zaštite i
spašavanja
g) organizacija, pripomoć i učešće na tečajevima, seminarima iz oblasti zaštite i
spašavanja
h) briga o osposobljavanju građana u poznavanju minimuma mjera zaštite od požara,
- organizaciju i neposredno gašenje požara, organizaciju spašavanja ljudi i imovine
ugroženih požarom,
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
- obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama
- sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine kod elementarnih nepogoda
- aktivno učešće i rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 2/2013.

Strana 311

- obučavanje i stručno osposobljavanje
- kontinuirano praćenje novih tehnoloških dostignuća (sajmovi, seminari, internet,
posjete),
- obavljanje svih drugih poslova koji su temeljem Zakona stavljeni u nadležnost Javne
vatrogasne postrojbe.
Javna vatrogasna postrojba operativno i preventivno djeluje s ljudskim potencijalom
od 67 radnika – zapovjednika, zamjenika zapovjednika, 2 pomoćnika, 61 operativnog
vatrogasca koji rade u turnusima 12/24 i 12/48, 2 dežurna telefonista te sa 24 vatrogasna
vozila te ostalom vatrogasnom i tehničkom opremom određenom Pravilnikom o tehničkom
minimumu opreme u vatrogasnoj postrojbi.
U nastavku nalazi se tabelarni prikaz intervencija na Vašem području za izvještajno
razdoblje.
IZVJEŠĆE
O INTERVENCIJAMA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PULA
U 2012.GODINI ZA PODRUČJE OPĆINE MEDULIN
VRSTA INTERVENCIJE

GAŠENJE
POŽARA
NA
GRAÐEVINAMA

GAŠENJE
POŽARA
NA OTVORENIM
PROSTORIMA

GAŠENJE
POŽARA
NA PROMETNIM
SREDSTVIMA
TEHNIČKE
INTERVENCIJE,
SPAŠAVANJE
LJUDI I IMOVINE
U NESREĆAMA
I ELEM.
NEPOGODAMA

BROJ
INTERV.

STAMBENE GRAÐEVINE

1

GOSPODARSKE I
POSLOVNE GRAÐEVINE

0

JAVNE GRAÐEVINE

1

INDUSTRIJSKI OBJEKTI

4

OSTALE GRAÐEVINE

5

UKUPNO

11

ŠUME

0

ŠIKARA,MAKIJA,NISKO RASL,
TRAVA

12

POLJOPRIVREDNE POVRŠINE

0

OSTALO

2

UKUPNO

14

IZGORIJELA POVRŠINA

4,69 Hektara

MOTORNA VOZILA

2

ŽELJEZNIČKA
VOZILA,ZRAKOPLOVI

0

PLOVILA

0

OSTALO

0

UKUPNO

2

NA OBJEKTIMA - GRAÐEVINAMA 9
AKCIJE SPAŠAVANJA

3

U PROMETU

3

U ZAŠTITI OKOLIŠA AKCIDENTI

0

OTVORENI PROSTOR

16

UKUPNO

31

BROJ
SUDION.

UTROŠ.
VRIJEME
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POŽARA

1

TEHNIČKIH INTERVENCIJA

0

UKUPNO

1

VRAĆENI S
INTERVENCIJE

UKUPNO

1

IZVID

UKUPNO

14

NALOG

UKUPNO

3

OSTALO

UKUPNO

0

SVEUKUPNO

77

ŠTETA

9 . 0 00,00 kn

POVRIJEÐENI I
POGINULI U
POŽARIMA I
ELEMENTARNIM
NEPOGODAMA

LAKŠE

247

278:59

VATROGASCI
CIVILNE OSOBE

TEŽE

VATROGASCI
CIVILNE OSOBE

POGINULI

VATROGASCI
CIVILNE OSOBE

IZDANA ODOBRENJA ZA LOŽENJE NA
OTVORENOM PROSTORU

Pregled većih i zahtjevnijih intervencija u 2012. godini
- Dana 23.srpnja u 10:12 sati vatrogasci su krenuli na gašenje požara na području Šišana
i Medulina gdje je gorio šumski požar potpomognut orkanskom burom. U akciji gašenja
sudjelovali su 3 Canadaira, a bili su ugroženi mnogi stambeni objekti tipa vikendice i
poljoprivredne površine. Požar je lokaliziran istoga dana u 16:30 sati sa, a ugašen u 18:00
sati sa izgorjelom površinom od 5o Ha.
6.2. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO OPĆINE MEDULIN
Društvo je sa svoja 44 aktivna člana, 5 navalnih vozila i 2 vozila za prijevoz ljudstva, vršilo
svoju temeljnu zadaću-gašenje požara, ali i sprječavanja nastanka požara. Tako smo neke
požare ugasili već u samom začetku, dok smo kod drugih, većih, sudjelovali u gašenju
na poziv i u suradnji s JVP Pula.
Na našem smo području imali10 manjih požara, koje smo sami ugasili. Imali smo i jednu
lažnu dojavu. Šteta je neznatna.Površine opožarenih područja, visinu štete kao i broj
gasitelja na pojedinim požarima evidentirala je JVP Pula.
Sudjelovali smo u ekološkim akcijama (čišćenju Vižule, pri spaljivanju granja na Kamenjaku,
Pinižulama, Uvali Polje, u Vinkuranu na probijanju šetnice uz more, šumi Stoka). Čistili
smo okoliš tvrđave u Šikićima, a osiguravali smo i razne društvene priredbe(vatromet na
obali u Medulinu, Božićni festival u Banjolama, dolazak Djeda Mraza u Medulinu, konjičku
utrku u Medulinu)Tražili smo i nestalu osobu, koja je pronađena u Medulinu (Cintinera).
Nakon obilnih kiša ispumpavali smo vodu na Osipovici (2 puta) i Kapovici ( 1 put).
Dežurali smo i na opožarenim područjima (Osipovica, kad su izgorjeli kiosci, Šikićima,
Kaštijunu).
Čistili smo svoje spremište u autokampu Medulin. Održali smo dvije vježbe za naše
članstvo na Lokvi i u autokampu. Aktivnim članovima podijelili smo dio osobne opreme

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 2/2013.

Strana 313

(kišne kabanice, gumene čizme, rukavice, interventna odijela, opasače, interventna čizme.
Nije bilo moguće opskrbiti sve vatrogasce zbog nedostatka novca.
Sudjelovali smo na natjecanjima u Balama, Pazinu (podmladak i seniori) u Rijeci i Novom
Marofu.Po deveti put organizirali smo Međunarodno natjecanje vatrogasaca u terenskim
vozilima.
Održali smo i prikaz gašenja požara za djecu iz vrtića Premantura.Učlanili smo u naše
društvo i petnaestoro djece nižih razreda Osnovne škole Medulin, koja su bila već i na
prvom natjecanju.Održali smo i 5 zajedničkih sjednica UO i Zapovjedništva, na kojima
smo odlučivali o nabavci opreme, organizaciji natjecanja i teku?im problemima.
Evo prikaza utrošenih sati za ljudstvo i vozila po vrsti akcije:
Požari…………………………………………..ljudi  443………..vozila 156
Poplave……………………………………………….  24…………………..6
Tehničke intervencije………………………………...27…………………. 6
Natjecanja…………………………………………... 785…………………35
Čišćenja i Eko-akcije…………………………….....331………………... 47
Vježbe……………………………………………….....45…………………..6
Traženje nestale osobe…………………………….4,5…………………. 1,5
Osiguravanja………………………………………...100…………………15
Podjela opreme……………………………………..100…………………….
Prezentacija rada………………………………….…10………………...…3
Posjet drugih……………………..…………….…….32………………...…2
Posjet drugima……………………………………….72……………….....13
----------------------------------------Ukupno 1973,5 290,5
7. USTANOVE OD JAVNOG INTERESA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
7.1- URED DRŽAVNE UPRAVE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - Pazin
SUSTAV JAVNOG UZBUNJIVANJA
Tijekom 2009. godine izvršena je rekonstrukcija cjelokupnog sustava javnog uzbunjivanja
na području naše županije sa uvezivanjem na centralni uređaj za upravljanje sirenama
koji se nalazi u Županijskom centru (ŽC) 112 Pazin.
Na dan 01. rujna 2012. godine u sustav javnog uzbunjivanja građana uključeno je ukupno
37 sirena.
R.br.

Broj instaliranih
sirena

Grad / općina

Broj ispravnih sirena
na dan 01.09.2012.

1.

Buje

1

1

2.

Buzet

1

1

3.

Fažana

1

0

4.

Kanfanar

1

0

5.

Labin

1

1

6.

Medulin

1

1

7.

Novigrad

1

1

8.

Pazin

4

4
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9.

Poreč

5

4

10.

Pula

10

10

11.

Rovinj

7

7

12.

Umag

1

1

13.

Vodnjan

1

0

14.

Vrsar

1

1

15.

Žminj

1

1

Ukupno:

37

33

Održavanje sustava javnog uzbunjivanja vrši se kontinuirano, te će se sukladno odobrenim
sredstvima DUZS-a pristupiti otklanjanju prikazanih kvarova putem ovlaštene tvrtke.
Pravne osobe koje posjeduju sustav javnog uzbunjivanja kao i sve osobe navedene u
članku 3. Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/2006) dužne su povezati
svoj sustav sa ŽC 112 i omogućiti daljinsko upravljanje sirenama. Tako na području Istarske
županije imamo 10 sirena u pravnim osobama koje se redovito mjesečno ispituju.
EDUKACIJA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Edukacija ima za cilj podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Provođenjem vježbi službi i postrojba pravnih osoba
koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti provjerava se spremnost
za reagiranje u kriznim situacijama, a građanima daju smjernice kako da reagiraju kod
velikih nesreća ili katastrofa, te posljedice svedu na najmanju moguću mjeru.
Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane
prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom), djeluje na
ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja
i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama.
Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njena posljedice
ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći
kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se
ona dogodi.
Radi postizanja navedenih ciljeva u području zaštite i spašavanja ljudi potrebno je provoditi
slijedeće aktivnosti;
- edukacija stanovništva u području zaštite i spašavanja u kriznim situacijama
- edukacija djece u području zaštite i spašavanja prema Nacionalnom programu
- adekvatno obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje
- izrada standardnih operativnih postupaka, te obavijesti građanima za postupanje u
slučaju katastrofa koje bi se oglašavale putem sredstava javnog informiranja
- provoditi edukaciju za članove Županijskog stožera i Zapovjedništva civilne zaštite
- sukladno procjeni opasnosti planirati vježbe zaštite i spašavanja radi provjere
učinkovitosti Planova zaštite i spašavanja izrađenih za područje županije
- provoditi vježbe u suradnji s tvrtkama koja koriste opasne tvari, kao i ostalim subjektima
od interesa za zaštitu i spašavanje
Edukacija predstavlja važan i nezaobilazan faktor u razvoju sustava zaštite i spašavanja.
Tako i u godišnjim Smjernicama za razvoj sustava zaštite i spašavanja koje je izradio grad
za razdoblje 2009-2011 g., predviđaju se brojne aktivnosti posebno u onom dijelu koji se
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odnosi na prevenciju.Uglavnom se aktivnosti provode u udrugama građana od značaja
za zaštitu i spašavanje (ronilački klubovi,GSS,izviđači,crveni križ),a pojedine odgojnoobrazovne ustanove u suradnji s Službom ZiS VZIŽ su izvele i nekoliko pokaznih vježbi
s različitim scenarijem vježbi.
7.2. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PULA
Od 01.11.2011. započeo je s radom Zavod za hitnu medicinu Istarske županije – nova
zdravstvena ustanova s osnovnom djelatnosti pružanje hitne medicinske pomoći i skrbi
u transportu životno ugroženog pacijenta. HMP Pula je središnjica novog Zavoda.
01.11.2011.započela je sa radom i centralna jedinica za primanje poziva za cijelu
županiju,
Od 01.11.2011 započeo je sa radom i edukacijski centar zavoda za hitnu medicinu
1.pregled aktivnosti tijekom 2012. godine na području zaštite i spašavanja
Tijekom 2012.godine HMS Pula zabilježila je:
-pregledanih u ambulanti 2776 pacijenata
-ukupno obavljenih hitnih intervencija 4960 za područje sjedišta HMS Pula;
-ukupno obavljenih 39 hitnih transporta pacijenata sa infarktom na kardiologiju KBC
Sušak Rijeka
- svi djelatnici dispečeri, med. sestre/ tehničari, liječnici i vozači prošli su edukaciju u
okviru zavoda ili pri ministarstvu zdravlja .
2.izviješće o izvanrednim aktivnostima na području zaštite i spašavanja u 2012. godini
Tehničko-tehnoloških incidenata u kojima bi bila potrebna naša intervencija nije bilo.
Sudjelovali smo u velikoj združenoj zajedničkoj vježbi vatrogasaca i hitne službe koja je
bila organizirana u kamenolomu Kanfanar i u kojoj su sudjelovale pored naših ekipa i
ekipe iz Rovinja i Buzeta.
Naše ekipe HMS sudjelovale su u tri slučaja u prometnim nezgodama na području
rovinjštine, pazinštine i poreštine koje su imale obilježja masovnih nesreća s većim brojem
ozlijeđenih osoba.
7.3. ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije u okviru kojeg djeluje (epidemiologija i školska
medicina) kroz javnozdravstvenu djelatnost na području grada obavlja slijedeće poslove:
- provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim
i srednjim školama te fakultetima na svom području,
- prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj
onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje,
- prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva uključujući bolesti
ovisnosti, na svom području za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
- na zahtjev Županije prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području,
- kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom
stanja na području grada i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire
provođenje obveznih imunizacija,
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- analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti
za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti,
- surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi
dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika,
- nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i
protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na svom području,
- obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za područje grada,
- prati, proučava, analizira i ocjenjuje higijensku ispravnost vode za piće, vode za rekreaciju
i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe, te zdravstvenu
ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje grada,
- sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim
prilikama,
- prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša (zraka, tla, buke) i hrane na zdravstveno stanje
stanovništva na području grada,
- sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje
i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti uključujući i bolesti ovisnosti,
- obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene
djelatnosti na području grada,
- obavlja i ostale poslove iz područja javnog zdravstva, a na zahtjev Hrvatskog zavoda
za javno zdravstvo,
- obavlja druge poslove povjerene od grada, a u skladu sa zakonom,
- obavlja stručne poslove zaštite okoliša,
- sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju promicanja zdravlja.
Služba za higijenu i epidemiologiju provodi na području grada preventivne epidemiološke
aktivnosti prema prijavama zaraznih bolesti liječnika obiteljske medicine. U suradnji sa
Hrvatskim vodama provodi se i kontinuirana analiza površinskih i otpadnih voda koje nisu
uvijek zadovoljavajuće kvalitete, a nalazi se redovito šalju vodopravnoj inspekciji. U 2012
godini nije bilo nikakvih ekoloških incidenata.Također tijekom 2012. godine nije prijavljena
niti jedna zarazna bolest od posebnog javnozdravstvenog značaja.
7.4. LUČKA KAPETANIJA PULA
Lučka kapetanija Pula sukladno Pomorskom zakoniku i Zakonu o lučkim kapetanijama,djeluje
na području Istarske županije ,te osim sjedišta u Puli,ima 6 ispostava i to:Umag,Novig
rad,Poreč,Rovinj,Raša i Rabac. Lučka kapetanija raspolaže plovilima kako u sjedištu
tako u svim ispostavama i ima ovlasti u svakom trenutku angažirati najprikladniji brod u
cilju djelovanja u akciji zaštite i spašavanja. Vezano za angažiranje trgovačkih društava
Dezinsekcija d.d. Rijeka, postoji ugovor o angažiranju sredstava između Vlade Republike
Hrvatske, Istarske županije i trgovačkog društva dezinsekcija d.d. Rijeka.
Aktivnosti Traganja,spašavanja – i slične intervencije u Lk Pula – cijelo područje u 2012.
godini : 82 intervencija
Spašeno osoba:
Spašeno plovila:
Povrijeđene osobe u nezgodama :

23
15
8
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8. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
8.1. VODOVOD PULA
Tijekom 2012 god.odvijale su se aktivnosti na području implementiranja sustava upravljanja
zaštitom okoliša prema normi ISO 14001 : 2004. Krajem godine obavljen je nadzorni
audit od strane certifikacijske kuće kojim je prikazano da je sustav upravljanja učinkovito
uspostavljen i održavan.Tijekom protekle godine započeta je izrada dokumentacije za
uvođenje natrijevog hipoklorita kao dezinficijensa u proizvodnji pitke vode u Rakoneku,
te se krenulo u pokusnu proizvodnju, što će u narednom razdoblju stvoriti preduvjete za
trajnu supstituciju plinskog klora sa manje opasnim tehnologijama dezinfekcije.
I dalje se, zbog prisustva plinskog klora, po Operativnom planu interventnih mjera u slučaju
izvanrednog onečiščenja izvorišta Rakonek, kao i po Planu intervencija u zaštiti okoliša
u klornoj stanici Rakonek, provode vježbe zaštite i evakuacije, te se redovito održava
oprema za njgovo doziranje i oprema za zaštitu od djelovanja plinskog klora.
Vodovod Pula obavlja djelatnost skupljanja, pročišćavanja i distribucije vode za područje
Puljštine. U okvirima svoje djelatnosti obavljaju se svakodnevni poslovi održavanja i
poboljšanja sustava vodoopskrbe. Kontinuirano se prati kvaliteta isporučene vode.
Dodatno, uvedeni su sustavi praćenja kakvoće ISO i HACCP. Voda se za naše područje
osigurava iz sustava Pulskih bunara, sustava Rakonek, Gradole te iz akumulacije
Butoniga.
Redovno se provode vježbe zaštite i evakuacije u našem pogonu za proizvodnju pitke vode
u Rakoneku po Operativnom planu interventnih mjera u slučaju izvanrednog onečišćenja
izvorišta Rakonek, kao i vježbe po Planu intervencija u zaštiti okoliša u klornoj stanici
Rakonek.
8.2. PLINARA d.o.o. PULA
Osnovne djelatnosti Plinare d.o.o. Pula su proizvodnja plinovitih goriva (gradskog plina) i
distribucija plinovitih goriva (gradskog i prirodnog plina) distribucijskom mrežom. Na području
Grada Pule, Plinara d.o.o. Pula obavlja ove djelatnosti putem dviju glavnih funkcionalnih
cjelina: postrojenja za proizvodnju gradskog plina, sa nužnim pratećim objektima (radionice,
skladišta, uredi i dr.), te distribucijske mreže gradskog, odnosno prirodnog plina. U općini
Medulin, prirodnim se plinom opskrbljuje naselje Pješčana uvala.
Dijelovi distribucijskog sustava prirodnog plina na području Grada Vodnjana su sljedeći:
odorizacijska stanica MRS Pula (Guran) i dionica distribucijskog visokotlačnog plinovoda
DN 300/12 bar od MRS Pula do MRS 1 Nova Plinara u Puli. Na distribucijskom području
Grada Umaga obavlja se opskrba prirodnim plinom industrijske zone Ungarija (tvrtke
„Sipro“ i „Aluflexpack“), kao i Podravkine tvornice povrća. Opskrba prirodnim plinom na
distribucijskom području Kršan-Pićan vrši se distribucijskim visokotlačnim plinovodom
d225/6 bar od MRS Kršan do PMRS Pićan Jug, odakle se srednjetlačnim plinovodom
distribuira do tvrtke „Rockwool“. Za opskrbu prirodnim plinom u Gradu Poreču, izvedeno
je u 2012. godini 2,4 km plinovoda.
Tehničko-tehnološki akcident na postrojenju za proizvodnju gradskog plina i/ili akcident
na plinskoj distribucijskoj mreži, može predstavljati rizik i prijetnju za život ili zdravlje ljudi
i okoliš. Navedeni akcidenti mogu biti propuštanje plina, odnosno požar ili eksplozija
nastala zbog propuštanja plina. Stoga, poduzimanje redovnih, propisanih mjera zaštite od
propuštanja plina, te požara i eksplozija na postrojenju za proizvodnju plina i distribucijskoj
mreži, kao i organiziranje i opremanje za brzo i djelotvorno otklanjanje ili umanjivanje
posljedica ovih neželjenih i eventualno nastalih događaja, predstavlja osnovu redovnih
aktivnosti Plinare d.o.o. Pula u području zaštite i spašavanja.
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a) Redovne aktivnosti
U okviru redovnih aktivnosti na području zaštite i spašavanja, u 2012. godini je na
postrojenju za proizvodnju gradskog plina provedeno sljedeće:
- redovni godišnji remont linija za proizvodnju gradskog plina, uključujući i sva potrebna
ispitivanja opreme i instalacija;
- prema dospjelim rokovima redovnih trogodišnjih nadzora, provedena su tehnička
nadgledanja objekata ugroženih eksplozivnom atmosferom od strane Agencije za
prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (Ex-Agencije) i ishodovani pozitivni
tehnički nalazi;
- u suradnji s tvrtkom INA d.d. – PJ UNP Terminala lokacija Pu/Ri provodi se usklađivanje
organizacije poslova zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na zajedničkoj lokaciji
u Puli;
- obavljena su propisana, periodična ispitivanja protupožarnih instalacija, uređaja i
opreme, prema dospjelim rokovima.
Od mjera i postupaka kojima se osigurava pogonska sigurnost distribucijske mreže
gradskog i prirodnog plina, provedeno je u 2012. godini sljedeće:
- 24-satno dežurstvo zaprimanja dojava o uočenim opasnostima na distribucijskoj mreži i
hitna intervencija opremljene i uvježbane ekipe za takve slučajeve. Tijekom 2012. godine
zaprimljeno je ukupno 122 poziva građana i utvrđeno 47 slučajeva propuštanja plinskih
instalacija. Od tog broja, u 20 slučajeva utvrđeno je propuštanje na distribucijskoj
mreži ili priključcima, dok se u 27 slučajeva prijava odnosila na propuštanje unutarnje
(korisnikove) instalacije;
- redovni pogonski nadzor ispravnosti distribucijske mreže i ispitivanje na propusnost,
u rokovima i na način propisan pravilima struke i internim aktima Plinare d.o.o. Pula;
- pojačani nadzor propusnosti plinskih cjevovoda u objektima i prostorima u kojima se
okuplja veći broj osoba;
- pogonsko održavanje distribucijske mreže i kućnih priključaka gradskog plina, u okviru
kojega je izvršena rekonstrukcija dijela plinovoda u ukupnoj duljini od 1 250 m;
- izgradnja dijela distribucijske mreže prirodnog plina, ukupne duljine 22 100 m, kojom
je stavljeno van uporabe 17 300 m distribucijske mreže gradskog plina;
- tekuće ažuriranje tehničke dokumentacije distribucijske mreže s prikazom pojedinih
elemenata mreže (zaporni organi, kondezacijske posude, priključci i dr.);
- redovito, periodično mjerenje koncentracije odoransa u gradskom i prirodnom plinu
na distribucijskom području Grada Pule i okolice;
- ispitivanje opreme i uređaja za kontrolu i nadzor propuštanja plinske mreže, u propisanim
rokovima.
Sukladno naloženim obvezama iz Rješenja Državne uprava za zaštitu i spašavanje, Službe
za civilnu zaštitu, KLASA: UP/I-821-02/11-03/34, URBROJ: 543-01-06-02-11-1 od 07.
prosinca 2011. godine, Plinara d.o.o. je osigurala izradu i prihvatila Procjenu ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća,
odnosno Operativni plan zaštite i spašavanja. Navedene dokumente je izradila ovlaštena
stručna tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke a usvojeni su Odlukom direktora – ODL: 13/2012 od
23.03.2012. Nadalje, u suradnji s tvrtkom INA d.d. – PJ UNP Terminala lokacija Pu/Ri
uspostavljen je sustav uzbunjivanja stanovništva na zajedničkoj lokaciji u Puli, Industrijska
17 (Nova plinara).

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 2/2013.

Strana 319

8.3. SANI.TRES d.o.o.
Tijekom prošle godine obavljali smo i poduzimamo (plan mjera i aktivnosti tvrtke Sani.
Tres d.o.o. prema rješenju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi) u kriznim situacijama
sljedeće:
-pojačana izvanredna deratizacija javnih površina, kanalizacijske i oborinske mreže;
-pojačana dezinfekcija javnih/otvorenih i zatvorenih prostora u kojima borave ljudi i
životinje;
-sistemska dezinsekcija
-edukacija i informiranje stanovništva;
Kada govorimo o obavljenim mjerama i aktivnostima iz točke 2. ovoga dopisa, radi se
o sistemskoj preventivnoj dezinsekciji i deratizaciji na području dijela Općine Medulin
(naselja Pomer, Banjole, Volme, Mušoga, Vinkuran i Vintijan, Pješčana Uvala, Ševe ) i to
prema planu i programu Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, koji je korigiran
nekim, prema našem mišljenju, bitnim stvarima ( povećani broj zamagljivanja, pojačana
deratizacija).
Ipak moramo napomenuti, što se tiče bjesnoće, da je opasnost tu jer je pojava bijesnih
lisica već godinama nazočna u Istri a ne radi se samo o silvatičnoj bjesnoći jer sumnjive i
pozitivne lisice dolaze u naselja i predgrađa gradova. Znamo da je prava zaštita pučanstva
od te bolesti:
- smanjenje broja populacije lisica. Tu se moraju maksimalno angažirati lovačka društva
pojačanim hajkama.
- zaštitno cijepljenje svih pasa protiv bjesnoće i obvezno obilježavanje-čipiranje svakog
psa. Tu se traži pomoć općinskih uprava u popularizaciji i provođenju tih mjera. Time
se pučanstvo zaštitilo kako treba a čipiranjem se sprječava i lutanje pasa poradi
nemarnosti vlasnika.
8.4. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA BUZET
Hrvatske šume d.o.o. su trgovačko društvo za gospodarenje šumama koje osigurava
integralno gospodarenje državnom šumama na čitavom području Republike Hrvatske
na ekološki osjetljiv, ekonomski učinkovit i socijalno odgovoran način prema društvu u
cjelini, podiže svijest građana o šumama kao nacionalnom prirodnom bogatstvu i promiče
načela održivog razvoja.
Zaštita od šumskih požara
Pored osnovnih aktivnosti u UŠP Buzet (uzgoj, zaštita, iskorištavanje šuma, i lovstvo),
poseban naglasak dat je na zaštitu šuma od požara.
Šume kojima gospodari UŠP Buzet nalaze se na području 2 županije (Istarske i
Goranskoprimorske).
U cilju bolje PP zaštite šuma izrađena je procjena ugroženosti šuma od požara.
Na području Istarske županije nema šuma u I stupnju požarne ugroženosti, no u II stupnju
nalazi se 10.443 ha, u III stupnju je 31.230 ha i u IV stupnju 5.319 ha od ukupno 46.992
ha.
Sukladno tome poduzete su mjere zaštite šuma od požara.
Preventivne mjere: - čišćenje sastojina na 351,21 ha,
       - održavanje prosjeka na 29,47 ha
održav. prosjeka s elem. šumskih cesta na 15,75 km,

Strana 320

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 2/2013.

(ukupna dužina PP prosjeka širine 5 do 15 m iznosi 332,2 km. a
od toga je 244,75 km prohodno za vatrogasna vozila,)
- postavljanje tabli i plakata o zabrani loženja vatre i opasnosti od požara -50 kom.
- protupožarno osmatranje i ophodnja u 2011. god. 4.454 radnih dana
Za slučaj velikih požara osnovane su na području Istarske županije 2 interventne grupe za
gašenje požara i izradu protupožarnih prosjeka (Šumarija Labin 7 pripadnika i Šumarija
Poreč 10 pripadnika).
Interventna grupa Šumarije Labin djeluje na području šumarija Labin, Buzet, Pazin, Pula
i Cres-Lošinj, a grupa iz Šumarije Poreč djeluje na području Poreča, Buja i Rovinja.
Zaštita bilja
UŠP Buzet putem svog terenskog osoblja uz pomoć odjela za ekologiju kontinuirano motri
kroz cijelu godinu pojavu biljnih bolesti i štetnika, sušenje stabala i uginuće životinja, te
sukladno uočenim pojavama planira i poduzima mjere zaštite. Takvih pojava u protekloj
godini nije bilo.
Izvanredne aktivnosti
Kao izvanredne aktivnosti tijekom 2012. godine možemo izdvojiti šumske požare.
Na području Istarske županije bilo je:
- požara: 14
- opožarena površina: 166 ha
- uzrok: 14 nepoznat,
- kultura opožarene površine: neobraslo, plantaže, kulture, garig, panjače, i šikare,
- visina štete ukupna: 9.609.870,00 kn
8.5. LUČKA UPRAVA PULA
Lučka uprava Pula (u daljnjem tekstu LUP) upravlja lukama: Pula, Brijuni, Peroj, Fazana,
Banjole, Polje, Runke, Medulin, Kuje. Djelatnost lučke uprave temeljem Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama je, između ostalog, briga o gradnji, održavanju,
upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje.
Tijekom 2011.-te godine LUP nije imala intervencija za ekološke nesreće na području
općine, ali stalnom brigom o prije navedenom, ustrajemo na prevenciji takvih udesa
u smislu godišnje nabavke određene količine apsorbirajućih brana neophodnih za
izoliranje naftnih mrlja, edukacijom zaposlenika, ispitivanjem kakvoće vode i mulja,
postavljanjem kontejnera na obali za sakupljanje i sortiranje štetnog otpada i svih ostalih
radnji neophodnih za očuvanje kvalitete mora i obale.
Potrebno je napomenuti daje i brod EKO I (eko brod za čišćenje mora) tvrtke Dezinsekcija
iz Rijeke vezan u luci Pula i spreman je za Intervencije.
9. UDRUGE I KLUBOVI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
9.1. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PULA
Gradsko društvo Crvenog križa Pula dio je Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog
polumjeseca i prema Strategiji 2020 djeluje na 4 osnovna područja:

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 2/2013.

Strana 321

- promicanje temeljnih načela Pokreta i humanih vrednota,
- pomoć u katastrofama,
- priprema i osposobljavanje za djelovanje u katastrofama
- te briga o zdravlju i socijalnoj podršci u zajednici.
Prema razinama Hrvatski Crveni križ djeluje kao nacionalno društvo, županijsko društvo
i Gradska društva.
Gradsko društvo Crvenog križa Pula pokriva područje Grada Pule, Grada Vodnjana te
općina Barban, Fažana,Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat.
Područje zaštite i spašavanja primarni je zadatak Društva Crvenog križa Istarske županije
koji ima za zadatak oformiti i koordinirati ekipe:
- za procjenu situacije i koordinaciju aktivnosti-ovisno o procjeni angažiraju se potrebne
ekipe za djelovanje u katastrofi
- za prvu pomoć-educirano i uvježbano građanstvo od posebne je važnosti do dolaska
profesionalnih ekipa i kao pomoć zdravstvenim ekipama. najveći broj spašenih života
je upravo neposredno nakon nesreća.
- za zaštitu života na vodi-mobilizacija spasilaca na vodi
- za psihosocijalnu podršku-uključuje psihosocijalnu podršku kako za žrtve stradanja tako
i za članove obitelji i pomagače s osnovnim ciljem smanjivanja osjećaja bespomoćnosti
i što ranijeg vraćanja u normalu te preveniranja razvoja ozbiljnjih poremećaja.
- za pripremu izmještajnih centara-organiziranje i podizanje izmještajnih centara za
prihvat i organizirani smještaj postradalog stanovništva. osigurati smještaj, vodu i
hranu,osnovne higijenske uvjete i minimalnu zdravstvenu skrb
- za logistiku-osigurati prijevoz i distribuciju humanitarne pomoći
- za službu traženja-osigurati postupak traženja/identificiranja stradalih osoba (popisi
osoba, organiziranje mjesta za razmjenu informacija,spajanje članova obitelji)
- za osiguranje pitke vode-Nacionalno društvo posjeduje pročisčivače za vodu kapaciteta
5000 lit/h pitke vode
- za osiguranje komunikacija-osigurati komunikaciju među ekipama na postradalom
području
S istim ciljem Gradsko se društvo u svojim redovnim aktivnostima tijekom cijele godine
bavi edukacijom građanstva iz pružanja prve pomoći i opremanjem za katastrofe kao
pomoć profesionalnim zdravstvenim ekipama (šatori,torbe prve pomoći, sklopivi kreveti,
pokrivači), dobrovoljnim davalaštvom krvi , službom traženja, prikupljanjem i podjelom
humanitarne pomoći i edukacijom građanstva za pružanje psihosocijalne pomoći
nastradalom stanovništvu.
Uz redovne aktivnosti tijekom 2012 godine sudjelovali smo:
27.-28. travnja - u organizaciji DCKIŽ,seminar Službe traženja (napredni),5 članova
GDCK Pula
25.-29.travnja - u organizaciji i na poziv HCK,Sofia, Bugarska,napredni trening
Psycholosocial support, 1 član GDCK Pula
17. svibanj - u organizaciji DCKIŽ,Pazin, Smještaj-osnovni tremning, 4 člana GDCK Pula
18.svibanj - u organizaciji DCKIŽ, Pazin,operativno planiranje-osnovni trening, 6 članova
GDCK Pula,
19.svibanj - u organizaciji DCKIŽ,Pazin,Radiokomunikacija-osnovni trening, 6 članova
GDCK Pula
2. lipanj - u organizaciji DCKIŽ, Zagreb,upotreba AVD-a, 1 član GDCK Pula
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7.lipanj - u organizaciji DCKIŽ i Specijalne policije-vježba županijskog interventnog tima,
simulacija otmice aviona, 9 članova GDCK Pula
23.-27.srpanj - u organizaciji HCK,Bukurešt, Rumunjska,PTR-Disaster risk reduction, 1
član GDCK
15.rujan - u organizaciji HCK, Nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći-odrasli,6 članova
GDCK Pula
24. studeni - u organizaciji DCKIŽ, WATSAN- voda i sanitacija, osnovni trening,8 članova
GDCK Pula
U 2012. godini zbog iznimno niskih temperatura proglašeno je izvanredno stanje te
smo na poziv Stožera zaštite i spašavanja Grada Pule otvorili interventno, privremeno
prihvatilište za beskućnike u Gupčevoj 2 u Puli. Tijekom tog iznimno hladnog razdoblja
u prihvatilištu je boravilo 23 osobe (18 iz Pule, 2 iz Poreča, 1 iz Rovinja, 1 iz Umaga te
1 iz Medulina).Uz smještaj organiziran je dovoz toplog ručka, dok su doručak i večeru
organizirali i pripremali volonteri uz kontinuirana dežurstva tijekom dana, dok je tijekom
noći bila organizirana služba zaštitara.Građani su donirali hranu, odjeću, obuću, peći na
struju i sve što je u tom trenutku bilo potrebno.
Nakon mjesec dana započeli su pregovori za otvaranje stalnog prihvatilišta za beskućnike,
a sukladno novom zakonu o socijalnoj skrbi koji obvezuje velike gradove, središta županija
i županije da organiziraju kako prihvatilišta za beskućnike tako i pučke kuhinje, dana 6.
travnja uspostavljeno je stalno Prihvatilište za beskućnike u Puli, Valturska 61 s ciljem
pomaganja beskućnicima s cijelog područja Istarske županije, kojeg vodi Crveni križ Pula
a financiraju sukladno zakonskim obvezama Grad Pula i Istarska županija.
9.2. SPELEOLOŠKA UDRUGA „PULA“
Tijekom 2012. godine udruga i njezini članovi sudjelovali su u aktivnostima koje su direktno
i indirektno povezane sa sustavom zaštite i spašavanja, a koji osim terenskih aktivnosti
uključuje i rad na edukaciji, usavršavanju članova i sigurnosti svih sudionika speleoloških
akcija.
Slijedi pregled važnijih aktivnosti:
1.SU “Pula” je u 2012. godini nastavila suradnju sa Odsjekom za protueksplozijsku zaštitu
PU istarske, te je djelatnicima policije pružila tehničku potporu za uklanjanje eksplozivnih
sredstava iz speleoloških objekata.
Početkom 2012. godine je od više komada minsko eksplozivnih sredstava i streljiva
očišćena jama Burići, jama koja je navodno u procesu proglašenja geomorfološkim
spomenikom prirode, a koja se nalazi neposredno uz Tvornicu duhana Rovinj u
Kanfanaru.
Radi odlaska djelatnika PEZ-a u mirovnu misiju u Afganistan, privremeno se obustavljaju
terenske aktivnosti čišćenja speleoloških objekata, te se nastavljaju isključivo u obliku
prikupljanja informacija o objektima zagađenim minskoeksplozivnim sredstvima.
2. Grad Vodnjan je Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i
pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Vodnjanu uvrstio Speleološku
udrugu "Pula" u operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja
na području Grada.
3. Udruga je podnijela prijavu PU istarskoj o zagađenju speleološkog objekta na području
općine Marčana i otkriću ljudskih ostataka u jami na području općine Lanišće.
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4. Udruga je za svoje članove organizirala vježbu tehnika samospašavanja koja je održana u
prostorijama udruge. Samospašavanje je tehnika samopomoći speleologa koji se nalaze
u istraživačkom timu i svaki speleolog mora njome vladati. Vježbe samospašavanja se
u udruzi organizirano provode minimalno jednom godišnje.
5. U mjesecu rujnu u Bujama je održan dvodnevni Seminar o sigurnosti na speleološkim
akcijama u organizaciji Komisije za opremu, tehniku i sigurnost Hrvatskog speleološkog
saveza (HSS-a) na kojem je sudjelovalo 30-ak speleologa iz raznih dijelova Hrvatske.
Seminaru su osim članova udruge prisustvovali i polaznici 6. speleološke škole SU "Pula,
a kao predavači sudjelovali su članovi Igor Bonašin i Moreno Almassi. Voditelj seminara
i jedan od instruktora i predavača bio je Matej Mirkac, predsjednik SU "Pula".
Pokrovitelj seminara bila je Istarska županija, a održan je uz podršku Hrvatske gorske
službe spašavanja - Stanice Pula i Službe za zaštitu i spašavanje Vatrogasne zajednice
Istarske županije. Osnovna škola Mate Balota iz Buja ustupila je za potrebe seminara
sportsku dvoranu, a domaćin seminara bilo je Speleološko društvo "Buje" iz Buja.
6. Članovi udruge sudjelovali su na Seminaru o opremanju speleoloških objekata koji se
u organizaciji Speleološkog kluba Samobor i Hrvatskog speleološkog saveza od 25.-27.
svibnja 2012. održao u blizini Samobora (Klake – Terihaji). Program seminara obuhvatio
je osnovne cjeline tehnika opremanja: opremu za opremanje speleoloških objekata,
pripremu za opremanje, sidrišta, međusidrišta, devijacije, prečnice za osiguranje i
napredovanje, tirolsku prečnicu te organizaciju opremanja.
Dobro poznavanje tehnika opremanja speleoloških objekata osnovni je preduvjet za
prevenciju speleoloških nesreća i sigurno bavljenje speleologijom.
7. Tijekom 2012. godine članovi udruge su osim rekognosciranja terena istraživali i vršili
monitoring nad speleološkim objektima, prvenstveno na području Istarske županije.
8. Udruga kontinuirano prati razine O2 u speleološkim objektima na području županije te
je u 2012. godini, sukladno vremenskim uvjetima, u većem broju objekata s područja
južne i središnje Istre registrirala niske, po život opasne razine kisika.
Pretpostavka je da su niske razine kisika u podzemlju posljedica povišenih razina ugljik
dioksida koji zbog toplog vremena ne uspijeva prirodnim putem izaći. Zbog nedostatka
uređaja za mjerenje ugljik dioksida nismo u mogućnosti potvrditi navedene sumnje.
9. Prema programu i odobrenju Hrvatskog speleološkog saveza i dopuštenju Uprave
za zaštitu prirode, organizirana je i realizirana 6. speleološka škola koju je uspješno
završilo 3 polaznika.
10. Tri člana udruge, 2 gorska spašavatelja i jedan pripravnik, aktivno su sudjelovali u
radu HGSS-a Stanica Pula.
11. Članovi udruge redovito sudjeluju u radu Istarskog speleološkog saveza i Hrvatskog
speleološkog saveza, kako u radu tijela saveza tako i aktivnostima.
12. Članovi udruge sudjelovali su od 21. do 29. srpnja u istraživačkom speleološkom
logoru na Dinari.
U organizaciji Speleološkog društva Špiljar iz Splita i pod pokroviteljstvom Hrvatskog
speleološkog saveza provedeno je istraživanje jama i špilja na području planine Dinare
u masivu Troglava, a koje je nastavak istraživanja započetih prošle godine.
Tijekom ovog i prošlogodišnjeg speleološkog logora u cijelosti je istraženo 25 speleoloških
objekata i to od Vrdova preko Vještić gore, Velike Duvjakuše do Ćorina Lacmena. Svi
speleološki objekti su topografski snimljeni te je iz njih sakupljena podzemna fauna.
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13. Članovi udruge sudjelovali su u razdoblju od 14. do 19. kolovoza 2012. na 1.
predekspediciji u Lukinu jamu u organizaciji Speleološkog odsjeka HPD Željezničar i
pod pokroviteljstvom Hrvatskog speleološkog saveza.
Ovogodišnja I. predekspedicija imala je za cilj pripremne logističke radnje kako bi
ekspedicija iduće godine bila što učinkovitija. Jedan od zadataka bilo je opremanje
jame te transportiranje opreme i hrane na bivke u samoj jami.
14. U suradnji sa PD „Glas Istre“ organiziran je edukativni speleološki izlet u špilju Vela Peć
kod Bresta pod Učkom za polaznike planinarske škole. Izletu je prethodilo predavanje
o speleologiji koje su održali članovi udruge.
9.3. HGSS-STANICA PULA
HGSS Stanica Pula je u 2012. godini izvela 12 akcija spašavanja, 7 pripravnosti na
intervenciju, 3 redovne stanične vježbe spašavanja, 2 državne vježbe spašavanja, te
je učestvovala u 2 državne akcije speleo spašavanja,a najiskusniji spašavatelji aktivno
učestvuju u instruktažama na svim državnim tečajevima HGSS-a i HSS-a.
Od međunarodnog angažmana ističem aktivno učestvovanje u EU projektu "Proteus".U smislu
preventive i edukacije Stanica Pula obavila je ukupno 5 dežurstava, a njeni gorski spašavatelji
tradicionalno svake godine vode alpinističku i speleološku školu u matičnim društvima.
Od međunardnih aktivnosti ističe se aktivno učešće u EU projektu "Proteus" zajedno sa
Jamarskom službom spašavanja Slovenije.
Pripravnici Stanice Pula nastavljaju redovito školovanje, tako da je u 2012. godini redovitu
obuku prema nacionalnom planu pohađalo četiri pripravnika, školovanje je započeo jedan
suradnik, dok su dva pripravnika položila ispit za licencu i time stekli status gorskog
spašavatelja.
Brojno stanje HGSS Stanice Pula na dan 31.12.2012. iznosi:
- 15 spašavatelja
- 5 pripravnika
- 2 suradnika
Ukupno: 22 aktivna člana
Od četiri službene obavijesne točke Stanice Pula obnovljene su i potpuno opskrbljene
četiri i to Pl.dom na Brgudskim Koritima, Pl.dom na Skitači, a Pl.dom pod Žbevnicom i
paraglajderski centar na Raspadalici iznad Buzeta te su sporazumno regulirani odnosi
sa pravnim osobama koje upravljaju tim objektima.
S obzirom na područje odgovornosti koje Stanica Pula pokriva, organizacijski se sastoji
od dva spašavateljska tima, tima u Pazinu i tima u Puli. Tako je nakon Centralnog skladišta
opreme u Pazinu, uspješno je riješeno pitanje adekvatnog prostora u Puli, što će omogućiti
kvalitetniji rad, konstantnu edukaciju,uvježbavanje i kondicioniranje svih članova Stanice.
Vozni park čine tri vozila, dva terensko vozilo i jedno osobno karavan vozilo, redovito se
održavana i u voznom su stanju, tako da Stanica Pula sada može održavati minimalnu
mobilnost za potrebe svoje djelatnosti.
9.4. LOVAČKO DRUŠTVO
Lovačko društvo na području općine obavljalo je aktivnosti koje treba istaknuti,a to su:
- čišćenje prosjeka i protupožarnih putova
- punjenje pojilica i lokava vodom u sušnim vremenima
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- sudjelovanje u raznim eko akcijama čišćenja okoliša, uklanjanje zapaljivih stvari iz lovišta
- sudjelovanje u akcijama na smanjenju broja lisica u cilju smanjenja bjesnoće
- sudjelovanje u traženju nestalih osoba zajedno sa ostalim službama IŽ
- svakodnevno obilaženje lovišta od strane lovočuvarske službe kojoj je jedan od
prioritetnih zadataka praćenje svih šteta na materijalnim i drugim dobrima i okolišu te
dojava nadležnima
9.5. RONILAČKI KLUB “C E N T A R” - MEDULIN
Ronilački klub „CENTAR“ – Medulin djeluje u Medulinu u sklopu zajednice udruga
Pomorskog društva „Mladost“ – Medulin.
RK CENTAR okuplja 14 članova, ronioca, voditelja i instruktora ronjenja i veterana. Udruga
organizira i provodi sljedeće aktivnosti:
- Obuka ronjenja.
- Koordinacija i organizacija voditelja i instruktora ronjenja.
- Organizacija aktivnosti u cilju zaštite podmorja.
- Aktivnosti Stožera traganja i spašavanja na moru pri RSIŽ – Pula.
Datum

NAZIV

26.02.2012. Medulin

Organiziran je godišnji seminar instruktora ronjenja udruga
Ronilačkog Saveza Istarske Županije, na temu „SIGURNOST U
RONJENJU“. Seminar je održan u prostorijama hotela ARCUS u
Medulinu. Sudjelovalo je 48 instruktora i voditelja ronjenja.

Tijekom 2012.

Sudjelovanje ronioca na 4 akcija ekološke zaštite podmorja.

03.03.2012, Rabac

U Rapcu centralna vježba Stožera za traganje i spašavanje

12.05.2012, Novalja

Novalji zajednička vježba Stožera RSIŽ i Paga-Novalja

07.06.2012. Pomer

U marini Pomer organizirana je i provedena zajednička vježba
ronioca i vatrogasaca DVD-a Medulin. Gašenje požara u marini

Tijekom 2012.

Sudjelovanje na 4 trenažnih ronjenja za ronioce članove ekipa
Stožera traganja i spašavanja RSIŽ-a.

10.05.2012. Medulin
01.10.2012. Medulin

Uređenje zaštitnih plutajućih ograda na plažama Općine Medulin.

Tijekom 2012.

Traganje i spašavanje je izvedeno u 7 prilika: Rabac, Medulin,
Poreč, „Gilmor“, „Luana“, „Golub“, Bumbište. U suradnji sa
Lučkom Kapetanijom – Pula.

Tijekom 2012.

Sudjelovanje u radu Stožera traganja i spašavanja Ronilačkog
Saveza Istarske Županije (4 sjednice)

10. OSTALI SUDIONICI SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
10.1. PROMETNA JEDINICA MLADEŽI OPĆINE MEDULIN
Prometna jedinica mladeži Općine Medulin ( PJOM) ustrojena je i djeluje od 2001 godine.
PJOM djeluje u sustavu Prometne policije Pula. Područje djelovanja je regulacija prometa
te povečanje sigurnosti sudionika u prometu. Za sezonski rad u PJOM prijavljuju se
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mnogobrojni učenici i studenti stariji od 16 godina. Djelatnost je uređena propisima i aktima
te pravilnikom i planom rada uz poseban nadzor i naputak za rad Postaje prometne
policije Pula- PU Istarska.
Rad Prometne jedinice mladeži Općine Medulin (dalje u tekstu PJMOM) uređen je sljedećim
propisima ili aktima:
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama, NN 67/2008 (članak 5., točka 8, stavka 1)
- Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja prometnih jedinica mladeži
i školskih prometnih jedinica, NN 161/04
- Pravilnik o odori i oznakama prometnih jedinica mladeži ili školskih prometnih jedinica,
NN 174/04
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN br: 33/01; 60/01; 129/05;
125/08 i 36/09 (članak 48)
- Statut Općine Medulin, SNOM 7/2009 (članak 29)
- Proračun Općine Medulin za 2012.godinu
- Plan nabave Općine Medulin za proračunsku 2012.godinu
- Naputak Postaje prometne policije PU Istarske
- Zaključak Načelnika Općine Medulin o uspostavi Prometne jedinice mladeži Općine
Medulin za 2012.godinu
- Plan rasporeda Prometne jedinice mladeži za 2012.godinu
PJMOM u Općini Medulin ustrojava se pri Upravnom odjelu za opće poslove i društvene
djelatnosti od 01.srpnja do 31.kolovoza. Djelatnici PJMOM su učenici, odnosno studenti
sa završenom obukom za rad u prometnoj jedinici mladeži.
Jedinicom koordinira voditelj, odnosno djelatnik Upravnog odjela za opće poslove i
društvene djelatnosti Općine Medulin. PJMOM ujedno ima 2 voditelja odjeljenja i prosječno
10 djelatnika.
27 kandidata, prošli su obuku za rad u Prometnoj jedinici mladeži. Obuka je organizirana
u 3 termina, 26.06.2012. u prostorijama Osnovne škole „Mate Demarin“ u Medulinu, te
06.07. i 17.07.2012. u prostorijama Postaje prometne policije-Pula, PU Istarske. Obuku su
kandidatima održali djelatnici Postaje prometne policije-Pula, PU Istarske. Teorijski dio
odrađen je u učionici, a u praktičnom dijelu su kandidati, uz stručnu pomoć policijskih
službenika, uvježbali rad u raskrižju.
Djelatnici PJMOM dnevno su radili u dvije smjene, jutarnjoj od 8:00 do 14:00 sati, te
popodnevnoj od 16:00 do 22:00 sata, te su tako pokrivali razdoblja najveće učestalosti
prometa na sljedećim lokacijama:
I.Medulin
1. Raskrižje kod Spomenika- dnevni rad 08h-14h i 16h-22h
2. Raskrižje Osipovica- dnevni rad 08h-14h i 16h-22h
3. Market „Konzum“- dnevni rad 08h-14h
4. Raskrižje „Number 1“- dnevni rad 08h-14h i 16h-22h
5. Ulaz u „AC Medulin“- dnevni rad 08h-14h
II.Premantura
6. Glavni trg kod Turnja- dnevni rad 08h-14h i 16h-22h
III.Banjole (07.08.2012.- 20.08.2012.)
7. Raskrižje „Kamik“- dnevni rad 18h-21h
Od 7. kolovoza otvara se radno mjesto u Banjolama- „raskrižje Kamik“. Za to posebno
opasno i zahtjevno radno mjesto, organizirana je obuka od strane policijskih službenika
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koja je održana 07.08. Nakon uspješno odrađene obuke koja je bila iznimno dobra,
poučna i razumljiva djelatnicima, započeo je svakodnevni rad na toj lokaciji. Dana 20.08.
zbog smanjene gustoće prometa obustavljen je rad na toj lokaciji. Problemi s kojima su
se susreli djelatnici bili su zahtjevno upravljanje prometom zbog upravljanja u samom
rotoru- ukoliko vozila dolaze iz svih smjerova u rotor,a događalo se vrlo često- nemoguće
je da samo jedan djelatnik upravlja svim smjerovima.
TABELARNI PRIKAZ INTERVENCIJA
Naziv

Opis/ napomena

Broj
intervencija

Sudar vozila

-22.07. kod spomenika, sudar vozila bez ozlijeđenih, pozvana 4
policija,
-31.07. lakša prometna nezgoda bez teže ozlijeđenih, policija
nije pozvana
- 13.08. dogodila se lakša prometna nezgoda, pozvana je
policija, nije bilo ozlijeđenih.
- 18.08. na raskrižju „kod Spomenika“, lakša prometna
nezgoda u kojoj je sudjelovao motocikl. Na sreću težih
ozljeda nije bilo.

Ozljede osoba

-28.07. na Osipovici su djelatnice PJMOM pronašle čovjeka
bez svijesti, koji je ležao u travi. Nakon provjere vitalnih
znakova, pozvana su Hitna medicinska pomoć.
Ustanovljena je alkoholiziranost, osoba je zbrinuta.

Krađa

2
-06.07. slučaju djelatnici PJMOM Ivani Vukoje s njenog
radnog mjesta kod marketa „Konzum“ otuđena je osobna
imovina, te je pozvana policija, a djelatnica je napustila radno
mjesto kako bi otišla dati izjavu u policijsku postaju.
-31.07. ukraden novčanik starijoj gospođi kod spomenika

Nepropisno
parkiranje

-Svakodnevno uklanjanje vozila parkiranih na nedozvoljenim Više puta u
površinama
toku svakog
- 14.08.2012. imali smo slučaj da su turisti koji su dosli u
dana
autokamp Medulin sa kamp prikolicama parkirali ispred ulaza
u kamp, čime su stvorili zastoje u prometu

Tjelesno
upravljanje
prometom

-Svakodnevno u slučajevima pojačanog prometa

Više puta u
toku svakog
dana

Ugrožavanja i
vrijeđanja
djelatnika

- Svakodnevno se događaju veoma neugodne situacije koje
najčešće izazivaju nervozni vozači. Tako najčešće dolazi do
vrijeđanja djelatnika PJMOM, a u nekoliko navrata vozači su
čak pokušali i pregaziti djelatnike PJMOM, što je u jednom
slučaju rezultiralo i udarcem vozila u tijelo djelatnice (21.7.
kod spomenika). Na svu sreću, prilikom tog nesretnog
događaja nije došlo do težih tjelesnih ozljeda.

Više puta u
toku svakog
dana

1
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- problemi nastaju kod pekare „San Sebastian“ gdje se
vozila redovno zaustavljaju na kolniku, a ponekad i voze u
zabranjenom smjeru, te tako stvaraju prometni kaos.
Potom, problematično je i parkiralište kod „Konzuma“ koje
nije dovoljno dobro naznačeno, pa se vozila često
parkiraju na mjestu rezerviranom za dostavu, te na kolniku
i tako stvaraju velike „čepove“ koji potom rade probleme
na raskrižjima kod spomenika i na Osipovici. Posljednji
problem nastaje na Osipovici gdje se mnoga dostavna
vozila parkiraju na kolniku, nogostupu ili zelenim
površinama te tako ometaju promet vozila i pješaka.

Više puta u
toku svakog
dana

OCIJENA ZA 2012. I PRIJEDLOZI ZA POBOLJŠANJE:
Pozitivno ocijenjeno:
Obuka: Dobro organizirana i provedena obuka djelatnika. Nakon teoretske obuke svaki
djelatnik je prošao praktičnu obuku rada na regulaciji prometa na raskrižju. Obuka je
posebno provedena i na raskrižju Kamik u Banjolama.
Radiostanice: dobra komunikacija i mogućnost bolje koordiniranosti djelatnika
Mobilni uređaj: informacije o radu i eventualnim nezgodama sa udaljene lokacijePremantura
Suradnja sa prometnim redarom (Marina Vitković): brzo i efikasno rješenje za poteškoće
vezane uz nepropisno parkirana vozila, te ostale probleme nastale u prometu
Pravilnik o radu: djelatnici se svojim potpisom obvezuju na savjesno i odgovorno
obavljanje posla, što povećava produktivnost rada
Uniforme: dotrajale i oštećene uniforme zamijenjene su novim
Dnevna izvješća o radu: svakodnevno praćenje prometa, meteoroloških prilika,
intervencija te rada na pojedinim lokacijama
Prijedlozi poboljšanja:
Cjelodnevna pokrivenost svih lokacija: kao rješenje nudi se zaposlenje većeg broja
djelatnika
Jednodnevni odmori po tjednu rada: kako bi djelatnici bili što odmorniji i aktivniji u radu,
bilo bi dobro kada bi svaki djelatnik imao jedan slobodan dan u tjednu
Organizirati turističku edukaciju: Zbog mnogobrojnih upita stranih gostiju bilo bi poželjno
provesti edukaciju djelatnika kako bi znali turiste uputiti na njihova odredišta.
Zamjeniti dotrajala sredstva veze: Zbog lakše koordinacije djelatnika u razdobljima
pojačanog prometa ili u slučajevima većih intervencija.
Urediti prometne znakove: Na raskrižju kod spomenika kako bi se spriječilo nepropisno
parkiranje, te kod „Konzuma“ kako bi se turisti lakše orijentirali na parkiralište, a osim toga
neophodno je i istaknuti postojeće pješačke prijelaze, te dodati i nekoliko novih, kako bi
se jednostavnije upravljalo prometom.
Oznake: potrebno je označiti lokacije na kojima djeluje PJMOM tabelom kako bi se
sudionici prometa prilagodili koordinaciji djelatnika PJMOM, oznaka bi koristila i turistima
kao mjesto gdje mogu dobiti potrebne informacije
Prijevozno sredstvo: Predlaže se nabavka bicikla, kako bi koordinacija djelatnika u
razdobljima pojačanog prometa bila lakša, brža i jednostavnija. Neophodno je u danima
pojačanog prometa olakšati voditeljima nadzor nad mnogobrojnim lokacijama.
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Nabava zaštitne opreme: Za hladnije i kišne dane djelatnicima je potrebno: hlače za
djevojke, vjetrovke, majice dugih rukava i kabanice. U razdobljima jakog sunca potrebna
je nabava i postavljanje suncobrana te opskrba tekućinom i zaštitnom kremom.
Nabaviti opremu za prvu pomoć: kako bi u slučajevima prometnih ili drugih nezgoda
bili u mogućnosti pružiti najbolju moguću pomoć unesrećenima.
Osigurati zaštitna sredstva (krema za sunce) i vodu (min.1 litra dnevno) svim
djelatnicima PJOM.
Osigurati djelatnike PJMOM-zbog naravi posla koji obavljaju, gdje su svaki dan izloženi
mogućoj ugrozi zdravlja.
10.2. SPASILAČKA SLUŽBA OPĆINE MEDULIN
Tijekom ljetne sezone 2012. godine, u periodu od 01.lipnja do 15.rujna, djelovali smo na
osam plaža na području Općine Medulin, i to:
1. KAŽELA (Medulin),
2. KAŠTEJA (Medulin),
3. FINANCA (Medulin),
4. POMER (AC Pomer),
5. MUNTE (Premantura),
6. CENTINERA (Banjole),
7. INDIJE (Banjole),
8. PJEŠČANA UVALA (lokalna plaža).
U Službi je, tijekom sezone, bio zaposlen 31 djelatnik, od kojih je njih četvero otpušteno
iz Službe zbog neodgovornog ponašanja i nesavjesnog obavljanja posla. Ovdje je važno
napomenuti da je najmanje problema bilo sa starijim djelatnicima, zaposlenim preko
ugovora o djelu, koji su pokazali najvišu razinu odgovornosti i poslovne ozbiljnosti.
Iz velikog broja evidentiranih podataka koje smo svakodnevno bilježili za svaku plažu pod
ingerencijom SSOM, a radi što jednostavnijeg uvida u statistiku Službe, izdvojiti ćemo i
prikazati, u Tablici 1., broj posjetitelja po plažama u vrijeme između 16 i 18 sati, kada su
one najposjećenije, te u Tablici 2. ukupni broj intervencija po plažama, podijeljene na
grupe po ozbiljnosti i vrsti intervencije:
TABLICA 1.

Iz prikazane tablice možemo zaključiti da je samo na našim plažama, u razdoblju od
samo nekoliko popodnevnih sati tijekom ove sezone, pod nadzorom spasilaca SSOM
bilo 66715 kupača.
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TABLICA

Tijekom radnih dana sezone 2012. na našim je plažama izvršeno ukupno 425 intervencija,
od kojih 40 iz grupe ozbiljnijih intervencija (izvlačenje unesrećenog iz vode, gubitak svijesti,
prijelomi i krvarenja..). Smrtni slučaj utapanja uslijed srčanog udara desio se na plaži u
Pješčanoj Uvali, no van radnog vremena Službe. Pomoć drugih interventnih službi zatražili
smo 27 puta.
ANALIZA PO PLAŽAMA
Kašteja
Najčešći problemi s kojima smo se susretali na plaži Kašteja su svakako česta i opasna
preplivavanja kupača preko plovnog puta u Medulinskom zaljevu (Premantura-kamp
Medulin). Ovo opasno ponašanje kupača naglasilo je stari problem s kojim Služba djeluje
već godinama, a to je nedostatak motornog plovila bez kojeg nam je otežano brzo i
efikasno interveniranje i sprečavanje stradavanja. Opasnost i dalje predstavlja betonski
spust za čamce, koji je zbog obrasta algi jako sklizak. Upravo smo na njemu imali nekoliko
intervencija među kojima je i jedan prijelom ruke. Također su se ponovili i problemi sa
upravom kampa Medulin oko ulaska spasioca u kamp, koji je kulminirao 08.srpnja kada
nam nije bio dozvoljen ulaz i dolazak na radna mjesta. Ovdje se otvara pitanje tko bi bio
odgovoran za eventualnu nezgodu koja se mogla desiti taj dan? Nije riješeno niti pitanje
čija je obaveza čišćenje plaže Kašteja, pa tako ove sezone nitko osim spasioca nije
pokupio smeće po plaži (među kojim su i oštri predmeti, staklo i ostali opasan otpad).
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Financa
Spasilački punkt Financa nema spasilačku osmatračnicu sa koje bi spasioci vršili nadzor
te na kojoj bi držali spasilačku opremu. Spasioci su tako prisiljeni sjediti na plastičnim
stolicama između kupača i nekoliko metara od gostiju restorana Financa, držati opremu
na podu, vješati spasilačku zastavu za granu obližnjeg drveta itd. Ovakvi uvjeti nisu
adekvatni i negativno utječu na ugled jedne ovakve službe.
Kažela
U Kaželi se u nekoliko navrata problem nedostatka motornog čamca pokazao ozbiljnim,
pa smo morali tražiti pomoć obližnjih koncesionara kako bi plovilom došli do djece koju
je vjetar, u čamčiću na napuhavanje, odnio daleko od obale. Sudjelovali smo, zajedno
sa Lučkom kapetanijom i Pomorskom policijom, i u potrazi za dječakom koji je nestao
na dasci za jedrenje 26. kolovoza, za vrijeme nevere (o događaju se pisalo u Glasu Istre).
Također smo prvi primijetili i dojavili centru 112 nekoliko požara u Marleri.
Pomer
I ovdje smo zbog nedostatka vlastitog motornog čamca bili prisiljeni posuđivati plovilo sa
kojim smo išli po 10-godišnjeg ozlijeđenog surfera. Najčešće probleme imali smo zbog
mola koji je sagrađen na, za to, neadekvatnom mjestu, unutar zone kupanja i zbog kojeg
smo svakodnevno morali intervenirati kako bi zaštitili djecu koju su izravno ugrožavala
plovila približavajući se sa upaljenim motorima.
Munte
Kako bi bili u mogućnosti vršiti prevenciju stradavanja kupača na plovnom putu, ovdje je
neizostavno imati na raspolaganju motorni čamac.
Centinera
Sezonu 2012. na spasilačkom punktu Centinera svakako ćemo pamtiti po konstantnim
onečišćenjima mora, osobito fekalnim vodama. Zbog obilnog istjecanja otpadnih fekalnih
voda u nekoliko smo navrata morali izvjesiti crvenu zastavu i zabraniti kupanje, kako bi
spriječili ugrožavanje zdravlja kupača.
Indije
Na ovom spasilačkom punktu također ne postoji spasilačka osmatračnica, kao ni jasno
definirano područje pod nadzorom Službe, pa su se plovila svakodnevno nalazila u zoni
kupanja što predstavlja rizik za kupače.
Pješčana Uvala
Na ovoj smo plaži nažalost imali jedan smrtni slučaj. Radi se o starijem gospodinu koji
se, uslijed srčanog udara, utopio unutar našeg područja djelovanja. To se desilo 30-tak
minuta prije početka radnog vremena Službe, stoga na to nismo mogli utjecati. Navedeni
događaj potaknuo je pitanje radnog vremena, te smo, nakon analize Dnevnih izvješća
SSOM, zaključili da je velik broj kupača, prije 10 sati ujutro i nakon 18 sati, bez nadzora
spasilaca. Zbog povećanja proračunskih sredstava bili u mogućnosti povećati broj sati
pod nadzorom spasilaca sa 8 na 12 sati dnevno.
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PREPORUKE I PRIJEDLOZI
Iz svega navedenog u ovom Izvještaju potrebo je:
• Pri pripremi kupališne sezone posebnu brigu posvetiti plažama na kojima je Općina
Medulin prisutna sa vlastitom Spasilačkom službom.
• Redovito održavati opremu i instalacije na plažama. Pogotovo na plažama gdje je
prisutna Spasilačka služba.
• Organizirati svakodnevno čišćenje i zbrinjavanje otpada sa plaža gdje rade  
spasioci.
• Nabaviti ili omogućiti korištenje manjeg motornog plovila, kako bi spasioci SSOM bili
u mogućnosti obavljati svoj posao, a to je sprječavanje stradavanja kupača i pružanje
pomoći kupačima u nevolji. Poželjno bi bilo da jedan čamac bude za intervencije
na plažama zapadnog dijela ( Pješčana Uvala, Indije i Cintinera ), a drugi za plaže u
Medulinskom zaljevu ( Munte, Pomer, Financa, Kašteja i Kažela);
• Spasilačka Služba Općine Medulin , također nema adekvatnu Bazu koja je potrebna
za spremanje i održavanje opreme za pružanje prve pomoći i ostale opreme koju
Služba koristi;
• Djelatnici i odgovorne osobe Spasilačke Službe Općine Medulin morali bi biti pokriveni
policom osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti.
11. SURADNJA NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite i
spašavanja iste razine ima za cilj postići podizanje razine sigurnosti stanovništva, imovine,
te eko-sustava na širem području. Tako se već niz godina uspješno surađuje sa Civilnom
zaštitom Republike Slovenije (Kopar,Postojna i Nova Gorica) I sa Civilnom zaštitom Regije
Friuli Venezia Giulia preko zajedničkih projekata,seminara i pokaznih vježbi.
Posebnu pažnju potrebno je usmjeriti na poticanje suradnje i zajedničkog djelovanja žurnih
službi na području županije. Navedena suradnja treba rezultirati rješavanjem problema u
radu kako pojedinih žurnih službi tako i kod zajedničkog djelovanju kod velikih nesreća
ili katastrofa.
12. ZAKLJUČAK ANALIZE STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE MEDULIN
Temeljem ove skraćene analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine
možemo zaključiti:
1. Da u općini postoji Procjena ugroženosti stanovništva,materijalnih i kulturnih,te se
pristupilo odnosno izradi novih Planova zaštite i spašavanja.
2. Na području općine postoji veći broj sudionika zaštite i spašavanja koji su izradili
zasebna izvješća koja predstavljaju dio jedinstvenog dokumenta,kada raspravljamo
o stanju zaštite i spašavanja na području općine.
3. Općina raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama zaštite i spašavanja od stalno
aktivnih (JVP,Domovi zdravlja,ekipe HEP-a,vodovodi,komunalne firme,Hrvatske
šume,Vodoprivreda ) do pričuvnih ( DVD,CZ,udruge građana ) te općinski stožer
zaštite i spašavanja.
4. Trenutno stanje zaštite i spašavanja u općini je na pozitivnom nivou jer osigurava
uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim aktivnostima tako
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i u izvanrednim situacijama gdje bi došlo do izražaja svestrano obavljene pripreme,te
poduzete preventivne i operativne mjere.
5. Smjernicama za razvoj zaštite i spašavanja za općinu za razdoblje 2011.-2013.godina,
Klasa: 021-05/11-01/0002, Urbroj: 2168/02-01/5-11-16, od 07.04.2011. definirana su
međusobna prava i obveze svih subjekata zaštite i spašavanja kroz plansko pripremanje,
osposobljavanje,opremanje i uvježbavanje njihovih organiziranih operativnih snaga kao
i način međusobne koordinacije u izvršavanju zadaća zaštite i spašavanja sa ciljem
što kvalitetnijeg razvoja sustava zaštite i spašavanja.
Iz svega navedenog evidentno je da je tijekom 2012.godine učinjeno niz kvalitativnih
pomaka u razvoju i unaprjeđenju sustava zaštite i spašavanja na području grada,te je
stvoren dobar temelj za organizirano djelovanje u slučaju većih nesreća.Isto tako treba
naglasiti odličnu suradnju svih subjekata zaštite i spašavanja kako u izradi planskih
dokumenata i aktivnu suradnju prilikom stvarnih situacija.
Članak 3.
Ovo Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja Općine Medulin u 2012. godini usvaja
se danom donošenja na Općinskom vijeću Općine Medulin i objavljuje u Službenim
novinama Općine Medulin.

KLASA: 021-05/13-01/0002
URBROJ: 2168/02-02/6-13-27
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Temeljem Članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN br. 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.)
i Članka 14. točka 20. Statuta Općine Medulin (SNOM br. 7/2009) Općinsko vijeće Općine
Medulin, na 37. sjednici održanoj dana 15.travnja 2013. godine, usvaja
ODLUKU
BROJ 1/2013
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE MEDULIN
Članak 1.
U Planu zaštite i spašavanja Općine Medulin Klasa: 406-01/11-01/0012, Urbroj: 383-12-20,
SNOM br. 6/2012 u točki 2.4.3. Aktiviranje Vodovoda Pula u tablici 2-33:
- u stupcu „ odgovorna osoba „ briše se „ Darko Višnjić“, a upisuje se „Dean Starčić“;
- u stupcu „telefon“ briše se „ 099 2492 743“.
Članak 2.
Zadužuje se Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti da uskladi Plan zaštite
i spašavanja Općine Medulin sa odredbama iz točke I ove Odluke
Članak 3.
Zadužuje se Ured Načelnika Općine Medulin da ovu Odluku objavi u Službenim novinama
Općine Medulin.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/13-01/0002
URBROJ: 2168/02-02/6-13-28
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju točke 6. članka 13. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj
174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine broj: 33/01; 60/01; 129/05; 125/08 i 36/09 ), Članka 14. točka
20. Statuta Općine Medulin (SNOM br. 7/2009) Općinsko vijeće Općine Medulin, na 37.
sjednici održanoj dana 15.travnja 2013. godine, usvaja
ODLUKU
BROJ 1/2013
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PLANA ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE MEDULIN
Članak 1.
U Plana zaštite od požara Općine Medulin, Klasa: 021-05/13-01/0001, Urbroj: 2168/0201/4- 13-15, od 13.2.2013.SNOM br. 1/2013:
1.U točki 5. Uključivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju komunalne poslove u
akciji gašenja požara, u tablici 0-1:
- u stupcu „ime i prezime“ briše se „ Alen Rosanda“, a upisuje se „Silvija Perica“.
- u stupcu „funkcija“ briše se „ pročelnik upravnog odjela za proračun“, a upisuje se
„pročelnica upravnog odjela za proračun i financije“.
- u stupcu „ telefon / mobitel „
- briše se „ 052 385 668“, a upisuje se „052 385 674“;
- briše se „ 052 385 672“, a upisuje se „052 385 664“;
2. U točki 12. Naziv građevina i drugih nekretnina te otvorenog prostora na kojima se
može očekivati požar većih razmjera, u tablici 0-2:
- u redak „ Disko bar „Akvarius“ „, briše se.
Članak 2.
Zadužuje se Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti da uskladi Plan zaštite
od požara Općine Medulin sa odredbama iz točke I ove Odluke.
Članak 3.
Zadužuje se Ured Načelnika Općine Medulin da ovu Odluku objavi u Službenim novinama
Općine Medulin.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 021-05/13-01/0002
URBROJ: 2168/02-02/6-13-30
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 19. zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (NN br.
33/01), Zakon o savjetima mladih, NN br.23/07, te čl. 15. Statuta Općine Medulin (“Službene
novine Općine Medulin” br.4/01, 2/02, 8/03, 4/04 i 7/05), Odluci o osnivanju Savjeta mladih
(SL. 9/07), Općinsko vijeće na svojoj 37. sjednici, dana 15.travnja 2013. godine, donosi
slijedeću
ODLUKU
Članak 1.
Na osnovi javnog poziva i pristiglih prijava, imenuju se članovi Savjeta mladih, kako
slijedi:
1. ANA BULIĆ, Banjole
2. ANA ŽUFIĆ, Pomer
3. ANTONIO KIRAC, Medulin
4. SANDRO RADOŠEVIĆ, Medulin
5. TONI BRKIĆ, Vinkuran
6. NINA ŠKOKO, Banjole
7. IVAN SILJAN, Banjole
Članak 2.
Mandat članova Savjeta mladih traje 2 godine, a počinje teći od dana imenovanja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/13-01/0002
Urbroj: 2168/02-02/2-13-35
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br.:125/11)
i članka 14. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin broj 7/2009) Općinsko
vijeće Općine Medulin na 37.sjednici, održanoj 15.travnja 2013.godine, donosi
ODLUKU
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se: zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobna
prava i obveze zakupodavca i zakupnika, kupoprodaja poslovnoga prostora u vlasništvu
Općine Medulin (u daljnjem tekstu Općina ), zakup poslovnih prostora na kojima Općina
ima pravo raspolaganja i korištenja i zakup poslovnih prostora pravnih osoba u vlasništvu
ili pretežitom vlasništvu Općine.
Članak 2.
Poslovnim prostorom, u smislu ove Odluke, smatraju se poslovna zgrada, poslovna
prostorija, garaža i garažno mjesto.
II ZASNIVANJE ZAKUPA
Članak 3.
Poslovni prostori u vlasništvu Općine, kao i poslovni prostori kojima Općina, daju se u
zakup putem javnog natječaja.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ugovor o zakupu poslovnog prostora se sklapa
bez javnog natječaja u slučaju kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska i Grad,
odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili
pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom
vlasništvu jedinica lokalne i jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave, ako je
to u cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.
Općina će, iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ponuditi sklapanje novog ugovora
o zakupu na određeno vrijeme, ne dulje od 5 godina, sadašnjem zakupniku poslovnog
prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije
isteka roka na koji je ugovor sklopljen.
Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana,
zakupni odnos će prestati istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a Općina će, nakon
stupanja u posjed raspisati javni natječaj za poslovni prostor sa početnim iznosom najamnine
koji ne može biti manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen sadašnjem zakupniku iz stavka
3. ovog članka, ako će se u prostoru nastaviti obavljanje iste djelatnosti.
Članak 4.
Zakup poslovnog prostora zasniva se ugovorom o zakupu.
Ugovor o zakupu Općina ne može sklopiti sa fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu
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nepodmirenu obvezu prema Općini kao i obveze koje proizlaze iz korištenja poslovnog
prostora (voda, struja…) osim ako istoj nije odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen
(solemniziran) po javnom bilježniku.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen protivno odredbama stavka 2. i 3. ovog
članka ništavan je.
Ugovor o zakupu u ime Općine potpisuje Načelnik ili osoba koju Načelnik ovlasti.
Općina je dužna primjerak ugovora o zakupu dostaviti Poreznoj upravi, Ispostavi Pula.
Članak 5.
Ugovor o zakupu treba sadržavati:
1. naznaku ugovornih strana
2. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora
3. podatke o poslovnom prostoru
4. djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru
5. visinu ugovorene mjesečne zakupnine
6. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi te zajedničkih usluga u
zgradi, te režijskih troškova (voda, struja i sl.), koji se plaćaju po rokovima dospijeća
istih
7. rok predaje poslovnog prostora zakupniku
8. vrijeme na koje se ugovor sklapa
9. odredbu da se zakupnina plaća unaprijed, najkasnije do desetog (10) u mjesecu
10. odredbu kojom se zakupnik izričito obvezuje na pristanak na povećanje ili smanjenje
zakupnine koja može uslijediti u tijeku trajanja zakupa prema odluci načelnika i u
kojem slučaju će se sklopiti aneks ugovora o zakupu
11. odredbe o prestanku ugovora o zakupu, posebno otkazu i otkaznim rokovima
12. odredbu da zakupnik uzima prostor u viđenom stanju
13. odredbu da zakupnik ne može vršiti preinake u poslovnom prostoru bez prethodne
pisane suglasnosti zakupodavca
14. odredbu da je zakupnik dužan urediti poslovni prostor i privesti ga ugovorenoj namjeni
o vlastitom trošku bez prava ili sa pravom na povrat uloženih sredstava
15. odredbu da zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u
podzakup bez pisane suglasnosti Općine
16. odredbu da je zakupnik – fizička osoba u roku od 30 dana od dana registracije obrta,
pravne osobe ili sl. u obvezi dostaviti zakupodavcu podatke o punom nazivu, sjedištu,
ovlaštenoj osobi, broju žiro računa i OIB-a, temeljem kojih podataka će se aneksom
ugovora o zakupu izmijeniti naziv zakupnika
17. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom
bilježništvu
18. druge odredbe ako su u javnom natječaju navedene.
Članak 6.
Početna visina zakupnine za javni natječaj za zakup i za produženje ugovora o zakupu
sa sadašnjim zakupnikom utvrđuje se prema djelatnosti koja se u poslovnom prostoru
obavlja.
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Rješenje o utvrđivanju početnih cijena zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu
Općine koji se daju u zakup putem javnog natječaja donosi Načelnik.
Članak 7.
Namjenu poslovnog prostora radi obavljanja određene djelatnosti utvrđuje Načelnik,
ili se ista prepušta odluci zakupca po okončanju postupka javnog natječaja za zakup
poslovnog prostora, a uz pisanu suglasnost Općine.
Članak 8.
Zakupnik može poslovni prostor koristiti samo za obavljanje ugovorene djelatnosti.
Ako zakupnik koristi poslovni prostor za obavljanje djelatnosti koja nije ugovorena, ugovor
o zakupu se jednostrano raskida, a Općina će raspisati novi javni natječaj za davanje u
zakup poslovnog prostora na kojem raniji zakupnik nema prvenstveno pravo na sklapanje
ugovora o zakupu.
Iznimno, na pisani zahtjev zakupnika, Načelnik može, osim za poslovni prostor iz članka
7. stavak 3. ove Odluke, odobriti promjenu ili proširenje djelatnosti pod uvjetom da:
- zakupnik podmiri sva dugovanja prema Općini uključujući zakupninu i ostale troškove
korištenja prostora (voda, struja…),
- zakupnik prihvati povećanu cijenu zakupnine ukoliko nova djelatnost spada u viši razred
plaćanja.
U slučaju izmjene ili dopune namjene poslovnog prostora zakupnik sam snosi
troškove uređenja prostora potrebne za obavljanje nove djelatnosti u prostoru, te nema
pravo na smanjenje zakupnine za vrijeme radova na preuređenju prostora.
Članak 9.
Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup, osim
ako nije drugačije ugovoreno.
Na ugovor o podzakupu poslovnog prostora na odgovarajući način se primjenjuju odredbe
ove Odluke koje se odnose na zakup poslovnog prostora.
Zakupnik iz članka 17. stavak 2. ove Odluke, koji je zasnovao zakup na temelju uvjeta iz
te odredbe, ne može dati poslovni prostor u podzakup.
Članak 10.
Nakon prestanka zakupa zakupnik je dužan predati Općini poslovni prostor u zatečenom
stanju ako nije drugačije ugovoreno.
U slučaju iz prethodnog stavka zakupnik ima pravo odnijeti uređaje koje je ugradio u
poslovni prostor ako se time ne oštećuje poslovni prostor i ako mu to ulaganje nije Općina
priznala kroz smanjenje visine zakupnine.
III JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP
Članak 11.
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora donosi Načelnik.
Odlukom iz prethodnog stavka utvrđuje se: djelatnost koja se u poslovnom prostoru može
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obavljati, visina početnog iznosa mjesečne zakupnine po m2, dužina trajanja zakupa,
kao i posebni uvjeti natječaja.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja Načelnik donosi na prijedlog Komisije za zakup
i prodaju nekretnina u vlasništvu Općine (u nastavku: Komisija).
Komisija se sastoji od 5 (pet) članova, predsjednika i zamjenika predsjednika.
Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Upravni odjel za opće poslove i
društvene djelatnosti.
Članak 12.
Na temelju odluke Načelnika oglas o raspisivanju natječaja za zakup objavljuje se u
dnevnom tisku i na web stranicama Općine.
Članak 13.
Javni natječaj mora obvezno sadržavati:
1. adresu i površinu poslovnog prostora
2. djelatnost koja će se u prostoru obavljati
3. početni iznos zakupnine mjesečno po m2
4. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup
5. rok za podnošenje pisanih ponuda
6. iznos jamčevine koju treba uplatiti svaki učesnik natječaja
7. vrijeme kada se može pregledati poslovni prostor
8. vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda
9. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji po bilo kojem osnovu
ima dugovanja prema Općini
10. odredbu da je punomoćnik natjecatelja dužan najkasnije do otvaranja ponuda
Komisiji dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod
javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika),
ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati istom
11. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana
donošenja zaključka Načelnika sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor,
ili u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine
12. odredbu da zakupnik uzima prostor u viđenom stanju te, ukoliko izabrani ponuđač
nije iskoristio pravo da pregleda poslovni prostor u tijeku natječaja ili nije bio informiran
o tome tko koristi prostor, u slučaju odustanka gubi pravo na povrat jamčevine
13. odredbu o eventualnom pravu prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu
14. odredbu o načinu osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine (mjenica, garantni
polog ili slično)
15. odredbu da se nepotpune i nepravodobne ponude neće razmatrati
16. odredbu o načinu i roku dostave zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svim
natjecateljima
17. odredbu da je budući zakupnik dužan plaćati mjesečnu zakupninu unaprijed,
najkasnije do 10-og dana u mjesecu za tekući mjesec
18. odredbu o prihvaćanju povećanja ili smanjenja zakupnine koja može uslijediti tijekom
trajanja zakupa prema odluci Načelnika
19. odredbu o drugim posebnim uvjetima natječaja prema odluci Načelnika.
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Članak 14.
Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime fizičke osobe odnosno pun naziv pravne osobe, OIB i točnu adresu
- adresu i površinu poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda
- prihvaćanje djelatnosti navedene u natječaju, ili ukoliko ista nije određena, opis
djelatnosti koju će natjecatelj obavljati u poslovnom prostoru
- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- broj žiro-računa, tekućeg računa ili sl. na kojem će mu se, ukoliko ne bude izabran,
vratiti jamčevina
- preslik osobne iskaznice te dokaz o mogućnosti obavljanja djelatnosti, ukoliko je
natjecatelj fizička osoba
- preslik akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o
registraciji
- BON 2 za pravne osobe
- Potvrdu Općine da nema dospjele nepodmirene obveze prema gradskom proračunu i dokaz
o plaćenim ostalim troškovima koji proizlaze iz korištenja prostora (voda, struja…)
U slučaju da na natječaju sudjeluje osoba iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna je dostaviti dokaz o utvrđenom svojstvu
branitelja temeljem kojega koristi pravo prvenstva za zasnivanje zakupa, te uvjerenje
da nije korisnik mirovine ostvarene na osnovu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Članak 15.
Postupak otvaranja prispjelih ponuda provodi Komisija za zakup i prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine Medulin (u nastavku: Komisija).
Otvaranju pisanih ponuda mogu prisustvovati natjecatelji koji su podnijeli pisane ponude
ili njihovi punomoćnici.
Prije početka otvaranja prispjelih ponuda, predsjednik Komisije upoznaje prisutne o
uvjetima i postupku provedbe natječaja, te eventualnim izmjenama vezanim za podatke o
poslovnim prostorima. Nakon toga provjeravaju se ponude da li su upućene u propisanom
roku i na odgovarajući način.
Kod otvaranja ponuda potrebno je za svaku pojedinu ponudu utvrditi da li je potpuna,
jasna i dana od osobe koja može učestvovati u natječaju.
Svi podaci o ponudama unose se u zapisnik. U zapisnik se obavezno unose podaci o
poslovnim prostorima koji su predmet natječaja, početnoj visini zakupnine, podnesenim
ponudama i ponuditeljima, te ponuđenoj visini zakupnine.
Prisutni natjecatelji imaju pravo uvida u prispjele ponude, te pravo prigovora na rad
Komisije.
Eventualni prigovori se mogu uputiti Komisiji u pisanom obliku u roku od 3 dana nakon
otvaranja ponuda. O prigovorima odlučuje Načelnik.
Članak 16.
Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe koje, temeljem zakonskih propisa ili odredaba javnog
natječaja, imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora,
u postupku otvaranja ponuda mora im se omogućiti da na zapisnik izjave da žele koristiti
svoje pravo uz prihvat najpovoljnije ponude.
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U slučaju da se osobe iz prethodnog stavka ne mogu ili ne žele odmah izjasniti o korištenju
svog prava, ili da neki od natjecatelja s pravom prvenstva nije nazočan, bit će im pismenim
putem omogućeno da se izjasne o korištenju svog prava u roku od 3 dana, računajući
od dana dostavljanja pismene obavijesti.
Članak 17.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj koji, osim ispunjavanja uvjeta iz natječaja,
ponudi najviši iznos zakupnine.
Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora, ako u uvjetima
natječaja za predmetni poslovni prostor prednost nema sadašnji zakupnik ili korisnik, imaju
osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
obitelji, ako sudjeluju i ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i ove Odluke, ako prihvate
najviši ponuđeni iznos zakupnine, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te ako već nisu
ranije iskoristili pravo prvenstva za zakup nekog drugog gradskog prostora.
Natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se jamčevina u roku od 30 dana
nakon što Načelnik donese odluku o najpovoljnijoj ponudi.
Natjecateljima čija je ponuda prihvaćena jamčevina će se uračunati u zakupninu.
Članak 18.
Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi načelnik.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti o izboru,
bez opravdanog razloga, ne potpiše ugovor o zakupu, smatrat će se da je odustao od
sklapanja ugovora o zakupu te gubi pravo na povrat jamčevine.
U slučaju iz prethodnog stavka ugovor o zakupu sklopit će se sa slijedećim najpovoljnijim
ponuditeljem.
Članak 19.
Općina je dužna predati poslovni prostor zakupniku u roku utvrđenom ugovorom.
Ako ugovorom nije utvrđeno u kakvom stanju Općina predaje zakupniku poslovni prostor
smatra se da je poslovni prostor predan u stanju prikladnom za obavljanje djelatnosti
predviđene ugovorom.
Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se
unose podaci o stanju poslovnog prostora i eventualni primjereni rok u kojem se određeni
radovi u poslovnom prostoru mogu izvesti.
IV ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA
Članak 20.
Zakupnik je dužan poslovni prostor održavati i koristiti ga pažnjom dobrog gospodarstvenika
obavljajući u istom ugovorenu djelatnost.
Članak 21.
Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti Općine mijenjati ugovorenu namjenu niti
pristupiti uređenju poslovnog prostora.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka Općina ima pravo na naknadu štete.
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Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora koje je
sam prouzročio ili su prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.
Zakupnik je dužan omogućiti Općini nesmetanu kontrolu korištenja poslovnog prostora,
te pružiti na uvid svu potrebnu dokumentaciju.
Članak 22.
Za vrijeme trajanja zakupa Općina ima pravo vršiti radove u svrhu održavanja poslovnog
prostora, a posebno radove na: javnim površinama, rekonstrukciji pročelja zgrade, krovišta,
kao i eventualnoj nadogradnji zgrade i druge slične radove Općina je dužna, najkasnije
dva mjeseca prije početka radova pisano obavijestiti zakupnika o vrsti, početku i opsegu
radova, te predviđenom roku radova.
Zakupnik je dužan omogućiti Općini nesmetano obavljanje radova u prostoru, odnosno u
slučaju većih radova na rekonstrukciji zgrade, predmetni prostor predati Općini slobodan
od osoba i stvari u roku od dva mjeseca od dana dostave obavijesti o početku radova.
Zakupnik ima pravo u roku od mjesec dana od dana primitka obavijesti iz stavka 2.
ovog članka raskinuti ugovor o zakupu i u istom roku o tome pisano obavijestiti
zakupodavca.
U slučaju iz prethodnog stavka zakupnik je dužan, u daljnjem roku od 15 dana od poslane
obavijesti, prostor predati u posjed Općini bez prava na naknadu štete zbog izmakle
dobiti.
Članak 23.
Za vrijeme trajanja radova u prostoru iz članka 22. stavak 1. ovog Ugovora, koji padaju na
teret Općine, a zbog kojih zakupnik nije mogao koristiti poslovni prostor ili je istog samo
djelomično koristio, zakupnik nema pravo na naknadu štete zbog izmakle dobiti.
Iznimno zakupnik ima pravo na naknadu štete zbog izmakle dobiti zbog radova iz
članka 22. u slučaju iz stavka 1. ovog članka ako Općina ne završi sa radovima u roku
navedenom u obavijesti, osim ako radovi nisu završeni zbog okolnosti za koje Općina
nije odgovorna.
Ako se radi o radovima u poslovnom prostoru koji samo djelomično ograničavaju poslovnu
djelatnost, zakupnik je dužan plaćati razmjerni dio zakupnine.
U slučaju većih radova na rekonstrukciji ili nadogradnji zgrade, kada zakupnik nije mogao
koristiti poslovni prostor jer je istog predao Općini, zakupnik nije dužan plaćati zakupninu
za poslovni prostor.
Članak 24.
Ukoliko zakupnik ima namjeru u poslovnom prostoru obavljati bilo kakve radove na
adaptaciji i rekonstrukciji poslovnog prostora, dužan je zakupodavcu podnijeti pisani
zahtjev u kojem mora navesti opis radova koje želi izvesti i dostaviti ponudu odnosno
troškovnik izvođača radova.
O zahtjevu za nužnu adaptaciju, rekonstrukciju, odnosno privođenje odgovarajućoj
namjeni poslovnog prostora odlučuje nadležni upravni odjel Općine koja daje pisanu
suglasnost za izvođenje radova.
Suglasnost iz prethodnog stavka sadrži:
- rok za izvođenje radova, koji ne može biti duži od 60 dana,
- odredbu da zakupnik radi izvođenja radova nije dužan plaćati ugovorenu zakupninu
za predmetni prostor za period koji ne može biti duži od 60 dana,
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- odredbu da o produženju roka radova i dodatnom oslobađanju plaćanja zakupnine
odlučuje Načelnik na pisani zahtjev zakupnika koji se dostavlja nadležnom upravnom
odjelu Općine,
- odredbu da je zakupnik dužan financirati radove o svom trošku bez prava na naknadu
za uložena sredstva, odnosno odredbu da će se ista priznati, djelomično ili u cijelosti,
po revidiranom troškovniku od strane stručne službe kroz kompenzaciju sa zakupninom
za vrijeme trajanja zakupa.
Članak 25.
Zahtjev za davanje suglasnosti za izvođenje radova s pravom naknade za uložena sredstva,
zakupnik može podnijeti pod uvjetom da je:
1. u Godišnji plan i program održavanja poslovnih prostora unesen iznos navedenih
radova ili je Načelnik donio posebnu odluku o istom
2. zapisnikom o primopredaji utvrđeno da poslovni prostor ne ispunjava minimalne
tehničke i druge uvjete za obavljanje ugovorene djelatnosti ili je poslovni prostor u
ROH- BAU izvedenosti
3. u zadnjih 10 godina nije izvođena ista vrsta radova
4. za radove na koje se primjenjuju propisi o zaštiti spomenika kulture pribavljena
odgovarajuća dokumentacija nadležnih tijela i institucija
Iznimno Zakupnik može tražiti pisanu suglasnost za izvođenje radova s pravom naknade
za utrošena sredstva uvijek u slučaju hitnih intervencija, odnosno izvođenja radova
kojima se otklanja učinjena šteta ili sprječava daljnje nastajanje štete ako istu nije sam
prouzročio.
Članak 26.
Naknada za utrošena sredstva odobrava se, sukladno minimalno tehničkim i drugim
uvjetima koji moraju biti ispunjeni za obavljanje ugovorene djelatnosti, pod uvjetom da
zakupnik nema duga sa osnova zakupa poslovnog prostora, za slijedeće radove:
1. elektroinstalaterske radove, osim rasvjetnih tijela
2. izgradnja sanitarnog čvora
3. izgradnja poda, zida i stropa
4. radovi na krovu
5. svi radovi na fasadi
6. posebni radovi u skladu s minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za određenu
ugovorenu djelatnost ako je to predviđeno ugovorom o zakupu.
Za uređenje i privođenje namjeni poslovnih prostora koji se daju u zakup u ROHBAU stanju
dovršenosti priznaju se i drugi radovi koji su nužni za potpuno uređenje prostora.
Članak 27.
Po izvršenim radovima zakupnik je dužan nadležnom Upravnom, odjelu podnijeti zahtjev
za priznavanje i povrat uloženih sredstava, te uz zahtjev dostaviti okončane situacije i
račune za izvedene radove, te dokaze o plaćanju istih.
Eventualno priznavanje troškova vršit će se sukladno stvarno izvedenim količinama radova
prema tržišno priznatim cijenama.
Za radove koji neće biti vidljivi po završetku njihova izvođenja, zakupnik je dužan tijekom
obavljanja istih pozvati zakupodavca, kako bi se očevidom uvjerio da su predmetni radovi
izvedeni.
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Članak 28.
Odobreni iznos sredstava vraća se zakupniku na način da se ista prebijaju s dijelom
iznosa mjesečne zakupnine u visini od 50% do isplate odobrenog iznosa.
Iznimno ako je odobreni iznos sa osnova ulaganja u iznosu koji se neće moći prebiti na
način iz prethodnog stavka za vrijeme trajanja ugovorenog zakupa, Načelnik može odrediti
i veći iznos od 50% iznosa mjesečne zakupnine za prebijanje.
Kada se radi o zakupnicima sa kojima je zakupnina ugovorena po povlaštenoj cijeni
(udruge, političke stranke, umjetnici i sl.) istima se priznata ulaganja prebijaju u odnosu na
komercijalnu cijenu prema Rješenju o utvrđivanju početnih cijena zakupnine za poslovne
prostore koji se daju u zakup putem javnog natječaja.
Članak 29.
Pravo na naknadu uloženih sredstava u adaptaciju i rekonstrukciju, odnosno privođenje
namjeni poslovnog prostora, nema zakupnik koji sukladno članku 24. ove Odluke, nije
podnio pisani zahtjev ili nije dobio pisanu suglasnost.
Članak 30.
Na odluku nadležnog upravnog odjela zakupnik ima pravo uložiti prigovor u roku od 8
dana od dana obavijesti o izvršenoj reviziji ulaganja.
O prigovoru odlučuje Načelnik. Odluka Načelnika je konačna.
V PRESTANAK ZAKUPA
Članak 31.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na određeno ili na neodređeno vrijeme.
Svaka ugovorna strana može ugovor otkazati u svako doba ako druga ugovorna strana ne
izvršava svoje obveze utvrđene ugovorom ili Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora.
Članak 32.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na određeno vrijeme prestaje važiti istekom
roka na koji je sklopljen.
Iznimno se može sadašnjem zakupniku poslovnog prostora, koji u potpunosti izvršava
obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije u roku od 60 dana prije isteka roka na koji je
ugovor sklopljen ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu sukladno članku 3. stavak
3. i 4. ove odluke.
Ugovor o zakupu sklopljen na neodređeno vrijeme prestaje otkazom.
Članak 33.
Općina će otkazati ugovor o zakupu u svako doba bez obzira na ugovorene ili zakonske
odredbe o trajanju zakupa, ako i poslije pisane obavijesti zakupnik:
- koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez
dužne pažnje
- izgubi pravo na obavljanje djelatnosti
- ne plati dospjelu zakupninu u roku od 15 dana od dana priopćenja pisane opomene
- prestane s korištenjem poslovnog prostora, bez opravdanog razloga, duže od 2 mjeseca
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- bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca obavlja preinake u poslovnom prostoru
kojima se mijenja vanjski izgled, konstrukcija, površina i namjena poslovnog prostora,
pregrađivanje prostora i sl.
Ugovor o zakupu zakupodavac može otkazati i u slučaju:
- kada je donio odluku da će u poslovnom prostoru obavljati djelatnost Općina ili institucije
u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine,
- ako se poslovni prostor zbog dotrajalosti ili ruševnosti mora ukloniti.
Članak 34.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora otkazuje se pisanim otkazom koji se dostavlja putem
pošte preporučeno ili otkazom putem javnog bilježnika.
Otkazni rok iznosi trideset (30) dana računajući taj rok od primitka otkaza, bez obzira da
li je dostava uspješno iskazana ili ne.
U slučaju neuspješne dostave, dostava će se smatrati izvršenom danom predaje
preporučene pošiljke pošti na kojoj je naznačena adresa dostave zakupnika iz ugovora
o zakupu ili druga adresa o kojoj je zakupnik pisano izvijestio Općinu, ili adresa sjedišta
za pravne osobe i obrtnike, a za fizičke osobe adresa prebivališta.
Članak 35.
Nakon isteka otkaznog roka zakupnik je dužan predati u posjed poslovni prostor
zakupodavcu u stanju u kojem ga je preuzeo, odnosno u stanju uređenosti za koju je
zakupnik dobio naknadu za uložena sredstva.
Općina nije dužna zakupniku nadoknaditi sredstva uložena u adaptaciju i rekonstrukciju
poslovnog prostora, ako je ugovor o zakupu otkazan voljom ili krivnjom zakupnika.
Članak 36.
Prilikom predaje ispražnjenog prostora sastavlja se zapisnik o stanju u kojem se nalazi
poslovni prostor u vrijeme predaje.
Ako prilikom predaje nije sastavljen zapisnik smatra se da je poslovni prostor predan u
ispravnom stanju.
Članak 37.
Zakup ne prestaje kad treća osoba kupnjom ili po drugoj osnovi stekne pravo vlasništva
od Općine.
U slučaju iz stavka 1.ovog članka treća osoba stupa u prava i obveze zakupodavca.
Članak 38.
Zakup ne prestaje smrću, odnosno promjenom pravnog položaja zakupnika ako ugovorom
nije drugačije određeno.
U slučaju iz stavka 1.ovog članka nasljednici koji preuzmu obrt ili drugu djelatnost iz
ugovora o zakupu, odnosno pravni slijednici stupaju u prava i obveze zakupnika.
Članak 39.
Za rješavanje spora između Općine i Zakupnika o međusobnim pravima i obvezama iz
ugovora o zakupu te za ispražnjenje poslovnog prostora određuje se mjesna nadležnost
stvarno nadležnog suda u Puli.
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VI KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA NEPOSREDNOM DODJELOM
Članak 40.
Načelnik može svojom odlukom dodijeliti poslovni prostor na korištenje ustanovama za
predškolski odgoj i obrazovanje, raznim udrugama i udruženjima građana, političkim
strankama, likovnim i drugim umjetnicima, strukovnim organizacijama i drugim zaslužnim
građanima za obavljanje njihove djelatnosti, na period ne duži od dvije godine.
Prednost prilikom dodjele imaju udruge koje su ostvarile značajne rezultate i neposredno
rade sa korisnicima usluga, te imaju više članova ili volontera i čiji je rad od osobite
važnosti za Općinu Medulin.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka sa korisnikom se sklapa ugovor o korištenju na određeno
vrijeme za dodijeljeni poslovni prostor.
Iznimno, poslovni prostor dodjeljuje se za jednokratna događanja i manifestacije raznim
udrugama i udruženjima građana, političkim strankama, likovnim i drugim umjetnicima,
strukovnim organizacijama i drugim zaslužnim građanima za obavljanje njihove djelatnosti
zaključkom načelnika.
VII KUPOPRODAJA POSLOVNOG PROSTORA
Članak 41.
Općina može poslovni prostor u svom vlasništvu prodati sadašnjem zakupniku, koji uredno
izvršava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema općinskom
proračunu, na temelju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje i koji će se
javno objaviti. Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje utvrđuje Općinsko
vijeće Općine na prijedlog Načelnika.
Općina može poslovni prostor u svom vlasništvu prodati sadašnjem korisniku, koji uredno
izvršava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema općinskom
proračunu, na temelju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje i koji će
se javno objaviti. Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje utvrđuje vijeće
Općine na prijedlog Načelnika.
Pod sadašnjim zakupnikom iz stavka 1. ovog članka smatra se zakupnik poslovnog
prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru ugovorenu
djelatnost, ako taj prostor koristi neprekidno u trajanju od najmanje pet (5) godina.
Pod sadašnjim korisnikom iz stavka 2. ovog članka smatra se korisnik poslovnog prostora
koji nema sklopljen ugovor o zakupu i koji u tom prostoru obavlja dopuštenu djelatnost,
a protiv kojeg se ne vodi postupak radi ispražnjenja i predaje poslovnog prostora, i koji
koristi prostor koji je predmet kupoprodaje najmanje pet (5) godina Zahtjev za kupnju
poslovnog prostora osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka podnose u roku od 90 dana od
javne objave popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje Načelniku.
Iznimno od odredbe članka 1. ovog članka pravo na kupnju poslovnog prostora može
ostvariti zakupnik koji se nalazi u zakupnom odnosu sa Općinom u trajanju kraćem od
pet (5) godina ako je podmirio sve obveze iz ugovora o zakupu i druge obveze prema
općinskom proračunu koji je:
- prije toga bio u zakupnom odnosu s Općinom u ukupnom neprekinutom trajanju od
pet (5) godina, ili
- kao nasljednik obrtnika nastavio vođenje obrta ili kao član obiteljskog domaćinstva
preuzeo obrt, a bio je u zakupnom odnosu sa Općinom u ukupnom neprekinutom
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trajanju od pet (5) godina, u koje vrijeme se uračunava i vrijeme zakupa njegovog
prednika, ili
- morao napustiti prijašnji poslovni prostor koji je koristio zbog povrata tog prostora u
vlasništvo prijašnjem vlasniku u ukupnom neprekinutom trajanju od pet (5) godina, a
sada je zakupnik prostora u kraćem trajanju od pet (5) godina.
Iznimno od stavka 1. ovog članka Općina može poslovni prostor prodati sadašnjem
korisniku koji u istom obavlja dopuštenu djelatnost, a koji je taj prostor nastavio koristiti
na temelju ranije sklopljenog ugovora o zakupu kojem je prestala valjanost. U tom slučaju
poslovni prostor Općina može prodati samo ako je isti za cijeli period korištenja prostora
plaćao naknadu za korištenje i sve ostale troškove koji proizlaze iz korištenja prostora,
odnosno, ako nije plaćao naknadu za korištenje i sve ostale troškove koji iz istog proizlaze,
samo ako dugovanja po osnovi korištenja poslovnog prostora podmiri u cijelosti zajedno
sa zakonskim zateznim kamatama prije sklapanja kupoprodajnog ugovora.
Članak 42.
Pravo na kupnju poslovnog prostora ne može ostvariti zakupnik poslovnog prostora koji
je isti dao u podzakup ili na temelju bilo koje druge pravne osnove prepustio korištenje
poslovnog prostora drugoj osobi.
Članak 43.
Općina zadržava pravo, da sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99,22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i
38/09) objavi javni natječaj za prodaju određenih poslovnih prostora u svom vlasništvu
koji su prazni ili u korištenju.
Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora iz stavka 1. ovog članka donosi Načelnik
odnosno Općinsko vijeće, ovisno o vrijednosti poslovnog prostora.
Uvjete javnog natječaj za prodaju poslovnih prostora, posebno uvjete plaćanja
kupoprodajne cijene posebnom odlukom određuje Načelnik odnosno, ovisno o vrijednosti
poslovnog prostora, Općinsko vijeće.
Članak 44.
Poslovni prostor u vlasništvu Općine prodaje se po tržišnoj cijeni.
Tržišna cijena iz stavka 1. ovog članka smatra se ona koju je odredio sudski vještak
građevinske ili arhitektonske struke sa liste ovlaštenih sudskih vještaka, a po odabiru
Općine. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju kada se poslovni prostor
prodaje sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korisniku, pod uvjetima i u postupku
iz članka 40. ove Odluke, tržišna cijena umanjuje se za neamortizirana ulaganja sadašnjeg
zakupnika, odnosno sadašnjeg korisnika, koja su bila od utjecaja na visinu tržišne
vrijednosti poslovnog prostora, s time da se visina ulaganja može priznati najviše do
30% tržišne vrijednosti poslovnog prostora.
Pravo na priznavanje neamortiziranih ulaganja u adaptaciju i rekonstrukciju, odnosno
privođenje namjeni poslovnog prostora iz stavka 1. ovog članka nema zakupnik ni sadašnji
korisnik koji nije dobio pisanu suglasnost Općine, kao ni onaj kojem je Općina već priznala
ulaganja kroz smanjenje zakupnine ili kroz kompenzaciju sa zakupninom.
Tržišnu vrijednost neamortiziranih ulaganja sadašnjeg zakupnika, odnosno sadašnjeg
korisnika poslovnog prostora utvrđuje sudski vještak građevinske ili arhitektonske struke,
sa liste ovlaštenih sudskih vještaka, a po odabiru Općine.
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Članak 45.
Plaćanje kupoprodajne cijene poslovnog prostora može se ugovoriti odjednom ili obročno
prema izboru kupca.
Kada se plaćanje kupoprodajne cijene isplaćuje odjednom rok isplate je 30 dana od dana
sklapanja ugovora. Kod kupnje poslovnog prostora uz obročnu otplatu ukupan rok ne
može biti duži od 5 (pet) godina od dana sklapanja ugovora.
Kod kupnje poslovnog prostora uz obročnu otplatu ne primjenjuje se odredba članka
44. stavak 3. ove odluke.
Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je 4% godišnje.
Kupoprodajna cijena poslovnog prostora uz obročnu otplatu vezuje se uz EUR i plaća u
obrocima preračunatim po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.
Članak 46.
Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora treba sadržavati:
a) izjavu kupca kojom, radi osiguranja dugujućeg iznosa u korist Općine, dopušta upis
založnog prava u visini duga u zemljišnoj knjizi na poslovnom prostoru koji je
predmet kupoprodaje obročnom otplatom,
b) u slučaju kada se poslovni prostor prodaje sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem
korisniku pod uvjetima i u postupku iz članka 41. ove Odluke i:
- odredbu kojom se kupac obvezuje da u narednih 10 godina od dana sklapanja
ugovora neće prodavati niti na drugi način otuđiti kupljeni poslovni prostor,
- izjavu kupca da dopušta zabilježbu zabrane otuđenja poslovnog prostora u zemljišnoj
knjizi za vrijeme od 10 godina od dana sklapanja ugovora u korist Općine,
- izjavu kupca da dopušta zabilježbu prava nazadkupnje prodane nekretnine po
kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i prodana u korist Općine ukoliko kupac istu proda
prije roka od 10 godina od dana sklapanja ugovora,
- odredbu kojom prodavatelj poslovnog prostora, u slučaju da kupac prestane
obavljati djelatnost u roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora, pridržava pravo
nazadkupnje prodane nekretnine po kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i prodana,
- izjavu kupca da dopušta zabilježbu zabrane otuđenja poslovnog prostora u zemljišnoj
knjizi za vrijeme od 10 godina od dana sklapanja ugovora u korist Općine i izjavu kupca
da dopušta zabilježbu prava nazadkupnje prodanog prostora u korist Općine.
Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i
potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.
Članak 47.
Zahtjevi za kupnju poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke dostavljaju se Upravnom
odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti.
Članak 48.
Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora donosi Načelnik odnosno Općinsko vijeće,
ovisno o vrijednosti poslovnog prostora.
Poslovni prostor se ne može prodati fizičkoj ili pravnoj osobi koja ima dospjelu nepodmirenu
obvezu prema Općini i obveze po osnovi korištenja poslovnog prostora, te obveze prema
državnom proračunu osim ako je pisano odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza
pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
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Članak 49.
Na temelju odluke o kupoprodaji poslovnog prostora iz članka 46. ove Odluke Načelnik,
odnosno osoba koju on ovlasti i kupac sklopit će u roku od devedeset (90) dana od dana
donošenja odluke ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora.
VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 50.
Po odredbama ove Odluke Općina može davati u zakup poslovne prostore koji su bili u
društvenom vlasništvu s pravom korištenja Općine za koje se vode postupci na temelju
Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
do pravomoćnog okončanja tih postupaka.
Članak 51.
Parnični i ovršni postupci koji nisu pravomoćno okončani do stupanja na snagu ove
Odluke dovršit će se po odredbama ove Odluke.
Članak 52.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku javnog
natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Medulin ("Službene
novine Općine Medulin broj: ).
Članak 53.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Medulin.

KLASA: 021-05/13-01/0002
URBROJ: 2168/02-02/1-13-31
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine,br.26/03.-pročišćeni tekst, 82/04.,178/04.,38/09.,79/09.,49/11.,84/11.,144/12.) i članka
14. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br.07/09.) Općinsko vijeće
Općine Medulin, na 37.sjednici održanoj dana 15.travnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu („Službene novine Općine Medulin“ br.
5/04.,6/09.,3/10.,2/11.) u svim člancima u kojima se pojavljuju riječi: „Jedinstveni upravni
odjel Općine Medulin“ zamjenjuju se riječima:“ nadležni upravni odjel za komunalno
gospodarstvo“.
Članak 2.
U članku 3.stavak 2. mijenja se i glasi:
„Rješenje o komunalnom doprinosu donosi nadležni upravni odjel za komunalno
gospodarstvo.“
Članak 3.
U članku 4. u stavku 1. alineja treća mijenja se i glasi:
„ – III zona- sve poljoprivredne površine koje se nalaze u II zoni, naselja Vintijan, Valbonaša,
izdvojena građevinska područja koja ne pripadaju ni jednom naselju.“
Dodaje se četvrta alineja koja glasi:
„ - IV zona- izdvojene zone građevinskog područja gospodarske proizvodne namjene,
za građevine ili dio građevine gospodarsko proizvodne namjene u zoni određene PPU
Općine Medulin kao područja gospodarsko proizvodne namjene - Medulin, Kamik, Pomer
i Ševe.“
Članak 4.
Članak 6. mijenja se i glasi:
„ Obveznik komunalnog doprinosa koji gradi građevinu obvezan je komunalni doprinos
platiti po m3 građevine koja se gradi na građevnoj čestici.
Komunalni doprinos za gradnju otvorenog bazena, otvorenog igrališta i druge otvorene
građevine obračunava se po m2 tlocrtne površine.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se:
-I
zona 138,00 kn/m3
- II
zona 130,00 kn/m3
- III
zona 110,00 kn/m3
- IV
zona 55.00 kn/m3
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Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne
infrastrukture:
Zona:
    I
   II
   
   III
   IV
- Javne površine       117,00           109,00              89,00              34,00
- Nerazvrstane ceste   8,00               8,00                8,00                8,00
- Javna rasvjeta          10,00                10,00                10,00                10,00
- Groblja                       3,00                  3,00                  3,00                  3,00 „
Članak 5.
U članku 7. stavak 2. kao i u svim ostalim člancima riječi :"konačnog rješenja" zamjenjuju
se u :"izvršnog rješenja".
Članak 6.
U članku 8. stavak 4. i članku 9. stavak 1. broj:“800“ mijenja se u :“ 400“ .
Članak 7.
Članak 13. mijenja se i glasi:
„Obveznik komunalnog doprinosa može uz suglasnost nadležnog tijela sam snositi
troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1.točke
2. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a ti mu se troškovi priznaju u iznos komunalnog
doprinosa pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom zaključenim sa Općinom.
Ugovorom se priznaju stvarni troškovi izgradnje nerazvrstane ceste. Obveznik je dužan
provesti postupak Javne nabave u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi i o tome
obavijestiti nadležni upravni odjel zbog sudjelovanja u postupku javne nabave.“
Članak 8.
Članak 14. mijenja se i glasi:
„Obveznik komunalnog doprinosa može komunalni doprinos određen rješenjem, iznimno
prebiti sa prijenosom vlasništva nekretnine na Općinu Medulin koja je po namjeni temeljem
prostorno planskih dokumenata nerazvrstana cesta i koja je u Programu gradnje objekata
komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se donosi rješenje o komunalnom doprinosu
ili je u naravi već prometnica.
Zahtjev za prebijanje komunalnog doprinosa sa tržišnom vrijednošću nekretnine koja
ne smije biti veća od komunalnog doprinosa, podnosi se nadležnom tijelu koje izdaje
suglasnost na zaključenje ugovora o prijeboju.“
Članak 9.
Članak 15. mijenja se i glasi:
„Ukoliko Općina ne izgradi sve objekte i uređaje komunalne infrastrukture u skladu sa
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (odnosi se na dijelove
Programa gradnje koji se financiraju iz komunalnog doprinosa) za kalendarsku godinu
u kojoj je donijeto rješenje o komunalnom doprinosu, a ostvareni priliv sredstava je viši
od ostvarenja navedenog Programa, na zahtjev stranke će se izvršiti povrat razmjernog
dijela plaćenog komunalnog doprinosa.
Za ostvarenje prava na povrat razmjernog dijela komunalnog doprinosa mjerodavan je
Program gradnje koji je važeći na dan 31. prosinca godine u kojoj je donijeto rješenje.
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Zahtjev za povrat razmjernog dijela komunalnog doprinosa, obveznik komunalnog
doprinosa koji je podmirio komunalni doprinos u skladu sa rješenjem o komunalnom
doprinosu, može podnijeti do isteka jedne godine od dana isplate cjelokupnog iznosa
komunalnog doprinosa.
Uz pravo na povrat razmjernog dijela komunalnog doprinosa, pripadaju i zatezne kamate
koje se obračunavaju i plaćaju na više plaćene iznose javnih prihoda.
O povratu nadležni upravni odjel donosi rješenje.
Članak 10.
Iza članka 15. dodaje se članak 15.a koji glasi:
„ Na zahtjev obveznika, Općina će izvršiti povrat uplaćenog komunalnog doprinosa bez
obračunatih kamata u sljedećim slučajevima:
- ako je rješenje nadležnog upravnog tijela za izdavanje akta za gradnju, odbijen zahtjev
za izdavanje na temelju kojeg se može graditi,
- ako akt na temelju kojeg se može graditi nije postao izvršan, a obveznik komunalnog
doprinosa je odustao od zahtjeva za izdavanje akta na temelju kojeg se može
graditi.
Uz pisani zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa, obveznik je dužan dostaviti
akt nadležnog upravnog tijela za izdavanje akta za gradnju kojim dokazuje ispunjavanje
uvjeta za povrat komunalnog doprinosa iz stavka 1. Ovog članka.
Povrat komunalnog doprinosa ima pravo i obveznik koji nije započeo sa gradnjom niti
je prijavio građenje na temelju akta za gradnju, ako zahtjev za povrat podnese u roku
jedne godine od isteka roka važenja akta za građenje,iz opravdanih razloga, koje treba
dokazati.
Članak 11.
U članku 16. stavak 1. iza alineje treće dodaje se alineja četvrta koja glasi:
„ – investitori gradnje poljoprivrednih građevina na poljoprivrednom zemljištu koji grade
građevine :staklenke i plastenike, farme za uzgoj stoke, peradarske farme, vinogradarsko
vinske i slične pogone sukladno odredbama PPU Općine Medulin.“
Članak 12.
Članak 18. mijenja se i glasi:
„Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu
osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Medulin.“

KLASA :021-05/13-01/0002
URBROJ: 2168/02-03/4-13-32
Medulin, 15.4.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 94., 95. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), te čl. 14.
(„Službene novine Općine Medulin“ br. 7/09), Općinsko vijeće Općine Medulin donosi
odluku o usvajanju Izvješća o radu načelnika u Općini Medulin, dana 15. travnja 2013.
godine temeljem sljedećeg zaključka
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o radu načelnika u Općini Medulin.
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: 021-05/13-01/0002
Urbroj:2168/02-01/4-13-34
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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IZVJEŠTAJ O RADU NAČELNIKA
OPĆINE MEDULIN ZA
RAZDOBLJE OD 01. SRPNJA DO 31. PROSINCA
2012. GODINE

Načelnik Općine Medulin
Goran Buić, dipl. ing.
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1. RAD OPĆINSKE UPRAVE
1.1. RAD UPRAVE
Početkom 2011. godine uvedeno je e-poslovanje u Općinu Medulin, a početkom 2013.
godine, kao nadogradnja uspostavljenog sustava, primjenjuje se e-potpis. Uvođenjem
eposlovanja, omogućen je svim službenicima Općine Medulin uvid u stanje svih
predmeta.
Putem tog sustava efikasnije i efektivnije se obavlja poslovanje, budući da sustav
omogućava jednostavno pretraživanje predmeta, automatsko dodjeljivanje klase
i urudžbenog broja aktima, nadzor i kontrolu nad izvršavanjem zadataka, korištenje
predložaka i postojećih već izrađenih dokumenata, povezivanje predmeta te jednostavan
pristup svim aktima u predmetu budući da se svi akti pohranjuju u digitalnom obliku.
Uvođenje e-potpisa ubrzalo je poslovanje s obzirom da ovlašteni službenici za potpisivanje
dokumenata mogu u bilo kojem trenutku i sa koje lokacije elektroničkim putem potpisati
dokument koji je pravovaljan bez njihovog vlastoručnog potpisa. Sve pripremne radnje
za uvođenje e-potpisa su provedene krajem 2012. godine.
Strankama koje potpišu izjavu o prihvaćanju e-poslovanja omogućen je pristup i
preuzimanje tražene dokumentacije putem web stranice Općine Medulin, što dodatno
pojednostavljuje pristup traženim aktima. Stranke mogu tražene dokumente preuzeti prema
uputama koje dobiju od Općine Medulin na http://medulin.hr/hr/uprava/e-predmeti/.
U izvještajnom razdoblju, tj. krajem rujna 2012. godine, objavljen je Javni poziv za stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Općine Medulin
za vježbenike – volontere, kao jedna od mjera za poticanje zapošljavanja. Temeljem
Javnog poziva u siječnju 2013. godine u Općini Medulin su počela raditi četiri vježbenika
– volontera, od kojih je jedna vježbenica – volonterka na samom početku rada zatražila
raskid ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Za njihov rad
za vrijeme stručnog osposobljavanja vježbenici - volonteri primaju naknadu od 1.600,00
kn mjesečno po djelatniku, a naknadu financira i uplaćuje im HZZ, odnosno država.
1.2. MEÐUNARODNA SURADNJA
OPĆINA MEDULIN JE ORGANIZIRALA ZAVRŠNU KONFERENCIJU EU PROJEKTA
„AGRI TWIN“
Početkom svibnja 2012. godine, Općina Medulin organizirala je završnu konferenciju
projekta AGRI TWIN, na kojoj su se okupili svi partneri na projektu (predstavnici Općine
Marcali iz Mađarske, Montecarotto iz Italije, Dojran iz Makedonije te predstavnici Općine
Medulin).
Podsjetimo da je puni naziv projekta: Razvoj poljoprivrede kroz regionalno i lokalno
sudjelovanje u međunarodnim inicijativama – bratimljenje gradova“, a njegov cilj je
tematsko umrežavanje i bratimljenje općina na području 4 države (Italija, Mađarska,
Makedonija i Hrvatska), dok je zajednička tema svim partnerima poljoprivreda, s posebnim
naglaskom na maslinarstvo i vinogradarstvo. Tijekom provođenja tog projekta, partneri su
sudjelovali na tri studijska putovanja i 4 Info daya. Kroz organizaciju planiranih aktivnosti
i događaja, educirali su se i informirali sudionici partnerskih općina, ali i šira javnost u
pojedinim mjestima događaja.
Jedan od ciljeva i kruna ovog projekta, upravo je bila ova završna konferencija i
međunarodni festival maslinovog ulja, vina te slanih i slatkih delicija na kojem su sve
partnerske općine predstavile njihovu bogatu ponudu tipičnih proizvoda.
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U sklopu te manifestacije, Općina Medulin i Udruga Ulika organizirale su smotru i dodjelu
nagrada „ULIKA 2012“ za najbolje extradjevičansko maslinovo ulje, naime, riječ je o već
tradicionalnoj, sedmoj po redu smotri koju organizira udruga Ulika.
Manifestacija se održala u velikom šatoru, postavljenom na medulinskoj rivi od 04. do 06.
Svibnja, a okupili su se izlagači maslinovog ulja, vina, rakije, maslina, pršuta, sira, lavande i
drugih tipičnih proizvoda našega kraja. Svi posjetitelji mogli su degustirati vino i maslinovo ulje
Agroprodukta, pršute i suhomesnate proizvode OPG-a Buršić, vino i rakiju OPG-a Benazić,
kozji sir OPG-a Martinović, med i medarske proizvode OPG-a Štoković, kravlji sir OPG-a
Peršić, ulja članova udruge Ulika, med, džemove i ulja OPG-a Farina dok je OPG Pekica
izložio proizvode od lavande. Uz neke od klasičnih istarskih jela poput maneštre, kupusa,
fritaje sa šparogama, pedoća, srdela i lignji na žaru, posjetitelji su mogli kušati jela od gljiva
koje je pripremala gljivarska udruga Sunčanica. Članice sindikata umirovljenika Općine
Medulin svojim su vrijednim rukama pripremile domaće kolače, dok su udruge Medulinart,
Udruga Rotonda, udruga Valeria te Obrt Luisa prezentirali svoje umjetničke rukotvorine.
Uz sve što su sudionici ponudili i prezentirali, posjetitelji su mogli vidjeti i kušati delicije
iz Italije, Mađarske, Makedonije, poput salamina, maslina, sira te njihovih kuhanih
specijaliteta.
Naime svi partneri na projektu AGRI TWIN imali su svoj štand na kojem su prezentirali
svoje tipične proizvode i delicije.
Zanimljivost za sve posjetitelje svakako je bilo natjecanje u pripremi brodeta, koji je svaka
općina – partner pripremila, dok je svojevrsna atrakcija manifestacije definitivno bila kad
su se načelnici četiriju pobratimljenih općina natjecali u pečenju palačinki.
Općina Medulin pripremila je vrlo bogat kulinarski program, te vrhunske domaće i strane
gastro i eno specijalitete za sve posjetitelje festivala AGRI TWIN, koji će zasigurno postati
tradicionalni događaj.
SUSRET SA OPĆINOM CERKLJE, PROJEKT FINANCIRAN EU SREDSTVIMA
Općina Medulin je u suradnji sa Općinom Cerklje na Gorenjskem iz Slovenije dogovorila
suradnju na projektima susreta građana od kojih je prvi u Općini Medulin, a drugi u Općini
Cerklje na Gorenjskem.
Susret u Medulinu, pod nazivom „Susret u Medulinu, zajedno k boljem” financiran je
sredstvima programa Europske unije, Europa za građane, a održao se od 04. do 06.
listopada 2012. Namjera je bila povezati sve generacije mještana dviju općina; djecu,
mlade i umirovljenike, te predstavnike izvršne vlasti, općinske uprave, općinskih institucija
i poduzetnike. Susret se održao u tri dijela.
Prvi dio bio je namijenjen za predstavnike Općine Medulin i poduzetnike. Njihovim
susretom namjera je bila ojačati poslovnu klimu u Medulinu, a to je bila prilika da se
sudionici bolje upoznaju i na taj način stvore mogućnosti za novu međusobnu suradnju.
Suradnja dviju općina formalizirana je potpisivanjem Povelje o bratimljenju. Susret se
nastavio radno, kroz prezentaciju Lahorke Ropac iz Hrvatske gospodarske komore na temu
natječaja i fondova Europske unije, sa naglaskom na one za srednje i male poduzetnike,
te okruglim stolom i prijenosom iskustava slovenskih poduzetnika. U popodnevnim
satima predstavnici općine Cerklje na Gorenjskem obišli su neke od značajnijih poslovnih
subjekata na području općine Medulin (Hotel Medulin – Park plaza, medulinsku rivu,
odnosno dio kojim upravlja komunalna tvrtka Buža d.o.o., s naglaskom na organizaciju
vezova i prihvata plovila, novu uljaru u Banjolama „Nono Bruno“, hotel „Del Mar“, obrt
„Portić“ te ACI marinu u Pomeru).
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Drugi dio manifestacije odnosio se na djecu i mlade, s ciljem povezivanja vrtića i škola
iz dviju općina, te djece predškolske dobi, školske djece i mladeži sa svrhom nastavka
jačanja veza posredno između dječjih vrtića, škola, udruga, nevladinih organizacija itd.,
tako da su u posjet DV Medulin stigli mališani iz Cerkljanskog vrtića, njih dvadesetak uz
pratnju triju teta.
Oni su zajedno sa djecom iz medulinskog vrtića, uz kratki kulturni program koji su
pripremila djeca dvaju vrtića, zajedno pogledali predstavu na temu „Različitost je OK!“,
te sudjelovali na maloj likovnoj i kreativnoj radionici na tu temu.
Medulinskim osnovnoškolcima u posjet su došli učenici iz OŠ Davorina Jenka Cerklje
na Gorenjskem, te su svi zajedno imali posebno organiziran sportsko, kulturni dan na
igralištu škole. Uz to, organiziran je i okrugli stol na temu: „Kad ja narastem u EU“, „Mladi
u EU“ te im je prezentiran program za mlade u EU. Navečer je za sve učenike organiziran
EU Party, na kojem su svi zajedno plesali uz domaće i strane hitove.
Treći dio bio je namijenjen za najstarije mještane dviju općina, sa ciljem da se upoznaju,
razmjenjuju aktivnosti, podijele iskustva o provođenju slobodnog vremena, o tome kako biti
aktivni umirovljenik i općenito o aktivnom starenju. U sklopu ovog trećeg dijela, organiziran
je i prvi istarski „Festival penzića“ na kojem su se predstavile udruge sa aktivnostima za
osobe starije životne dobi (Sindikat umirovljenika općine Medulin, udruga Medulin Art,
udruga Rotonda, Crveni križ Istarske županije, Udruga Ulika, Gljivarska udruga Sunčanica,
udruga Zdrav život - Medulin). Voditeljica manifestacije bila je Vesna Petrović – zvana
Foškera, a nastupali su mješoviti zbor Matko Brajša Rašan, folklorna grupa DKUS Mendula,
Slovensko kulturno društvo Istre Pula, mješoviti pjevački zbor Encijan i Kulturno društvo
Folklora Cerklje. Sve prisutne zabavili su poznati Anelidi, a prezentirane su i promovirane
istarske autohtone delicije te je za sve prisutne priređen doručak. U sklopu manifestacije
održana je i prezentacija programa EU za cjeloživotno učenje te okrugli stol na temu
Aktivno starenje na kojem su sudjelovali umirovljenici iz dviju općina.
Time je susret u Medulinu završen, a počele su pripreme za sljedeći susret u općini Cerklje
na Gorenjskem, koji se održao početkom 2013. godine.
2. PRORAČUN I FINANCIJE
U razdoblju srpanj–prosinac 2012. godine Upravni odjel za proračun i financije obavljao je
svoje osnovne funkcije, a to su planiranje prihoda i primitaka, organizacija proračunskog
računovodstva, izvršenje proračuna sukladno zakonskoj regulativi, izvješćivanje o naplati
proračunskih prihoda, izvješćivanje o zaduženju, izvršenju rashoda, izdataka i otplati
duga.
Vođene su poslovne knjige i sastavljeni financijski izvještaji za Općinu Medulin, JU
Kamenjak, PU Dječji vrtići, Buža d.o.o., DKUS Mendula.
Obvezne poslovne knjige koje se vode jesu:
1. Dnevnik,
2. Glavna knjiga - evidencija prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i evidencija stanja
promjena imovine, obveza i izvora financiranja i
3. Pomoćne knjige: knjiga javnog duga i knjiga kapitalne imovine.
Osim podataka o prihodima i primicima, dnevno se iskazuju transakcije poslovnih događaja
rashoda i izdataka. Rashodi se prate na svim razinama, po skupinama: rashodi iz poslovnih
aktivnosti (pojedinačni podaci po proračunskim korisnicima), rashodi na nefinancijskoj
imovini, rashodi na financijskoj imovini, potraživanja i obveze.
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U Odjelu se vode i financijski poslovi likvidiranja zaprimljene vjerodostojne dokumentacije,
obračuna plaća i drugih naknada te blagajničko poslovanje.
Vode se pomoćne knjige kroz koje se evidentiraju primljeni računi dobavljača, nalozi za
isplatu i druge isprave.
Obavljali su se i drugi poslovi vezani uz obračune i isplate i to:
- obračun i isplata autorskih honorara, ugovora o djelu i ostalih primitaka od samostalne
djelatnosti i od nesamostalnog rada izvan radnog odnosa; za svaku isplatu predan je
obrazac RS, dok se mjesečno sastavljalo Izvješće o primicima po drugim osnovama,
obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu u mjesecu - obrazac IDD,
- obračun plača i naknada; vršio se mjesečno, sukladno Odluci o plaćama dužnosnika,
službenika i namještenika, Pravilniku o unutarnjem redu, te Kolektivnom ugovoru za
zaposlene u upravnim tijelima Opčine Medulin,
- pri podnošenju naloga za uplatu obveza iz plaća, u trenutku isplate plaća, a najkasnije
do kraja mjeseca, podnosi se RS obrazac i Statistički izvještaj o isplatama plaća.
Izvještaj ID dostavlja se ispostavi Porezne uprave do 15. u mjesecu za isplaćene
plaće prethodnog mjeseca i obrazac IPP prikaz posebnog poreza na plaću i isplate
posebnog poreza pri isplati drugog dohotka.
Sukladno zakonskim obvezama i rokovima izrađeni su i proslijeđeni nadležnim tijelima
sljedeći izvještaji:
- polugodišnji i devetomjesečni statistički financijski izvještaji za sve subjekte,
- konsolidirani polugodišnji statistički izvještaj i
- polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna.
Ministarstvu financija se sukladno Naputku o postupku zaduživanja i davanja jamstva
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i naputka Ministarstva financija,
tromjesečno dostavljalo Izvješće o podmirenju obveza po kreditima za koje je dana
suglasnost Vlade Republike Hrvatske te Izvješće o danom jamstvu trgovačkom društvu
Buža d.o.o.
U izvještajnom razdoblju redovno su podmirivane obaveze prema svim vjerovnicima,
zajmodavcima, zaposlenicima, članovima radnih tijela, vijećnicima, povjerenstvima i dr.
Osigurane su pravovremene isplate donacija udrugama i klubovima iz područja kulture,
sporta, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi.
Provođene su aktivnosti naplate dospjelih potraživanja u vidu slanja opomena, ovršnih
prijedloga te osobnog pristupa dužnicima pri traženju najbolje mogućnosti za naplatu.
U drugoj polovici godine izvršen je drugi razrez poreza na tvrtku i poreza na kuće za odmor.
Redovito su zaprimani obrasci prijave poreza na potrošnju te se vršilo i redovito zaduženje
za iste.
U drugoj polovici godine sastavljen je prijedlog i upućen Općinskom vijeću prijedlog za
II. I III. Izmjene Proračuna Općine Medulin za 2012. godinu.
Izrađen je prijedlog Financijskog plana za DV Medulin s projekcijom za iduće dvije
godine.
Sastavljen je i proslijeđen Općinskom vijeću prijedlog Proračuna Općine Medulin za 2013.
godinu, projekcije za 2014. i 2015. godinu, te Odluka o izvršavanju proračuna.
Dnevno se pratila naplata prihoda i usmjeravala plaćanja, te se višak sredstava oročio
u poslovnoj banci.
U drugom dijelu godine realiziran je i kredit kod Privredne banke Zagreb d.d. za realizaciju
uređenja rive u Medulinu i nabavu opreme na rivi.
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Osim navedenog, prema potrebi u odjelu su vođeni i rješavani i drugi predmeti, te su se
tako ovisno o zahtjevima stranaka, izdavale se potvrde o podmirenim obvezama prema
Općini Medulin koje predstavljaju uvjet za pristupanje natječajima za zakup, uporabu ili
zauzimanje javnih površina te druge potvrde za potrebe suda, drugih tijela i ustanova.
Sastavljani su prijedlozi ugovora o kapitalnim ulaganjima, prijenosu kapitalnih pomoći,
predlagane i sastavljane izjave o prijeboju, rješavani su predmeti u kojima stranke traže
otpis potraživanja zbog zastare ili neosnovanog zaduženja.
U drugoj polovici godine donijete su III, IV. I V. izmjene i dopune Plana nabave te su
započeti slijedeći postupci javne nabave:
- Dodatni radovi na prometnici Kaštanjež,
- Radovi na igralištu u Vinkuranu II. Faza,
- Nabava električne energije,
- Izgradnja polivalentnih dvorana Medulin i Banjole,
- Izgradnja zgrade mjesnog odbora u Pješčanoj uvali i
- Rekonstrukcija ceste na ulazu u Pomer.
2.1. JAVNA NABAVA
Proveden je jedan postupak javne nabave - održavanje javne rasvjete od 2013.- 2017. god.
3. KOMUNALNI SUSTAV
Komunalno poduzeće Albanež d.o.o. investitor je u izgradnji sustava odvodnje otpadnih
voda u općini Medulin. U 2013. godini nastavlja radove sa još jačim tempom nego što je
to bilo u 2012. godini i to prvenstveno kroz Projekt Jadran i Investicijski ciklus Hrvatskih
voda Zagreb.
U nastavku slijedi tablica u kojoj su navedene investicije u izgradnju kanalizacije na
području općine Medulin u 2012. godini sa izvođačima radova, vrijednostima investicija
te sa realizacijom investicija u izvještajnom razdoblju.

Zanitel
d.o.o. Pula

63-11
od 06.12. 2011

TGT-Adriatik 1107-2012
d.o.o. Pula
od 05.06.2012.

Aneks
100498/1
od 20.01. 2012

Cesta d.o.o. 1-2011
Pula
od 28.12.2010.

UKUPNO BANJOLE

Kanalizacija za dio naselja Indije
u Banjolama

Izgradnja gravitacijskih vodova
naselja Kaštanjež - Banjole

UKUPNO PREMANTURA

Sekundarna mreža naselja
Medulin - Premantura - kanali
K-10.4, K-10.5

UKUPNO VINKURAN

2410-A-12
od 17. 10.
2012.

Istrakop
d.o.o.Poreč

Izgradnja sekundarne mreže
naselja Vinkuran III faza

Broj Ugovora

Cesta d.o.o. EI 25/2011
Pula
od 23. 02.
2012.

Izvođač /
Izvršitelj

Izgradnja gravitacionih
cjevovoda Vinkuran

Naziv investicije

Kanalizacija izgrađena u 2012. godini

4.864,02

2.888,52

1.975,50

160,00

160,00

2.368.813,02

133.296,15

446.200,83

1.789.316,04

4.567,91

156,00

461,91

3.950,00

BANJOLE

116.682,00

116.682,00

PREMANTURA

4.243.227,92

2.744.319,92

1.498.908,00

VINKURAN

Ukupni iznos
ugovora (kn)

Ukupna
dužina
kanala
(m')

1.327.796,23

133.294,47

444.393,15

750.108,61

116.682,00

116.682,00

2.199.324,10

701.835,48

1.497.488,62

Realizirano u
2012. (kn)

1.042.679,85

133.294,47

444.393,15

464.992,23

0,00

0,00

1.504.129,47

701.835,48

802.293,99

Realizirano
od
01.07. do
31.12. 2012.
(kn)

1.614,27

156,00

457,20

1.001,07

0,00

0,00

2.210,00

1.000,00

1.210,00

Dužina
kanala
od 01.07.
do 31.12.
2012. (m')

Započeto u 2011.
Završeno u 2012.

Započeto u 2012.
Završetak u 2013.

Projekt Jadran

Napomena
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2762-12
od 26.11.2012.

Ðurkin
d.o.o.
Čakovec

Vintijan
d.o.o. Pula

Vintijan
d.o.o. Pula

Izgradnja fekalne kanalizacije
u Medulinu, kanali: F- 8, F-9,
F-11, F-15, F-19, F-22 (O1-O34),
F-22/3, F- 22/7, F-23, F-25 (O1O3), F-29 (O11-PO), F-29/3, F29/4 I FK-3 i FK-12

Izgradnja fekalne kanalizacije
u Medulinu, kanali: FK- 1, FK-2
(O15-O19), FK-2.2, FK-4, FK-4.1,
FK-9 (RO185-RO-191) i FK-9.1

Izgradnja fekalne kanalizacije
Ližnjanske ceste u Medulinu

2774-12
od 22.11.2012.

2773-12
od 22.11.2012.

NAPOMENA: Cijene su bez PDV-a

SVEUKUPNO OPĆINA MEDULIN

UKUPNO MEDULIN

300112
od 30.02.2012.

Zanitel
d.o.o. Pula

Sekundarna mreža u Medulinu
- Stara lokva - F-7 do šahta P0
do 15

Narudžba
03-12-EK
od 18.01.2012.

Regielektrik
d.o.o.
Medulin

Sekundarna mreža naselja Regi
- dio kanala F- 25

63-11
od 06.12.2011.

Zanitel
d.o.o. Pula

Sekundarna mreža naselja
Medulin - Medulin - kanal F-7

4.113,75

650,00

953,00

1.887,00

218,01

81,68

324,06

10.810.671,17 13.705,68

4.081.948,23

716.945,00

990.065,70

1.977.215,00

145.098,95

69.963,08

182.660,50

MEDULIN

4.500.927,56

857.125,23

128.350,57

121.221,13

209.831,00

145.098,95

69.963,08

182.660,50

3.006.212,02

459.402,70

128.350,57

121.221,13

209.831,00

0,00

0,00

0,00

4.334,59

510,32

162,37

151,95

196,00

0,00

0,00

0,00

Započeto u 2012.
Završetak u 2013.

Započeto u 2012.
Završetak u 2013.

Započeto u 2012.
Završetak u 2013.
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3.1. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U izvještajnom razdoblju izdano je 21 rješenje o privremenom ili stalnom priključku na
sustav opskrbe pitkom vodom, te 50 rješenja o naknadi za priključenje na sustav javne
odvodnje.
Polivalentne dvorane uz osnovne škole u Medulinu i Banjolama
Izvođenje građevinskih radova na izgradnji polivalentnih dvorana u Medulinu i Banjolama,
ugovoreno je sa Vintijan d.o.o Vintijan ,vrijednost radova iznosi 372.858,90 kn.
Tip Top sport d.o.o Rijeka je isporučitelj dvorana po cijeni od 997.500,00 kn za dvorane
u Medulinu i Banjolama.
Društveni dom u Pješčanoj uvali
Radove izgradnje društvenog doma izvodi Bat d.o.o Slatina cijena radova iznosi
945.704,16 kuna.
VATROGASNI DOM
Radove izvodi EDING d.o.o Zagreb, cijena ugovorenih radova je 2.566.501,06 kuna. U
toku radova iskazala se potreba ugovaranja dodatnih radova u iznosu od 629.890,33 kn.
Radovi koji su izvedeni je prizemlje sa 547,19 m2 od toga garaža 300 m2, I kat 200 m2
koje su društvene prostorije.
Sportski centar u Vinkuranu
Za izgradnju sportskog centra u Vinkuranu ugovoreni su radovi za I fazu izgradnje sa
Vladimir Gortan d.o.o Pazin u iznosu od 877.380,73 kn, izvedeni su radovi građevinski,
obrtnički i hortikulturni i postavljena oprema za polivalentno igralište ,dva terena za
košarku ili jedan teren za mali nogomet površine 1100,00 m2 te se očekuje završetak
radova unutar dva tjedna.
II faza sportskog centra je boćalište sa 434,00 m2, radove izvodi TGT Adriatik d.o.o.
Pula, ugovoreni radovi iznose 370.008,87 kn.
Premantura - uređenje tržnice
Izrađeno je i prezentirano uređenje tržnice u Premanturi, a kako je projekt dobio podršku
nastavlja se izrada projektne dokumentacije potrebne za izvođenje radova.
Sportski centar u Premanturi
Za izgradnju sportskog centra u Premanturi ishodovana je Lokacijska dozvola za građenje
sportskog centra prema idejnom projektu ARH 2000 d.o.o Pula.
Sportski centar bi imao: klupsku zgradu, višenamjensko igralište-rukometno,dva
košarkaška i jedno za mali nogomet, igralište sa vanjskim fitnes spravama i dječje igralište
na površini građevne čestice od 4473 m2 .
Od AUDI-a je zatraženo pravo građenja za k.č. 133/2 k.o. Premantura prema saznanju
naknada za pravo građenja biti će 2,15 EUR-a /m2 nekretnine.
Sportski centar u Pomeru
Projekt za koji je ishodovana lokacijska dozvola prema idejnom projektu ARH 2000 d.o.o.,
Centar bi sadržavao: klupsku zgradu,košarkaško igralište-dva terena i prostor za skate,
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boćalište-jedna staza, mali nogomet, odbojka na pijesku, tenis igralište i rol stazu.
Na temelju lokacijske dozvole formirana je građevna čestica površine 7995 m2.
Uređenje sportskog igrališta u Pješčanoj uvali
Radove izvodi Croatia TENIS d.o.o. Zagreb ,cijena radova 139.921,00 kn.
Prometnica Premantura – Paredine
Dobivena je Potvrda glavnog projekta, izrađen je troškovnik i raspisana Javna nabava
za izvođenje radova, vrijednost nabave iznosi 716.800,00 kn. Predviđeno je izvođenje
građevinskih radova prometnice bez asfaltnog sloja koji bi se postavio krajem godine.
Vinkuran – Valbonaša
Postojeće asfaltne površine popravljale su se sa asfaltnim slojem u vrijednosti 28.640,00 kn.
Banjole prometnice:
Uređenje prometnica izvodi ZEBRA d.o.o.Pazin
- Glavica vrijednost radova 46.880,00 kn,
- Dračice vrijednost radova 50.815,00 kn,
- Indije , vrijednost radova 49.928,00 kn,
- Uređenje biciklističke staze u Banjolama – prometno rješenje , radove izvodi Buljan
       ceste d.o.o. Split po cijeni od 49.587,75 kn.
3.2. PROSTORNO UREÐENJE
U izvještajnom razdoblju je izdano 50 rješenja o naknadi za zadržavanje nelegalno
izgrađenih zgrada u prostoru.
Izdano je 47 rješenja o zauzimanju javne površine (zakupi, reklamni panoi i na privatnim
parcelama).
Obrađeno je oko 100 raznih zahtjeva za davanje suglasnosti / očitovanja u postupku
izdavanja lokacijskih dozvola i riješenja o uvijetima gradnje, suglasnosti na parcelacijske
i geodetske elaborate, odgovora na zahtjeve stranaka i sl.
3.3. PROSTORNO PLANIRANJE
U sklopu prostornih aktivnosti mogu se navesti slijedeće:
Prostornoplaniski dokumeti donose se sukladno proceduri propisanoj Zakonom o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07,38/09,55/11,90/11 i 50/12).
1. Ciljane izmjene i dopune PPUOM (vezano za redefiniranje namjene područja obuhvata
zone ugostiteljsko –turističke namjene Kašteja I kopnenog djela sportske lučice u
Vinkuranu) - u postupku je izrada nacrta prijedloga plana za prethodnu raspravu
2. UPU Medulin građevinsko područje naselja- u postupku je izrada prijedloga plana
za javnu raspravu
3. UPU Pješčana uvala građevinsko područje naselja – prihvačeno je prostorno
programsko rješenje, održana je ponovna prethodna rasprava, u postupku je izrada
prijedloga plana za javnu raspravu
4. UPU zone zabavnog centra i letjelišta Campanož –provedena je ponovna javna
rasprava, u postupku je izrada konačnog prijedloga prostornog plana
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5. UPU Banjole građevinsko područje naselja – izrađen je elaborat „Izvještaj o kulturno
–povijesnom pregledu za potrebe izrade UPU Pomer i UPU Banjole“, održana je
prethodna rasprava, u postupku je izrada prijedloga plana za javnu raspravu
6. UPU Pomer građevinsko područje naselja – izrađen je elaborat „Izvještaj o kulturno
–povijesnom pregledu za potrebe izrade UPU Pomer i UPU Banjole“, održana je
prethodna rasprava, u postupku je izrada prijedloga plana za javnu raspravu
7. UPU Vinkuran –Zotta i zona sporta –u postupku je izrada nacrta prijedloga plana
za prethodnu raspravu
8. UPU zone ugostiteljsko turističke namjene Stocca - u postupku je izrada nacrta
prijedloga plana za prethodnu raspravu
9. UPU Premantura zapad građevinsko područje naselja – u postupku je izrada nacrta
prijedloga plana za prethodnu raspravu
10. Izmjene i dopune DPU Volme-Šćuza– prikupljenje smjernice za izradu plana
11. UPU Pećine zona komunalno servisne namjene– prikupljenje smjernice za izradu
plana
12. UPU Volme-Šćuza 2 građevinsko područje naselja – prikupljenje smjernice za
izradu plana
13. UPU građevinskog područja naselja Vintijan – donesen plan UPU garđevinskog
područja Vintijan (SN Općine Medulin 9/12)
14. UPU zone gospodarsko proizvodne namjene Banjole - Kamik – donesen plan UPU
zone gospodarsko proizvodne namjene Banjole - Kamik (SN Općine Medulin 4/12)
3.4. KOMUNALNI DOPRINOS
Izdano je 29 novih rješenja o komunalnom doprinosu.
3.5. KOMUNALNA NAKNADA
Izdano je 389 novih rješenja o komunalnoj naknadi.
3.6. KONCESIJSKA ODOBRENJA
Što se tiče koncesijskih odobrenja, pripremljen je 1 postupak za donošenje obavijesti o
namjeri davanja koncesije za javnu odvodnju - crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih
i sabirnih jama.
Temeljem Plana upravljanja pomorskom dobrom u općini Medulin za 2012. godinu izdana
su 133 koncesijska odobrenja u vrijednosti od 1.225.826,17 kn.
4. DRUŠTVENE DJELATNOSTI
4.1. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Na području zdravstva i socijalne skrbi u izvještajnom razdoblju su odrađene sljedeće
aktivnosti:
- održana je jedna sjednica socijalnog vijeća,
- isplaćeno je 79 jednokratnih novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 73.608,60 kn,
- isplaćeno je 48 pomoći materijalne zaštite boraca u ukupnom iznosu od 13.200,00 kn,
- isplaćene su 2 pomoći na ime sufinanciranja pogrebnih troškova u ukupnom iznosu
od 6.141,70 kn,
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- isplaćeno je, prosječno, 65 mjesečnih naknada u pojedinačnom iznosu od 220,00 kn
u ukupnom iznosu od 86.240,00 kn,
- osiguran je besplatan prijevoz za 248 umirovljenika s prebivalištem u općini Medulin
i mirovinom ispod 2.500,00 kn (u ukupnom iznosu od 114.280,00 kn),
- isplaćeno je 30 naknada za novorođenčad (u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn),
- sufinancirano je 11 udruga / ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi, kojima
je odobreno sufinanciranje temeljem usvojenog programa javnih potreba u zdravstvu
i socijalnoj skrbi u ukupnom iznosu od 194.500,00 kn,
- na ime sufinanciranja zdravstvene zaštite (troškovi ambulante Pomer, IDZ - zdravstvena
stanica Medulin, IDZ – hitna medicinska pomoć, ordinacija dr. Lakošeljac) isplaćeno
je 28.456,00 kn,
- isplaćeno je 15 pomoći na ime pomoći za nabavku ogrijeva (sredstva Istarske županije)
u ukupnom iznosu od 13.300,00 kn,
- isplaćene su 3 naknade na ime refundacije troškova za nabavku lijekova u ukupnom
iznosu od 2.720,00 kn,
- na ime sufinanciranja toplog obroka u osnovnim školama isplaćeno je 34.127,30 kn.
4.2. PREDŠKOLSTVO
U izvještajnom razdoblju DV Medulin pohađalo je prosječno oko 115 djece za što je iz
proračuna Općine Medulin izdvojeno 1.604.957,23 kn.
Vrtiće kojima osnivač nije Općina Medulin pohađalo je oko 140 djece za čije sufinanciranje
se iz proračuna isplatilo 675.991,99 kn.
4.3. OBRAZOVANJE
4.3.1 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Najviše sredstava iz proračuna za osnovnoškolstvo, izdvaja se za plaće učiteljima u
produženom boravku i za plaće pomoćnim kuharicama.
U osnovnoj školi u Medulinu, ima preko 30 djece koja koriste produženi boravak te je za
realizaciju tog programa iz proračuna isplaćeno 216.069,96 kn.
U područnoj školi Banjole ima 28 djece koja koriste produženi boravak te je za realizaciju
tog programa iz proračuna isplaćeno 69.239,31 kn.
Djeci (njih oko 30) koja pohađaju osnovne škole na području grada Pule, a imaju potrebu
za sufinanciranjem produženog boravka Općina je osigurala sufinanciranje u mjesečnom
iznosu od 495,00 kn po djetetu za što je iz proračuna isplaćeno 82.909,00 kn.
Također, Općina i dalje plaća prijevoz učenika područne škole u Banjolama, s obzirom da
redovne linije nisu vremenski adekvatne za uobičajenu školsku satnicu te je za realizaciju
ovog programa iz proračuna isplaćeno 90.109,39 kn.
4.3.2 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija za školsku godinu 2012/2013. proveden je u
listopadu 2012. god., te je odobrena dodjela ukupno 7 učeničkih stipendija u iznosu od
500,00 kn mjesečno po stipendistu.
Općina je do mjeseca lipnja 2012. godine mjesečno sufinancirala trošak autobusnog
prijevoza (165,00 kn mjesečno / učenik) za (prosječno) 150 srednjoškolaca s prebivalištem
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na području općine Medulin. Kako je od rujna 2012. godine, temeljem Odluke Vlade
Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta preuzelo obvezu
sufinanciranja troškova prijevoza (sufinancirani dio je iznosio 75% cijene autobusne karte
ili 165,00 kn). Temeljem navedene Odluke Općina Medulin obustavila je sufinanciranje
troška autobusnog prijevoza iz svog proračuna.
4.3.3. VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za školsku godinu 2012/2013. proveden je u
listopadu 2012. god., te je odobrena dodjela ukupno 54 studentskih stipendija u iznosu
od 800,00 kn mjesečno po stipendistu.
4.4. SPORT
U izvještajnom razdoblju na ime sufinanciranja aktivnosti sportskih udruga isplaćeno je
573.600,00 kn.
Za realizaciju manifestacija u sportu isplaćeno je 36.500,00 kn.
Na ime ostalih donacija udrugama u sportu isplaćeno je 17.600,00 kn.
4.5 KULTURA I MJESNE FEŠTE
Što se tiče mjesnih fešti u izvještajnom razdoblju su se organizirale već tradicionalne
manifestacije na području općine Medulin, koje se organiziraju tokom svake turističke
sezone, u suradnji sa NK Medulin koji je obavljao ulogu redarske službe te sa Veslačkim
klubom Medulin koji je postavljao pozornice. Krajem godine financirane su Božićne i
Novogodišnje manifestacije te organizirane u suradnji sa udrugama sa područja općine
Medulin. Najmlađima su podjeljeni božićno – novogodišnji poklon paketi.
4.6. PROMETNA JEDINICA MLADEŽI OPĆINE MEDULIN
Prometna jedinica mladeži Općine Medulin (PJMOM) ustrojena je i djeluje od 2001.
godine.
PJMOM djeluje u sustavu Prometne policije Pula. Područje djelovanja je regulacija prometa
te povećanje sigurnosti sudionika u prometu. Za sezonski rad u PJOM prijavljuju se
mnogobrojni učenici i studenti stariji od 16 godina. Djelatnost je uređena propisima i
aktima te pravilnikom i planom rada uz poseban nadzor i naputak za rad Postaje prometne
policije Pula - PU Istarska.
PJMOM u Općini Medulin ustrojava se pri Upravnom odjelu za opće poslove i društvene
djelatnosti od 01.srpnja do 31.kolovoza. Djelatnici PJMOM su učenici, odnosno studenti
sa završenom obukom za rad u prometnoj jedinici mladeži.
Jedinicom koordinira voditelj, odnosno djelatnik Upravnog odjela za opće poslove i
društvene djelatnosti Općine Medulin. PJMOM ujedno ima 2 voditelja odjeljenja i prosječno
10 djelatnika.
Ukupno 27 kandidata, prošlo je obuku za rad u Prometnoj jedinici mladeži. Obuka je
organizirana u 3 termina, 26.06.2012. u prostorijama Osnovne škole „Mate Demarin“
u Medulinu, te 06.07. i 17.07.2012. u prostorijama Postaje prometne policije-Pula, PU
Istarske.

Strana 368

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 2/2013.

Obuku su kandidatima održali djelatnici Postaje prometne policije-Pula, PU Istarske.
Teorijski dio odrađen je u učionici, a u praktičnom dijelu su kandidati, uz stručnu pomoć
policijskih službenika, uvježbali rad u raskrižju.
4.6.1 IZVJEŠĆE PJMOM ZA SRPANJ 2012. GOD.
Za prometnu jedinicu mladeži u srpnju 2012. godine radilo je ukupno 16 djelatnika.
Svih 16 kandidata zaprimljeno je na rad na način da su utvrđeni dnevni rasporedi. Svi su
djelatnici u prosjeku radili 4 tjedna, odnosno 28 dana. Dnevno je prema planu rasporeda
bilo angažirano prosječno 10 djelatnika.
Od 1.srpnja do 31.srpnja 2012. godine PJMOM svakodnevno je bila prisutna s po dva
djelatnika na svim lokacijama, osim kod „Konzuma“ gdje je svakodnevno bio po jedan
djelatnik.
Djelatnici PJMOM dnevno su radili u dvije smjene: jutarnjoj od 8:00 do 14:00 sati, te
popodnevnoj od 16:00 do 22:00 sata, te su tako pokrivali razdoblja najveće učestalosti
prometa na sljedećim lokacijama:
I.Medulin
1. Raskrižje kod spomenika
2. Market „Konzum“
3. Osipovica
4. Raskrižje za autokamp „Medulin“
II.Premantura
5. Glavni trg kod Turnja
6. U danima kada se održavaju mjesne manifestacije ili kada je promet pojačan iz drugih
razloga radno vrijeme i područje djelovanja PJMOM se prilagođava nastaloj situaciji.
4.6.2. IZVJEŠĆE ZA KOLOVOZ 2012.
U kolovozu 2012. god. u PJMOM radio je ukupno 21 djelatnik, od kojih su dva voditelja
odjeljenja. Djelatnici su u prosjeku radili po 28 dana. Dnevno je prema planu rasporeda
bilo angažirano prosječno 10 djelatnika.
Svakodnevno je bilo prisutno po dva djelatnika na svim lokacijama, osim kod „Konzuma“
gdje je svakodnevno bio po jedan djelatnik.
Djelatnici PJMOM dnevno su radili u dvije smjene; jutarnjoj od 8:00 do 14:00 sati, te
popodnevnoj od 16:00 do 22:00 sata, time PJMOM pokriva razdoblja najveće učestalosti
prometa. Djelatnici PJMOM raspoređeni su u Medulinu, Banjolama i Premanturi.
Prometna jedinica je s radom počela na ukupno pet lokacija, no porastom gustoće
prometa, bilo je nužno rasporediti djelatnike na još dodatne dvije, zbog potrebe za
koordiniranim upravljanjem prometa i zastojem u prometu koji se neprestano događao
kada je turistička sezona kulminirala.
Slijedi raspored lokacija po naseljima i radno vrijeme u kolovozu 2012. godine:
I.Medulin
1. Raskrižje kod Spomenika- dnevni rad 08h-14h i 16h-22h
2. Raskrižje Osipovica- dnevni rad 08h-14h i 16h-22h
3. Market „Konzum“- dnevni rad 08h-14h
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4. Raskrižje „Number 1“- dnevni rad 08h-14h i 16h-22h
5. Ulaz u „AC Medulin“- dnevni rad 08h-14h
II.Banjole (07.08.2012.- 20.08.2012.)
6. Raskrižje „Kamik“- dnevni rad 18h-21h
Od 7. kolovoza otvara se radno mjesto u Banjolama- „raskrižje Kamik“. Za to radno mjesto,
organizirana je obuka od strane policijskih službenika. Nakon uspješno odrađene obuke
koja je bila iznimno dobra, poučna i razumljiva djelatnicima, započeo je svakodnevni rad na
toj lokaciji. Dana 20.08. zbog smanjene gustoće prometa obustavljen je rad na toj lokaciji.
Problemi s kojima su se susreli djelatnici bili su zahtjevno upravljanje prometom zbog
upravljanja u samom rotoru, ukoliko vozila dolaze iz svih smjerova u rotor, a to se događalo
vrlo često tako da je nemoguće da samo jedan djelatnik upravlja svim smjerovima.
III.Premantura
7. Glavni trg kod Turnja- dnevni rad 08h-14h i 16h-22h
4.7. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Općinsko vijeće Općine Medulin, na 32. sjednici održanoj 19. rujna 2012. godine, usvojilo
je Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja općine Medulin, Klasa: 021-05/1201/0007, Urbroj: 2168/02-02/6-12-8. Plan zaštite i spašavanja općine Medulin objavljen
je u Službenim novinama Općine Medulin br. 6/2012.
Na 32. sjednici održanoj 19. rujna 2012. godine, Općinsko vijeće Općine Medulin usvojilo je
Odluku o donošenju Plana civilne zaštite, Klasa: 021-05/12-01/0007, Urbroj: 2168/02-02/612-7. Plan civilne zaštite objavljen je u Službenim novinama Općine Medulin br. 6/2012.
Načelnik Općine Medulin, g. Goran Buić donio je 19.10.2012., Plan pozivanja i aktiviranja
stožera zaštite i spašavanja Općine Medulin, Klasa: 810-01/12-01/0006, Urbroj: 2168/0202/6-12-3. Planom pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Općine Medulin
uređeni su postupci za aktiviranje i pozivanje Stožera, provođenje sigurnosnih mjera,
ažuriranje akata Stožera i troškovi.
Tijekom 2012. god. Stožer zaštite i spašavanja održao je i nekoliko redovitih sjednica,na
kojima se raspravljalo o stanju sustava zaštite i spašavanja.
Općina Medulin sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07,
38/09). donijela je akte kojima je uređeno djelovanje Postrojbe civilne zaštite opće namjene
Općine Medulin i Operativnih snaga zaštite i spašavanja Općine Medulin. Postrojba civilne
zaštite opće namjene Općine Medulin broji 33 pripadnika. Postrojba ima zapovjednika,
zamjenika zapovjednika, bolničara te 30 obveznika raspoređenih u 3 skupine.
Donošenjem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Medulin (SNOM br. 6/2011), Plana zaštite i
spašavanja Općine Medulin (SNOM br. 6/2012.), te Plana civilne zaštite (SNOM br. 6/2012.),
omogućeni su preduvjeti da se tijekom 2013. godine, a u skladu sa mogućnostima
Proračuna Općine Medulin vrši popuna, osposobljavanje i opremanje Postrojbe civilne
zaštite opće namjene Općine Medulin.
4.7.1. SPASILAČKA SLUŽBA
Rad Spasilačke službe na plažama Općine Medulin (dalje u tekstu: SSOM), uređen je
Planom rada Spasilačke službe na plažama Općine Medulin (SSOM) za 2012. god.
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Tijekom ljetne sezone 2012. godine, u periodu od 01.lipnja do 15.rujna, SSOM djelovala
je na osam plaža na području općine Medulin, i to:
1. Plaža KAŽELA – Medulin,
2. Plaža KAŠTEJA – Medulin,
3. Plaža FINANCA – Medulin,
4. Plaža POMER – Pomer,
5. Plaža MUNTE – Premantura,
6. Plaža CINTINERA – Banjole,
7. Plaža INDIJE – Banjole,
8. Plaža PJEŠČANA UVALA – Pješčana Uvala
Dnevno je u službi bilo angažirano 16 spasioca odnosno po 2 spasioca po plaži te voditelj
spasilačkih postaja.
Radno vrijeme spasilačkih postaja na plažama, ograničeno je Proračunom Općine
Medulin:
- U periodu pred i pod sezone od 11:00 – 18:00 sati, odnosno 7 sati dnevno i
- U periodu visoke sezone od 11:00 – 19:00 sati, odnosno 8 sati dnevno.
Služba svakodnevno vodi dnevna izvješća za svaku plažu, broj posjetitelja po plažama
u vrijeme između 16 i 18 sati, kada su one najposjećenije, te ukupni broj intervencija po
plažama, podijeljene na grupe po ozbiljnosti i vrsti intervencije.
Iz njihovih izvješća, u razdoblju od samo nekoliko popodnevnih sati tijekom ove sezone,
pod nadzorom spasilaca SSOM je bilo 66.715 kupača.
Spasioci SSOM izvršili su ukupno 425 intervencija, od kojih 40 iz grupe ozbiljnijih
intervencija (izvlačenje unesrećenog iz vode, gubitak svijesti, prijelomi i krvarenja). Smrtni
slučaj utapanja uslijed srčanog udara desio se na plaži u Pješčanoj Uvali, no van radnog
vremena Službe.
Pomoć drugih interventnih službi zatražena je 27 puta.
Sastavni dio izvješća je popis akata donesenih u predmetnom razdoblju

Klasa:021-05/13-01/0002,
Urbroj:2168/02-01/3-13-33,
Medulin,15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 14. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br. 7/09.),
Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj 37.sjednici održanoj dana 15.travnja 2013.
godine, donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama
Općine Medulin.

KLASA:021-05/13-01/0002
URBROJ:2168/02-03/4-13-39
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Temeljem članka 30. Stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
br.36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., prečišćeni tekst, tekst ,82/04.,
178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11. i 144/12.) i Izvješća o realizaciji proračuna u 2012.
godini, Upravni odjel za prostorno planiranje i komunalni sustav podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2012. godini.
U 2012. godini Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture realiziran
je kako slijedi:
VRSTA RASHODA / IZDATAKA

PLANIRANO

OSTVARENO

UKUPNO RASHODI / IZDACI

33.843.628,84

19.724.551,93

Program 2900 PROGRAM GRADNJE
OBJEKATA I UREÐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

33.843.628,84

19.724.551,93

7.717.900,00

4.438.484,14

100.000,00

0,00

97.000,00

45.446,69

ZEMLJIŠTE ZA PROMETNICE VOLME-ŠĆUZA

500.000,00

486.585,60

ZEMLJIŠTE ZA ULICU SAD

425.400,00

10.710,00

ZEMLJIŠTE ZA ULICU SAD

10.600,00

0,00

8.400,00

8.348,00

175.000,00

0,00

Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta
KP ŽUC - ZEMLJIŠTE ZA KRUŽNI TOK KAMIK
ZEMLJIŠTE ZA NOVU CESTU NA PAREDINAMA

ZEMLJIŠTE KRUŽNI TOK MEDULIN
ZEMLJIŠTE ZA PROMETNICU PJ.UVALA
ZEMLJIŠTE ZA PROMETNICU GLAVICA

415.000,00

0,00

ZEMLJIŠTE VINKURAN STRANE

210.000,00

210.000,00

ZEMLJIŠTE DRAČICE BANJOLE

100.000,00

0,00

1.000.000,00

271.998,60

ZEMLJIŠTE - NAGODBA VOLME

471.000,00

235.500,00

ZEMLJIŠTE ZA MALU ZAOBILAZNICU MEDULIN

800.000,00

31.250,00

ZEMLJIŠTE ZA PROMETNICU KRIŽ RUNKE

50.000,00

0,00

ZEMLJIŠTE ZA PROMETNICU CRKVA SV.
FOŠKE

93.000,00

92.110,00

ZEMLJIŠTE-PROMETNICA BRAJDINE

472.000,00

471.814,75

ZEMLJIŠTE-PARKIRALIŠTE I ŠETNICA
BANJOLE

229.500,00

229.500,00

ZEMLJIŠTE-PROMETNICE UNUTAR UPU
BANJOLE KAMIK

660.000,00

654.300,00

ZEMLJIŠTE-PROMETNICE UNUTAR ZONE
TURIZMA KAŠTANJEŽ

350.000,00

350.000,00

1.330.000,00

1.329.670,50

ZEMLJIŠTE OSTALO - KOMPENZACIJA KD

ZEMLJIŠTE-PROMETNICA U POMERU
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ZEMLJIŠTE-PROMETNICA RUNJAČICA

80.000,00

0,00

ZEMLJIŠTE-PROMETNICA BANJOLE

91.000,00

0,00

ZEMLJIŠTE-PRISTUPNA PROMETNICA MUNIDA

50.000,00

11.250,00

5.669.037,00

1.966.818,43

111.000,00

110.592,47

1.020.000,00

1.059.891,86

IDEJNI PROJEKT PRISTUPNE CESTE
OSIPOVICA - BIJECA

15.000,00

12.187,50

PROJEKT PROMETNICE NA KAPOVICI

25.000,00

16.775,00

PROJEKT CIJELA ZAOBILAZNICE BIŠKUPIJA

30.000,00

18.750,00

IDEJNI PROJEKT I PGP PROMETNICE LOKVA
KAPOVICA MEDULIN

8.502,00

8.501,76

IDEJNI PROJEKT I PGP PROMETNICE OD
ROTORA KOD GROBLJA DO OBILAZNICE
POMER

4.000,00

4.230,54

IDEJNI PROJEKT I PGP PROMETNICE FUCANE
100 M MEDULIN

10.000,00

0,00

PROJEKT CESTE MUNTE PREMANTURA

15.000,00

0,00

PROJEKT CESTE MUNTE PREMANTURA

Kapitalni projekt K100002 Izgradnja
prometnica
KRUŽNI TOK MEDULIN
CESTA PJEŠČANA UVALA V. OGRANAK

5.000,00

0,00

ASFALTIRANJE PROMETNICE BIŠKUPIJA S
JAVNOM RASVJETOM

40.000,00

0,00

IZMJENA PROJEKTA PROMETNICA VOLMEŠĆUZA ZA FAZNOST

10.000,00

0,00

GLAVNI PROJEKT PROMETNICE VOLME
ŠĆUZA 1.

35.000,00

35.000,00

GLAVNI PROJEKT PROMETNICE VOLMEŠĆUZA 2.

26.000,00

26.000,00

GLAVNI PROJEKT PROMETNICE VOLMEŠĆUZA 3.

26.000,00

19.625,00

GLAVNI PROJEKT PROMETNICE VOLMEŠĆUZA 4.

24.000,00

0,00

GLAVNI PROJEKT PROMETNICE VOLMEŠĆUZA 5.

37.000,00

0,00

PROJEKT I PGP CESTA REG

22.000,00

27.775,00

214.000,00

200.878,89

PROMETNICA NOVA LOKVA MEDULIN
UREÐENJE CESTE PAREDINE-KAMENJAK

36.285,00

14.750,00

287.500,00

226.097,36

PROJEKT UREÐENJA PROMETNICE KOD
VRTIĆA U VINKURANU

10.000,00

0,00

PROJEKT IZGRADNJE PROMETNICE U
PJEŠČANOJ UVALI

30.000,00

0,00

PROJEKT CESTE NOVA LOKVA 2

42.000,00

0,00

CESTA KAŠTANJEŽ
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PROJEKT CESTE OSIPOVICA 2

32.000,00

27.040,00

CESTA FUCANE

248.000,00

0,00

CESTA NA ULAZU U POMER

750.000,00

51.820,33

KRUŽNI TOK KAMIK

500.000,00

0,00

PROJEKT PROMETNICE CAREVAC

30.000,00

0,00

PROJEKT PROMETNICE VINTIJAN

50.000,00

0,00

CESTA NA PAREDINAMA

710.000,00

12.547,50

CESTE U NASELJU VOLME ŠĆUZA S
OBORINSKOM I JR

442.000,00

0,00

IDEJNI PROJEKT I PGP PROMETNICE FUCANE
300 M

50.000,00

41.487,72

PROJEKT PROMETNICE PROBOJ KAPOVICA

40.000,00

0,00

PROJEKT CESTE SMRIKVE

70.000,00

0,00

CESTA DRAČICE

50.000,00

47.805,00

PROJEKT PROMETNICE BRIG

30.000,00

0,00

CESTA KRASE

583.750,00

5.062,50

Kapitalni projekt K100003 Izgradnja groblja

458.000,00

9.240,00

PROŠIRENJE GROBLJA PREMANTURA

200.000,00

9.240,00

PROŠIRENJE GROBLJA MEDULIN

200.000,00

0,00

PROŠIRENJE GROBLJA MEDULIN

38.000,00

0,00

PROŠIRENJE GROBLJA POMER

20.000,00

0,00

730.000,00

387.729,35

PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
SUSTAVA JAVNE RASVJETE

26.100,00

26.100,00

PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
SUSTAVA JAVNE RASVJETE

23.900,00

5.150,00

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJU
VOLME ŠĆUZA - CESTA BR. 5

100.000,00

0,00

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJU
VOLME ŠĆUZA - CESTA BR. 4

100.000,00

0,00

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJU
VOLME ŠĆUZA - CESTA BR. 3

100.000,00

0,00

JAVNA RASVJETA

250.000,00

245.823,97

PRIKLJUČCI ZA EL.ENERGIJU ISPRED
SUMMER CLUBA

95.000,00

86.905,38

PRIKLJUČAK ZA EL.ENERGIJU U UVALI POLJE

10.000,00

0,00

JAVNA RASVJETA RUNKE

25.000,00

23.750,00

Kapitalni projekt K100007 Izgradnja
oborinske kanalizacije

780.210,00

558.378,58

KP ALBANEŽ - OBORINSKA ODVODNJA
KAŠTANJEŽ

462.700,00

462.700,00

Kapitalni projekt K100004 Izgradnja javne
rasvjete
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300.000,00

78.178,58

PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE MALA
ZAOBILAZNICA-LIŽNJANSKA

6.880,00

6.875,00

PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE MALA
ZAOBILAZNICA - OBALA

10.630,00

10.625,00

Kapitalni projekt K100008 Izgradnja rive u
Medulinu i nabava opreme za terase

6.000.000,00

5.924.140,09

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

6.000.000,00

5.924.140,09

UREÐENJE OBALE U MEDULINU - OSIPOVICA

4.230.000,00

4.222.006,96

UREÐENJE OBALE U MEDULINU - OSIPOVICA

370.000,00

370.000,00

OPREMA ZA TERASE NA OBALI U MEDULINU

1.400.000,00

1.332.133,13

Kapitalni projekt K100009 Izgradnja fekalne
kanalizacije naselja Vinkuran III. faza

249.750,00

126.721,58

FEKALNA KANALIZACIJA VINKURAN III. FAZA

249.750,00

126.721,58

Kapitalni projekt K100010 Uređenje plaža u
Općini Medulin

749.700,00

706.458,87

UREÐENJE PLAŽE VINKURAN

155.400,00

152.296,24

90.400,00

86.045,10

UREÐENJE PLAŽE MUĆA

18.000,00

77.024,37

UREÐENJE PLAŽE MUĆA

62.000,00

0,00

142.000,00

143.350,35

UREÐENJE PLAŽE POMER

50.000,00

51.256,19

UREÐENJE PLAŽE BIJECA

125.000,00

98.932,87

UREÐENJE PLAŽE VINKURAN - OPREMA

9.600,00

10.137,50

UREÐENJE PLAŽE KANALIĆ - OPREMA

9.600,00

0,00

PROJEKT PLAŽE POŠESI

26.000,00

25.830,00

PROJEKT PLAŽE BIJECA

31.400,00

31.392,50

6.000,00

5.955,00

UREÐENJE PLAŽE KANALIĆ

UREÐENJE PLAŽE CENTINERA

PROJEKT PLAŽE VINKURAN
PROJEKT PLAŽE KANALIĆ

11.800,00

11.770,00

PROJEKT PLAŽE MUĆA

12.500,00

12.468,75

120.000,00

0,00

KP IŽ - PROJEKT PROŠIRENJA ŠKOLE U
MEDULINU

70.000,00

0,00

PROJEKT DOMA POMER

30.000,00

0,00

KUPNJA PROSTORA AMBULANTE U
MEDULINU

20.000,00

0,00

984.000,00

847.694,50

UREÐENJE NASELJA PJEŠČANA UVALA
ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

26.100,00

26.100,00

UREÐENJE SPOMENIKA VINKURAN

20.000,00

18.900,37

Kapitalni projekt K100011 Ulaganja u
poslovne prostore

Kapitalni projekt K100012 Uređenje naselja u
Općini Medulin
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UREÐENJE NASELJA PREMANTURA

15.000,00

7.690,90

UREÐENJE NASELJA PREMANTURA

9.627,02

0,00

UREÐENJE NASELJA PREMANTURA

25.372,98

0,00

UREÐENJE NASELJA PREMANTURA

125.500,00

104.932,05

25.000,00

25.000,00

117.900,00

98.113,67

PROJEKT TRGA I IGRALIŠTA U PJEŠČANOJ
UVALI

25.000,00

18.000,00

UREÐENJE NASELJA VINTIJAN

40.000,00

46.873,46

UREÐENJE NASELJA VINKURAN

110.000,00

108.544,40

UREÐENJE NASELJA POMER

100.000,00

94.039,52

PROJEKT UREÐENJA PROMETA U NASELJU
VOLME

20.000,00

0,00

UREÐENJE NASELJA BANJOLE

69.580,00

69.417,42

PROJEKT UREÐENJA PROSTORA OKO LOKVE
U MEDULINU

50.000,00

37.400,00

PROJEKT TRŽNICE PREMANTURA
UREÐENJE NASELJA PJEŠČANA UVALA

UREÐENJA NASELJA MEDULIN

150.000,00

137.770,21

UREÐENJE NASELJA PREMANTURA OPREMA

24.500,00

24.500,00

UREÐENJE NASELJA BANJOLE - OPREMA

30.420,00

30.412,50

3.397.650,00

295.043,73

PROJEKT MONTAŽNE SPORTSKE DVORANE
MEDULIN

30.000,00

19.375,00

PROJEKT MONTAŽNE SPORTSKE DVORANE
BANJOLE

30.000,00

26.701,56

BALON DVORANA BANJOLE

700.000,00

11.418,35

BALON DVORANA MEDULIN

800.000,00

21.279,76

IGRALIŠTE VINKURAN

475.000,00

168.929,06

IGRALIŠTE VINKURAN

695.000,00

0,00

Kapitalni projekt K100013 Gradnja i uređenje
sportskih objekata u Općini Medulin

PROJEKT SPORTSKE ZONE U PJEŠČANOJ
UVALI

25.000,00

25.000,00

PROJEKT IGRALIŠTA PREMANTURA

42.650,00

12.500,00

600.000,00

9.840,00

Kapitalni projekt K100014 Uređenje i izgradnja
šetnica i nogostupa u Općini Medulin

1.706.350,00

1.533.896,92

PJEŠAČKO BICIKLISTIČKA STAZA NA ULAZU U
BANJOLE

987.780,00

942.830,61

PROJEKT NOGOSTUPA OD NASELJA POMER
DO KAMPA

48.000,00

0,00

IDEJNI PROJEKT I PGP ZA PJEŠAČKO
BICIKLISTIČKU STAZU U BANJOLAMA

17.520,00

0,00

IGRALIŠTE PREMANTURA
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NOGOSTUP OD POMERA DO AUTOKAMPA

25.000,00

0,00

NOGOSTUP OD POMERA DO AUTOKAMPA

250.000,00

252.529,00

PROJEKT NOGOSTUPA DOLINKA VINKURAN

50.000,00

0,00

PROJEKT NOGOSTUPA OD ROTORA NA
OBILAZNICI POMER DO NASELJA POMER

18.000,00

0,00

PROJEKT NOGOSTUPA OD ROTORA NA
OBILAZNICI DO RASKRIŽJA KAMIK

12.300,00

0,00

PJEŠAČKA STAZA UZ NOVO TURISTIČKO
NASELJE BANJOLE

10.000,00

10.000,00

PJEŠAČKA STAZA UZ NOVO TURISTIČKO
NASELJE BANJOLE

187.750,00

238.380,60

UREÐENJE KRIŽNOG PUTA VOLME SKULPTURE

75.000,00

75.000,00

UREÐENJE KRIŽNOG PUTA VOLME SKULPTURE

25.000,00

15.156,71

Kapitalni projekt K100015 Izgradnja parkirališta

133.000,00

130.421,50

PARKIRALIŠTE UZ NOVO TURISTIČKO
NASELJE BANJOLE

118.000,00

130.421,50

IZMJENA PROJEKTA PARKIRALIŠTA NA
OSIPOVICI

15.000,00

0,00

360.000,00

368.464,96

Kapitalni projekt K100016 Uređenje zelenih
površina u Općini Medulin

7.500,00

3.000,00

SUSTAVI NAVODNJAVANJA ZELENIH
POVRŠINA

OBNOVA ZELENILA POMER

192.500,00

220.121,71

HORTIKULTURNO UREÐENJE

100.000,00

89.966,12

PROJEKT ZELENIH POVRŠINA

60.000,00

55.377,13

Kapitalni projekt K100017 Izgradnja DVD doma

1.500.000,00

458.231,29

IZGRADNJA DVD DOMA

1.000.000,00

458.231,29

IZGRADNJA DVD DOMA

500.000,00

0,00

Kapitalni projekt K100018 Izgradnja i
uređenje obala i lučica u Općini Medulin

292.000,00

65.000,00

50.000,00

56.000,00

SANACIJA MOLA RUNKE U PREMANTURI

150.000,00

0,00

PROJEKT I STUDIJE UREÐENJA OBALE III.
FAZA

PROJEKT LUKOBRANA U PJEŠČANOJ UVALI

92.000,00

9.000,00

Kapitalni projekt K100019 Izgradnja zgrade
MO Pješčana uvala

325.000,00

27.703,84

IZGRADNJA ZGRADE MO U PJEŠČANOJ UVALI

300.000,00

27.703,84

25.000,00

0,00

1.921.031,84

1.122.710,67

PROJEKT POSLOVNOG PROSTORA U
PJEŠČANOJ UVALI
Tekući projekt T100001 Izgradnja fekalne
kanalizacije
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KP ALBANEŽ - IZGRADNJA SEKUNDARNE
MREŽE KANALIZACIJE

850.250,00

767.208,87

KP ALBANEŽ - IZGRADNJA GRAVITACIJSKIH
VODOVA NASELJA KAŠTANJEŽ

894.000,00

355.501,80

PROJEKT JADRAN

30.000,00

0,00

PROJEKT JADRAN

46.781,84

0,00

KP ALBANEŽ - PROJEKT FEKALNE
KANALIZACIJE VOLME-ŠĆUZA

100.000,00

0,00

Tekući projekt T100004 Izgradnja vodovodne
infrastrukture

750.000,00

757.413,48

VODOVOD - IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE

750.000,00

238.213,48

VODOVOD - OSLOBAÐANJE OD PLAĆANJA KD

0,00

519.200,00

Pojedine stavke koje su realizirane u iznosu većem od planiranog pokrivene su
preraspodjelom proračunskih sredstava sukladno Zakonu o proračunu i Odluci o
izvršavanju proračuna Općine Medulin za 2012. godinu.

PROČELNICA
Zdenka Vratović , dipl. iur.
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Na temelju članka članka 14. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin
br. 7/09.), Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj 37.sjednici održanoj dana 15.travnja
2013. godine, donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnost iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine
broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09 i 49/11.) za 2012.
godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama
Općine Medulin.

KLASA:021-05/13-01/0002
URBROJ:2168/02-03/4-13-40
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić

Ručno pometanje:
1.909.200,00 m2
Strojno pometanje
velika čistilica: 14.998.000,00
m2
mala čistilica:
1.080.000,00 m2

Ručno čišćenje slivnih rešetki
i šahtova u svim naseljima
Općine Medulin (ukupno 284
šahta)
Strojno odštopavanje i pranje
(180 sati)
Rekonstrukcija dijelova
oborinske kanalizacije

Odvodnja
atmosferskih voda

Održavanje čistoće
javnih površina
1. Čišćenje javnih
površina

Plan za 2012. godinu

Naziv komunalne
djelatnosti

Ručno pometanje: 1.889.188,57 m2
Strojno pometanje
velika čistilica: 14.804.623,50 m2
mala čistilica:
1.080.000,00 m2

Održavalo se i čistilo po programu.
Izvedeni su radovi na
rekonstrukciji kanalizacije u
Medulinu na lokacijama Ulica
Sad – Hotel Holiday, parkiralište
kod Mižerije, zamjena dotrajalih
kanalizacijskih poklopaca

457.000,00

1.037.331,00

Realizirano od 01.01.2012. do
31.12.2012. godine

Financijski
plan u kn

Financijska
realizacija u %
100 %

100 %

Financijska
realizacija u kn

457.000,00

1.037.330,06

REALIZACIJA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOST IZ ČLANKA 22. ZAKONA
O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU OD 01.01. DO 31.12. 2012. GODINE

ALBANEŽ d.o.o. komunalno društvo Općine Medulin
Pomer, 12.03.2013.
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1.318.001,00
Čišćenje i pražnjenje
košarica sa zamjenom
najlon vrećica u svim
naseljima – 180 košarica 180
dana, sa održavanjem
košarica, kontejnera i ekobačvi
Čišćenje, sakupljanje i odvoz
krupnog otpada
Sakupljanje i odvoz
recikliranog otpada
Eko-akcije

3. Iznošenje i odvoz
smeća

740.000,00

Čišćenje kupališta:
VI i IX dvaput tjedno
VII i VIII svakodnevno
Čišćenje lučica:
I – V i X - XII dvaput
mjesečno
VI, IX jednom tjedno
VII, VIII tri puta tjedno

2. Čišćenje
kupališta i lučica

Pranje naselja:
9 puta, 117 vožnji
Održavanje fontana
Uređenje postolja za
kontejnere i klupe
Nabava kontejnera i klupa

Čišćenje i pražnjenje košarica sa
zamjenom najlon vrećica u svim
naseljima – 180 košarica 158 dana,
sa održavanjem košarica,
kontejnera i eko-bačvi.
Čišćenje, sakupljanje i odvoz
krupnog otpada: redovno –960
baja od 5 m3, divlje deponije –
636 m3, saniranje deponija
Pećine u Banjolama, sakupljanje
zelenog otpada 771 m3
Sakupljanje i odvoz recikliranog
otpada
Održane eko-akcije ožujak,
travanj, svibanj: 85 baja od 5 m3,
zbrinjavanje selektivnog otpada i
prikupljanje otpadnog jestivog ulja.

1.318.001,00

Čišćenje kupališta:
VI i IX dvaput tjedno VII i VIII
740.000,00
svakodnevno, u ostatku godine
prema potrebi, čišćenje Bijece
za blagdane prema potrebi te
sakupljanje i odvoz morske trave,
čišćenje AC Medulin, održavanje
i popravci sanitarnih čvorova na
kupalištima Bijeca, Pj. Uvala i
Centinera, Čišćenje lučica: I – V i X XII po potrebi VI, IX jednom tjedno VII,
VIII tri puta tjedno poslije nevremena i
za blagdane prema potrebi

Pranje naselja: 9 puta, 117 vožnji
Održavanje fontana po programu
Nabavljeni i postavljeni inox držači
za kontejnere – 30 komada, bojanje
park klupa
Nabavljeno 8 klupa

100 %

100 %
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738.001,00

606.000,00

Redovna košnja trave u svim
naseljima Općine Medulin:
796.235,00 m2
Prikupljanje otpadaka nakon
izvršene košnje:
868.620,00 m2
Redovna košnja trave uz
glavne komunikacijske
pravce u Općini Medulin:
146.200,00 m2
Prikupljanje otpadaka nakon
izvršene košnje: 163.400,00
m2
Održavanje novih kružnih
tokova i raskršća

Obnova zelenila na cvjetnim
površinama: 1.079,00 m2
rušenje dotrajalih stabala,
rezanje i održavanje zelenih
ograda uz prometnice,
obrezivanje grana stabala,
popravak i održavanje
zalijevača, voda za zalijevače,
krčenje i čišćenje neuređenih
površina

Održavanje javnih
površina
1. Čišćenje i
održavanje
zelenih površina

2. Obnova zelenila
na cvjetnim
površinama

100 %

100 %

738.000,01

605.994,11

Redovna košnja trave u svim
naseljima Općine Medulin:
796.235,00 m2
Prikupljanje otpadaka nakon
izvršene košnje:
868.620,00 m2
Redovna košnja trave uz glavne
komunikacijske pravce u Općini
Medulin: 146.200,00 m2
Prikupljanje otpadaka nakon
izvršene košnje: 166.900,00 m2
Održavanje novih kružnih tokova
i raskršća

Obnovljeno zelenilo na cvjetnim
površinama: 1.396,00 m2
rušenje dotrajalih stabala – 20
komada
rezanje i održavanje zelenih
ograda uz prometnice,
obrezivanje grana stabala –
ukupno 498 m3
popravak i održavanje zalijevača,
voda za zalijevače, krčenje i
čišćenje neuređenih
površina oko škole Banjole, ulaz u
Pomer
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25.000,00

Investicijsko
održavanje groblja

UKUPNO PLANIRANO

Održavanje groblja
1. Investicijsko
održavanje
groblja

REALIZACIJA

7.431.813,00

Usluga održavanja javne rasvjete

388.480,00

Usluga održavanja javne
rasvjete

UKUPNO REALIZIRANO

Investicijsko održavanje groblja
Izrada staza i rukohvata

Energija – javna rasvjeta

Sanirane bijele ceste u
Medulinu, Banjolama,
Premanturi, Vinkuranu,
Pješčanoj uvali, Ševe, Pomer
12.037,85 m2,
čišćeni nanosi pijeska nakon
nevremena po svim naseljima
održavano 4.200 m2 biciklističkih
staza
Održavani i postavljani
saobraćajni znakovi u cijeloj
Općini, čišćenje tabela i oglasnih
stupova,
sanacija asfalt. prometnica

1.200.000,00

922.000,00

Energija – javna rasvjeta

Održavanje javne
rasvjete
1. Energija – javna
rasvjeta
2. Usluga
održavanja javne
rasvjete

Tekuće i investicijsko Sanacija bijelih cesta u
održavanje cesta i
Medulinu, Banjolama,
signalizacije
Premanturi, Vinkuranu,
Pješčanoj uvali, Ševe, Pomer
planirano 12.164,40 m2,
biciklističkih staza ukupno
4.200 m2
Održavanje i postavljanje
saobraćajnih znakova u
cijeloj Općini
sanacija asfaltiranih
prometnica

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

Za Albanež d.o.o.
Direktor:
Edo Krajcar, mag.oec.

7.431.561,72

25.000,00

388.478,90

1.199.760,40

921.998,76
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Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( "Narodne novine", broj 26/03
– pročišćeni tekst , 82/04.,110/04., 178/04., 38/09., 79/09.,153/09., 49/11.,84/11.,144/12. ),
članka 14. Statuta Općine Medulin ( „ Službene novine Općine Medulin “ br. 7/09. ), te
članaka 5.,6.,7., 8. Odluke o komunalnom redu („ Službene novine Općine Medulin “ br.
2/10.) Općinsko Vijeće Općine Medulin na 37.sjednici održanoj 15.travnja 2013.godine,
donijelo je
PLAN
rasporeda lokacija za postavljanje elemenata urbane opreme na području
Općine Medulin
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Planom rasporeda lokacija za postavljanje elemenata urbane opreme na području Općine
Medulin (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se vrste objekata, djelatnosti, lokacije, dodjela
mjesta, odobrenje, naknada, površina čestice i nadzor na javnim površinama na kojima
se dozvoljava postavljanje elemenata urbane opreme, na području Općine Medulin,
čijem se građenju, odnosno izvođenju može pristupiti bez rješenja o uvjetima građenja,
potvrđenog glavnog projekta,građevinske dozvole i rješenja o uvjetima gradnje.
Članak 2.
Ovaj Plan utvrđuje raspored lokacija na javnim površinama na području Općine Medulin.
Članak 3.
Na površinama iz članka 2. mogu se postavljati elementi urbane opreme za obavljanje
sljedećih djelatnosti koje se dijele po grupama:
I Grupa:
ZABAVNE RADNJE
vrtuljak,
električni auti,
go-kart vozila na baterijski pogon
simulator,
trampolin,
gumeni grad,
gumeni tobogan
razne igraonice,
najam prijevoznih sredstava
drugi zabavni sadržaj
igre na sreću i lutrije
TRGOVAČKA DJELATNOST
prodaja naljepnica i tetovaža
prodaja rukotvorina i suvenira
prodaja proizvoda razne namjene osim hrane, pića, obuće i odjeće.
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prodaja majica i kapa sa termotiskom, sitotiskom i vezom.
prodaja novina i cigareta,
UGOSTITELJSKA DJELATNOST
prodaja brze hranu i ambalažiranog pića
coctail i beach bar
PRODAJA PREHRAMBENIH PROIZVODA
štand za slatkiše
prodaja kruha i peciva
izrada i prodaja forneta,
kokice i šećerna vuna
prodaja plodina
prodaja palačinki,
prodaja krofnica
prodaja sladoleda
prodaja voća i povrća
II Grupa:
USLUŽNE DJELATNOSTI
crtanje portreta
izrada ključeva i graviranje
usluge fotokopiranja, tiskanja i uveza
popravak predmeta domaćinstva
internet i usluge kompjutera
održavanje odjeće i obuće
usluge terapeutske masaže
brijačke i frizerske usluge
urarske usluge
fotografske i video usluge
bankarske usluge i mjenjačnice
usluge praonice
III Grupa:
TURISTIČKA PROMOCIJA ISTRE
ponuda istarskih suvenira
suveniri od školjaka
obrtnički istarski proizvodi
prodaja slika i fotografija sa istarskim motivima
turističke informacije i prodaju karata za izlete
proizvodi poljoprivrednog domaćinsva
usluga brze hrane od morskih proizvoda
prodaja svježe ribe i školjaka
ribolovne i ronilačke dozvole i iskaznice
oprema za sportski i rekreacijski ribolov
Članak 4.
Odobrenje za postavljanje elemenata urbane opreme izdaje Upravni odjel Općine
Medulin na osnovu provedenog postupka, sukladno ovom Planu, odredbama Odluke o
komunalnom redu Općine Medulin, i ostalim propisima.
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Članak 5.
Postavljanje elemenata urbane opreme na javnim površinama odobrava se ugovorom
nakon provedenog postupka javnog natječaja.
Članak 6.
Vlasnik ili korisnici pojedinih mjesta na lokacijama dužni su na njima održavati čistoću, red i
mir, opremiti ih potrebnom komunalnom infrastrukturom, odnosno koristiti ih u skladu s
Odlukom o komunalnom redu Općine Medulin.
II. JAVNE POVRŠINE
Lokacije
Članak 7.
Elementi urbane opreme na javnim površinama Općine Medulin mogu se postavljati na
sljedećim lokacijama:
1. Naselje Medulin
- LOKACIJA – PLACA dio k.č.689/1 k.o. Medulin
- LOKACIJA - OSIPOVICA. Ispred AC “Medulin” (k.č. 1123/8 dio 1123/9 dio, K.O.
Medulin)
- LOKACIJA –OSIPOVICA ispred Summer cluba dio 1123/14, dio 1123/10, 194/1,194/2,
dio 1123/4 i dio 1123/12 k.o. Medulin
- LOKACIJA – OSIPOVICA ispred zelenog otoka – dio k.č. 1123/16 k.o. Medulin
- LOKACIJA – OSIPOVICA – između ulaza u AC Medulin do odbojke na pijesku dio
k.č.1123/5 k.o. Medulin
2. Naselje Pješčana uvala
- LOKACIJA – lijevo od restorana Margerita dio k.č. 4763/6 k.o. Pula
- LOKACIJA - ispod zida prema restoranu Plava ribica - dio k.č. 4763/6 k.o.Pula
- LOKACIJA – lijevo ispod zida prema restoranu Margerita – dio k.č. 4763/6
- LOKACIJA – u blizini tzv. „ penzionerske plaže „ – dio k.č. 4780/1 k.o. Pula
3. Naselje Premantura
- LOKACIJA - kod stare škole – zgr.114 k.o. Premantura
- LOKACIJA - prostor tržnice – dio k.č. 68/1 k.o. Premantura
4. Naselje Vinkuran
- LOKACIJA – Vinkuranska vala – dio k.č. 1105/26 k.o. Pomer
5. Naselje Banjole
- LOKACIJA – kod AC Indie – dio k.č. 905/2 k.o. Pomer ,
- LOKACIJA – lučica Portić – dio k.č. 852/19 k.o. Pomer
- LOKACIJA – kod trgovine Puljanka – dio k.č. 759/26 k.o. Pomer
- LOKACIJA - između trgovine Puljanka i Društvenog doma Banjole – dio k.č. 759/26
k.o. Pomer
6. Naselje Pomer
- LOKACIJA – kod AC Pomer – dio k.č. 227/1 k.o. Pomer
Postupak dodjele lokacija
Članak 8.
Davanje pojedinih mjesta na lokacijama na javnim površinama u vlasništvu Općine Medulin
za postavljanje urbane opreme vrši se prikupljanjem pismenih ponuda.
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Članak 9.
Raspored i namjenu pojedinih mjesta na lokacijama na javnim površinama, početne cijene
natječaja za pojedino mjesto, te ostale odredbe zakupa mjesta određuje Općinsko vijeće
Odlukom o natječaju za davanje u zakup javnih površina na području Općine Medulin.
Članak 10.
Postupak prikupljanja pismenih ponuda i odabir zakupca provodi Povjerenstvo za
provedbu natječaja u sastavu:
1. Damir Demarin, predsjednik
2. Stanko Buić, član
3. David Gerlič,član
Članak 11.
Povjerenstvo između potpunih i pravovremenih ponuda bira najpovoljnijeg ponuditelja
po kriterijima najviše ponuđene cijene zakupa.
Članak 12.
Za korištenje javne površine plaća se porez u iznosu od 20% od izlicitirane ponude.
Odobrenje za postavljanje objekta
Članak 13.
Odobrenje za postavljanje objekta predstavlja Ugovor o zakupu javne površine i Porezno
rješenje.
Ugovor sadrži:
1. osobne podatke korisnika javne površine.
2. podatke o lokaciji mjesta,
3. površinu zakupa,
4. vrstu objekta koji se može postaviti,
5. djelatnost koja je odobrena,
6. iznos i uvjete plaćanja naknade,
7. iznos i uvjete plaćanja poreza na korištenje javne površine,
8. rok trajanja zakupa,
9. uvjete i razloge ukidanja ugovora,
10. rok za postavu objekta,
11. uvjete priključka na objekte komunalne infrastrukture,
Članak 14.
Ugovor o zakupu javne površine u ime Općine Medulin zaključuje Općinski načelnik.
III. NADZOR
Članak 15.
Nadzor nad provedbom ove Odluke vrše komunalni redari Općine Medulin.
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Članak 16.
Ukoliko komunalni redari u provođenju nadzora utvrde da se površine koriste bez i protivno
odobrenju mogu, sukladno ovlastima, pismeno naložiti da se predmeti uklone s površine
u primjerenom roku.
Ako se u određenom roku predmeti ne uklone s površine, upravni odjel donijeti će rješenje
o ukidanju odobrenja, te pokrenuti prekršajni postupak.
IV. KAZNENE ODREDBE
Članak 17.
Pravna osoba kazniti će se novčanom kaznom od 2.000,00 kuna, a odgovorna osoba
unutar pravne sa 500,00 kuna ako koristi površinu protivno odobrenju, odnosno bez
odobrenja prema odredbama ove Odluke.
Članak 18.
Novčanom kaznom od 300,00 kuna globiti će se na licu mjesta fizička osoba koja koristi
površinu protivno odobrenju, odnosno bez odobrenja.
Ako počinitelj prekršaja ne plati novčanu globu na licu mjesta, komunalno redarstvo će
Prekršajnom sudu podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Odobrenja koja su izdana za korištenje javnih površina temeljem dosadašnjih propisa
ostaju na snazi do isteka roka važenja.
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim Novinama Općine Medulin.

KLASA : 021-05/13-01/0002
URBROJ: 2168/02-03/4-13-37
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 14. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulinbr. 7/09.),
članka 10. stavak 1. Odluke o komunalnom redu (Službene novine Općine Medulin br
2/10.), Općinsko Vijeće Općine Medulin na svojoj 37.sjednici od 15.travnja 2013. godine
donosi
ODLUKU
o raspisivanju natječaja
za davanje u zakup javnih površina
u vlasništvu Općine Medulin za 2013. godinu
Članak 1.
Raspisuje se natječaj za davanje u zakup javnih površina radi postave:
1. NASELJE MEDULIN
/k.č.k.o.
/mikrolokacija

Namjena

Tip
naprave

Početna
cijena (u kn)

Jamčevina
(u kn)

k.č.969/1 k.o.Medulin
PLACA 1.1.

Prodaja vlastitih
poljoprivrednih
proizvoda

Stand

4.000,00 kn

1.200,00 kn

k.č.969/1 k.o.Medulin
PLACA 1.2.

Stand
Prodaja istarskih
autohtonih suvenira,
umjetničkih
proizvoda i
proizvoda od
lavande

5.000,00 kn

1.500,00 kn

dio k.č.1123/8 dio 1123/9
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred AC Medulin 1.3.

crtanje sprejem

6.000,00 kn

1.800,00 kn

dio k.č.1123/8 dio 1123/9
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred AC Medulin 1.4.

prodaja balona

Stol

6.000,00 kn

1.800,00 kn

dio k.č.1123/8 dio 1123/9
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred AC Medulin 1.5.

umjetničke
rukotvorine

Stand

12.000,00 kn 3.600,00 kn

dio k.č.1123/8 dio 1123/9
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred AC Medulin 1.6.

umjetničke
rukotvorine

Stand

12.000,00 kn 3.600,00 kn

dio k.č.1123/8 dio 1123/9
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred AC Medulin 1.7.

umjetničke
rukotvorine

Stand

12.000,00 kn 3.600,00 kn

dio k.č.1123/8 dio 1123/9
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred AC Medulin 1.8.

umjetničke
rukotvorine

Stand

12.000,00 kn 3.600,00 kn
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dio k.č.1123/8 dio 1123/9
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred AC Medulin 1.9.

Tetovaža

Stand

12.000,00 kn 3.600,00 kn

dio k.č.1123/8 dio 1123/9
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred AC Medulin 1.10.

uređivanje noktiju

Stand

6.000,00 kn

1.800,00 kn

dio k.č.1123/8 dio 1123/9
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred AC Medulin 1.11.

prodaja
proizvoda od
lavande

Stand

5.000,00 kn

1.500,00 kn

dio k.č.1123/8 dio 1123/9
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred AC Medulin 1.12.

crtanje portreta

6.000,00 kn

1.800,00 kn

dio k.č.1123/8 dio 1123/9
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred AC Medulin 1.13.

izrada ukrasnih reg. Vozilo
oznaka, ukrašavanje
šalica

10.000,00 kn 3.000,00 kn

dio k.č.1123/8 dio 1123/9
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred AC Medulin 1.14.

zabavne igre

18.000,00 kn 5.400,00 kn

Simulator

dio k.č. 1123/14, dio
trgovačka djelatnost
1123/10, 194/1, 194/2,dio
(osim hrane i pića)
1123/4 , dio 1123/12
k.o. Medulin OSIPOVICA
ispred Summer cluba 1.15.

Lokacija
zakupljena
do
30.09.2016.

dio k.č.1123/14, dio
trgovačka djelatnost
1123/10, 194/1, 194/2,dio
(osim hrane i pića)
1123/4 , dio 1123/12
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred Summer cluba 1.16.

Lokacija
zakupljena
do
30.09.2016.

dio k.č.1123/14, dio
trgovačka djelatnost
1123/10,194/1,194/2,dio
(osim hrane i pića)
1123/4 , dio 1123/12
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred Summer cluba 1.17.

Lokacija
zakupljena
do
30.09.2016.

dio k.č.1123/14, dio
trgovačka djelatnost
1123/10,194/1,194/2,dio
(osim hrane i pića)
1123/4 , dio 1123/12
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred Summer cluba 1.18.

Lokacija
zakupljena
do
30.09.2016.

dio k.č.1123/14, dio
zabavna djelatnost
1123/10,194/1,194/2,dio
iznajmljivanje
1123/4 , dio 1123/12
mobilnih konjića
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred Summer cluba 1.19.

površina
10m x 5m

6.000,00 kn

dio k.č.1123/14, dio
trgovačka djelatnost
1123/10,194/1,194/2,dio
(osim hrane i pića)
1123/4 , dio 1123/12
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred Summer cluba 1.20.

kiosk
12.00 m2
i terasa
12,00 m2

22.000,00 kn 6.600,00 kn

1.800,00 kn
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dio k.č.1123/14, dio
trgovačka djelatnost
1123/10,194/1,194/2,dio
(osim hrane i pića)
1123/4 , dio 1123/12
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred Summer cluba 1.21.

kiosk
12.00 m2
i terasa
12,00 m2

22.000,00 kn 6.600,00 kn

dio k.č.1123/14, dio
trgovačka djelatnost
1123/10,194/1,194/2,dio
(osim hrane i pića)
1123/4 , dio 1123/12
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred Summer cluba 1.22.

kiosk
12.00 m2
i terasa
12,00 m2

22.000,00 kn 6.600,00 kn

dio k.č.1123/14, dio
trgovačka djelatnost
1123/10,194/1,194/2,dio
(osim hrane i pića)
1123/4 , dio 1123/12
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred Summer cluba 1.23.

kiosk
12.00 m2
i terasa
12,00 m2

22.000,00 kn 6.600,00 kn

trgovačka djelatnost
dio k.č.1123/14, dio
(osim hrane i pića)
1123/10,194/1,194/2,dio
1123/4 , dio 1123/12
k.o.Medulin OSIPOVICA
ispred Summer cluba 1.24.

kiosk
12.00 m2
i terasa
12,00 m2

22.000,00 kn 6.600,00 kn

Dio k.č.1123/16 k.o.
Prodaja novina i
Medulin OSIPOVICA
duhanskih
ispred zelenog otoka 1.25. proizvoda

Kiosk
12,00 m2

15.000,00 kn 4.500,00 kn

Dio k.č. 1123/5 k.o. Medulin Vodeni nogomet
OSIPOVICA između ulaza
u AC Medulin do odbojke
na pijesku 1.26.

15.000,00 kn 4.500,00 kn

2. NASELJE PJEŠČANA UVALA
/k.č.k.o.
/mikrolokacija
dio k.č. 4763/6 k.o. Pula
PJEŠČANA UVALA 2.1.

Namjena

Tip
naprave

Početna
cijena (u kn)

prodaja novina i
duhanskih
proizvoda

Jamčevina
(u kn)
Lokacija
zakupljena
do 23.4.2014

dio k.č. 4763/6 k.o. Pula
prodaja voća i
PJEŠČANA UVALA
povrća
desno ispod zida prema
restoranu Plava ribica 2.2.

štand

8.000,00 kn

2.400,00 kn

dio k.č. 4763/6 k.o. Pula
PJEŠČANA UVALA
lijevo ispod zida prema
restoranu Margerita 2.3.

štand

8.000,00 kn

2.400,00 kn

kiosk

15.000,00

4.500,00

prodaja plažnih
rekvizita

ambulantna
dio k.č. 4780/1 k.o. Pula
prodaja
PJEŠČANA UVALA
u blizini tzv.”penzionerske
plaže" 2.4.
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3. NASELJE PREMANTURA
/k.č.k.o.
/mikrolokacija

Namjena

Tip
naprave

Početna
cijena (u kn)

Jamčevina
(u kn)

dio k.č. ZGR.114 k.o.
Premantura
PREMANTURA kraj stare
škole 3.1.

prodaja palačinki

Stand

6.000,00 kn

1.800,00 kn

dio k.č. ZGR.114 k.o.
Premantura
PREMANTURA kraj stare
škole 3.2.

prodaja autohtonih
suvenira i
rukotvorina

Stand

6.000,00 kn

1.800,00 kn

k.č.68/1 k.o. Premantura
prodaja voća i
PREMANTURA Tržnica 3.3. povrća

Kiosk

10.000,00 kn 3.000,00 kn

k.č.68/1 k.o. Premantura
prodaja voća i
PREMANTURA Tržnica 3.4. povrća

Kiosk

10.000,00 kn 3.000,00 kn

4. NASELJE VINKURAN
/k.č.k.o.
/mikrolokacija
k.č. 1105/26 k.o.Pomer
VINKURAN Vinkuranska
vala 4.1.

Namjena
prodaja
ambalažirane hrane

Tip
naprave
Kiosk

Početna
cijena (u kn)

Jamčevina
(u kn)

8.000,00 kn

2.400,00 kn

Početna
cijena (u kn)

Jamčevina
(u kn)

5.NASELJE BANJOLE
/k.č.k.o.
/mikrolokacija

Namjena

Tip
naprave

k.č. 905/2 k.o.Pomer
BANJOLE Kod AC Indije
5.1.

trgovačka
djelatnost

Kiosk

15.000,00 kn 4.500,00 kn

k.č. 905/2 k.o.Pomer
BANJOLE Kod AC Indije
5.2.

prodaja voća i
povrća

Kiosk

5.000,00 kn

1.500,00 kn

k.č. 852/19 k.o.Pomer
BANJOLE u lučici Portić
5.3.

prodaja voća i
povrća

Kiosk

5.000,00 kn

1.500,00 kn

k.č. 759/26 k.o.Pomer
BANJOLE kod trgovine
Puljanka 5.4.

prodaja voća i
povrća

Kiosk

10.000,00 kn 1.500,00 kn

k.č. 759/26 k.o.Pomer
BANJOLE Između
trgovine Puljanka i
Društvenog doma Banjole
5.5.

zabavne igre

Trampoline

15.000,00 kn 4.500,00 kn

Za lokaciju 5.4. zakup javne površine daje se na jednu godinu.
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6. NASELJE POMER
/k.č.k.o.
/mikrolokacija
k.č. 227/1 k.o.Pomer
POMER 6.1.

Namjena
Ugostiteljska
djelatnost

Tip
naprave
Kiosk

Početna
cijena (u kn)

Jamčevina
(u kn)

15.000,00 kn 4.500,00 kn

Naprave navedene u tabelarnom i grafičkom prikazu ovog natječaja moraju zadovoljavati
slijedeće oblikovne karakteristike:
KIOSK
Pod kioscima u smislu ove Odluke razumijevaju se gotovi montažni objekti gotove
konstrukcije, građevinske bruto površine do 12 m2, koji se u cijelosti ili u dijelovima mogu
prenositi i postavljati na određena mjesta za obavljanje poslovne djelatnosti, koji mogu
biti priključeni na komunalnu infrastrukturu.
Na lokaciji Osipovica – ispred Summer cluba ; od rednog broja 1.16. – 1.25. kiosci moraju
biti montažni, betonski površine 12.00 m2 dimenzija 500 x 240 cm sa vanjskom fasadom
u izgledu bijelog umjetnog kamena, krov – crijep sa pripadajućom elektroinstalacijom,
ormarićem sa fidovom sklopkom i atestnom dokumentacijom,svojim brojilom i rolo vratima
u bijeloj boji, te jednobojnom tendom bijele boje površine 500 x 240 , maksimalne visine
3,00 m.- trebaju izgledati kao na fotografiji:

POKRETNA NAPRAVA
Pod pokretnom napravom u smislu ove Odluke razumijeva se:
1. Lako premjestivi objekti koji služe za prodaju određene robe i/ili vršenje određenih
usluga:
- Štandovi za prodaju voća i povrća, automati i naprave za prodaju pića, napitaka
i sladoleda, hladnjaci za sladoled i piće, prikolice za ambulantnu prodaju, naprave
za sladoled, palačinke, krofnice, peći za pečenje plodina, vage za vaganje ljudi,
sprave za masažu i slične naprave.
2. Predmeti koji se postavljaju u svrhu organiziranja terasa ugostiteljskih objekata:
- stolovi, stolice, klupe,suncobrani, pokretne ograde, tende, cvjetne vaze i ostala
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oprema u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti
3. Predmeti radi prezentiranja prodajnog asortimana ispred zanatskih i dr. poslovnih
građevina
4. Predmeti radi organiziranja zabave:
- cirkuski šatori, luna parkovi, zabavne radnje i sl.
5. Predmeti radi organiziranja manifestacija za vrijeme državnih i vjerskih
blagdana, obljetnica, športskih događaja i drugih manifestacija, odnosno u
svrhu promidžbe.
Štandovi trebaju biti drveni kao na fotografiji koja slijedi:

Štandovi u naselju Pješčana Uvala trebaju izgledati kao štand na slici sa oblikovnim
karakteristikama:
- Trebaju biti izrađeni od pocinčane čelične konstrukcije zaštićene zapečenim prahom,
te od pokrova od polikarbonata. Ispod radnog stola trebaju sadržavati policu sa kliznim
vratima sa sistemom za zaključavanje, te prednje preklopne police.
Krov treba sadržavati klizni mehanizam koji omogućuje izvlačenje krovnih elemenata radi
pružanja dodatne zaštite od kiše ili sunca.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 2/2013.

Strana 395

Javna površina za postavljanje pokretnih naprava daje se u zakup za razdoblje od dana
zaključenja ugovora do 30.rujna 2013. godine, osim lokacija pod brojem 1.15.,1.16.,1.17.i
1.18. koje su zakupljene do 30.09.2016. i lokacije pod brojem 2.1.koja je zakupljena
do 23.04.2014.godine.
Zakupci su obvezni poslije 23,00 sati ukloniti robu sa štandova.
Članak 3.
Na javnim površinama moguće je obavljati samo djelatnost u skladu s namjenom
utvrđenom u točki I ove Odluke.
Razlozi za otkaz ugovora o zakupu su:
- korištenje javne površine suprotno ugovorenoj namjeni,
- neplaćanje ili nepravovremeno plaćanje naknade,
- davanja zakupljene javne površine u podzakup.
U slučaju otkaza ugovora o zakupu zbog nepridržavanja ugovornih odredbi javna površina
će se ponovo izložiti javnom natječaju.
Općina Medulin od zakupca zadržava do tada uplaćena novčana sredstva, odnosno
potraživanja dotad neuplaćenih novčanih sredstava.
Zakupac kojem se otkazuje ugovor o zakupu gubi pravo sudjelovanja na javnom natječaju
za zakup javnih površina koji će Općina Medulin raspisati nakon otkaza ugovora o zakupu
za predmetnu nekretninu u tekućoj i u narednoj kalendarskoj godini.
Članak 4.
Natječaj za davanje u zakup javnih površina iz točke I ove Odluke provesti će se
prikupljanjem pisanih ponuda.
Ponuditelji svoje ponude dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenim omotnicama
u roku od sedam (7) dana od dana obavijesti o javnom natječaju u dnevnom tisku.
Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili predajom
u pisarnici Općine Medulin u zatvorenoj omotnici uz naznaku « ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP
JAVNIH POVRŠINA – NE OTVARAJ».
Ponude se dostavljaju najkasnije do sata određenog za početak javnog otvaranja ponuda,
a vrijeme i dan otvaranja ponuda biti će određeno tekstom natječaja.
Članak 5.
Jamčevina za sudjelovanje u natječaju iznosi 30% od početnog iznosa zakupnine i uplaćuje
se za svaku lokaciju posebno u korist računa naknade za uporabu javnih površina.
Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Medulin br. 2340009-1826300008, model 68,
pozivom na broj 5738-OIB za pravne osobe ponuditelja do početka otvaranja pismenih
ponuda, s točnom naznakom lokacije odnosno mikrolokacije za koju je uplaćena.
Članak 6.
PROVEDBA NATJEČAJA:
Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Medulin.
Pisana ponuda mora sadržavati:
1. Ime i prezime, odnosno naziv podnositelja ponude, s naznakom prebivališta, odnosno
boravišta ili sjedišta pravne osobe,
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2. Oznaku lokacije i mikrolokacije za koju se stavlja ponuda,
3. Ponuđeni iznos zakupnine (koji ne može biti manji od početne zakupnine),
Uz pisanu ponudu moraju se priložiti isprave (u originalu ili ovjerenom presliku):
1. dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji domaće pravne osobe,
2. dokaz o uplaćenoj jamčevini – u iznosu 30% od utvrđene početne cijene,
3. dokaz o nepostojanju duga prema Općini Medulin, te prema trgovačkim društvima
i ustanovama u vlasništvu Općine Medulin – JU Kamenjak, Buža d.o.o., Dječji vrtić,
(potvrda Upravnog odjela za proračun i financije)
- za Albanež d.o.o. ( potvrda Albanež d.o.o. )
4. obrtnicu, odnosno izvod iz sudskog registra,
5. fotografiju objekta (kiosk, pokretna naprava)
6. dokaz o postojanju prvenstvenog prava za zakup - ugovor o zakupu za lokaciju za
koju se natječe,
7. ovlaštenje,odnosno punomoć za zastupanje (za ovlaštene predstavnike odnosno
opunomoćenike),
8. izjavu podnositelja ponude ovjerenu kod javnog bilježnika da je upoznat sa uvjetima
natječaja, situacijom na terenu, te da prihvaća sve uvjete iz natječaja koji su navedeni
u natječaju.
Ponude se dostavljaju do dana javnog otvaranja ponuda koji će biti određen u tekstu
javnog natječaja.
O tijeku sjednice Povjerenstva vodi se zapisnik.
Postupak javnog otvaranja ponuda:
- utvrđuje se koliko je pravovremenih ponuda zaprimljeno,
- koji su ponuditelji nazočni otvaranju ponuda,
- nakon otvaranja ponude nazočni ponuditelji upoznaju se sa iznosom ponuđene cijene.
Po okončanju sjednice zapisnik potpisuju nazočni članovi Povjerenstva i zapisničar, a
ovjeravaju dva ovjerovitelja zapisnika koje između sebe izaberu nazočni ponuditelji.
Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi Povjerenstvo u roku od sedam (7) dana od javnog
otvaranja ponuda.
Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj sa najvišom ponuđenom cijenom.
Ponuditelj koji ima prvenstveno pravo za zakup javne površine mora prihvatiti najvišu
postignutu visinu naknade u javnom natječaju za predmetnu površinu da bi bio utvrđen
kao najpovoljniji ponuditelj.
Ako je za iste nekretnine odnosno lokacije ili mikrolokacije prispjelo više valjanih
najpovoljnijih ponuda raznih ponuditelja koje su istovjetne glede ponuđene visine
zakupnine, Povjerenstvo će usmenim nadmetanjem između takvih ponuditelja utvrditi
koja je ponuda najpovoljnija.Usmeno nadmetanje provesti će Povjerenstvo u vrijeme i
na mjestu koje će naknadno odrediti, te o tome obavijestiti sve ponuditelje sa valjanom
istovjetnom ponudom ili sa prvenstvenim pravom.
Ako ponuditelj za kojega se prema prispjeloj ponudi utvrdi da ima osnova za ostvarivanje
prvenstvenog prava, nije nazočan otvaranju ponuda, Povjerenstvo će takvog ponuditelja
pisanim putem pozvati da pristupi kod nadležnog upravnog tijela radi upoznavanja s
najvišom postignutom zakupninom i zaprimanja izjave o eventualnom ostvarivanju
prvenstvenog prava, uz prihvat najviše postignute zakupnine.
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Odluka Povjerenstva o izboru najpovoljnijih ponuditelja biti će objavljena na web
stranici i oglasnoj tabli Općine Medulin u roku od sedam (7) dana od dana javnog
otvaranja ponuda.
Ponuditelji koji su utvrđeni kao najpovoljniji, dužni su u roku od 3 dana (računajući
od dana objave Odluke Povjerenstva), dati izjavu o prihvaćanju zakupa po najvišoj
postignutoj cijeni.
Ukoliko se Ponuditelji koji su utvrđeni kao najpovoljniji u navedenom roku ne izjasne,
smatrat će se da odustaju od svoje ponude gube pravo na sklapanje ugovora i povrat
uplaćene jamčevine, a lokacija i pravo na zaključenje ugovora stječe slijedeći najpovoljniji
ponuditelj na toj lokaciji odnosno mikrolokaciji.
Ukoliko idući najpovoljniji ponuditelji odustanu od sklapanja ugovora ili ne pristupe u
roku od 3 dana od dana dostave poziva za sklapanje ugovora, gube pravo na sklapanje
ugovora i povrat uplaćene jamčevine.
Ponuditeljima kojima su ponude utvrđene kao nevaljane ili nepovoljne, uplaćena jamčevina
vratit će se u roku od pet dana (5) od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Članak 7.
Ugovor o zakupu sklapa se u roku od 7 dana od dana utvrđivanja najpovoljnijih
ponuda.
Cijenu zakupnine u koju se uračunava uplaćena jamčevina zakupac plaća u roku od
15 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu.
Na iznos zakupnine zakupac je dužan platiti 20% poreza na korištenje javnih površina u
roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora na žiro-račun Općine Medulin br. 23400091826300008, model 68, pozivom na broj 1740-OIB
Članak 8.
Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve informacije u svezi natječaja i izvršiti uvid u
položaj lokacija iz t. I. ove Odluke u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i komunalni
sustav u Medulinu, Centar 223/II kat soba br.3 tijekom uredovnog vremena.
Članak 9.
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Medulin,na web stranici Općine Medulin,
te putem obavijesti o objavljenom natječaju u dnevnom glasilu «Glas Istre».
Otvaranje pisanih ponuda provest će se u prostorijama Općine Medulin, Centar 58, a
datum održavanja bit će određen tekstom natječaja.

Klasa: 021-05/13-01/0002
Urbroj: 2168/02-03/4-13-3
Medulin,15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 171. stavka 3. točke 2.Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 153/09.,
130/11.), članka 21. Zakona o koncesijama (Narodne novine br. 143/12.) i članka 14. Statuta
Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin, br. 07/09), Općinsko vijeće Općine
Medulin, na 37.sjednici održanoj 15.travnja 2013. godine, donosi
OBAVIJEST
o namjeri davanja 5 koncesija za obavljanje djelatnosti crpljenja i odvoza
otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Općine Medulin
Odjeljak I: Davatelj koncesije
I.1) Naziv, adrese i kontakt
Davatelj koncesije: OPĆINA MEDULIN
OIB: 70537271639
Poštanska adresa: Centar 223
Mjesto:Medulin
Poštanski broj: 52203
Država:Hrvatska
Služba za kontakt:Upravni odjel za prostorno planiranje i komunalni sustav
Osoba za kontakt:Zdenka Vratović
Tel: 052/385-674
E-pošta: opcina@medulin.hr
Telefax: 052/385-660
Internetska adresa:www.medulin.hr
Glavna adresa: www.medulin.hr
Daljnje podatke daje:navedena služba za kontakt
Dokumentacija je dostupna kod navedene službe za kontakt
Ponude se šalju navedenoj službi za kontakt
I.2.) Vrsta davatelja koncesije
Jedinica lokalne i područne ( regionalne) samouprave – Općina Medulin
I.3) Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge
I.4)Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija
Ne
Odjeljak II:Vrsta i predmet koncesije
II.1.) Opis koncesije
II.1.1) Predmet koncesije
Javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama
II.1.2) Vrsta koncesije
Koncesija za javne usluge procijenjene vrijednosti manje od 5.000.000 eura (bez PDV-a)
u kunskoj protuvrijednosti
Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije:
Naselja Medulin, Banjole, Premantura, Pješčana uvala, Pomer, Vinkuran i Vintijan
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II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti ( predmeta) koncesije:
Obavljanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na području Općine Medulin
II.1.4) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)
Nije primjenjivo
II.2) Dodatni podaci o koncesiji
Nije primjenjivo
II.2.1) Ukupna količina i opseg usluga
Procijenjena vrijednost koncesije ( bez PDV-a): 540.000,00
II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama ( podugovaranje )
Nije primjenjivo
II.2.3) Rok trajanja koncesije ( u godinama )
3 godine od sklapanja ugovora
II.2.4) Uvjeti vezani za sklapanje ugovora o podkoncesiji
Nije primjenjivo
Odjeljak III:Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci
III.1) Uvjeti sudjelovanja
III.1.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se
odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
Ako ne dostavi izjavu da gospodarskom subjektu i osobi ovlaštenoj za zastupanje istog
nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela iz članka 67. Zakona
o javnoj nabavi ( „ Narodne novine „ br.90/11.) ( ne stariji od 30 dana do dana slanja u
objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije ).
III.1.2) Financijska sposobnost
Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:
Potvrda nadležne porezne uprave kojom se dokazuje da ponuditelj nema neplaćenih
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje ( ne starije od 30 dana od
dana slanja u objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije.
Minimalna razina financijske sposobnosti koja se zahtjeva
Nije primjenjivo
III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost
Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:
Popis značajnih ugovora o uslugama iz predmeta javnog natječaja izvršenih u posljednjih pet
godina s potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima koje daje druga ugovorna strana.
Izjava ponuditelja ovjerena kod javnog bilježnika u kojoj navodi popis tehničke
opreme,uređaja i alata kojima ponuditelj raspolaže uz uvjet da mora raspolagati s
minimalno slijedećom opremom:
- 1 kamion/cisternu za prijevoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama zapremine 8 m3
- 1 kamion/cisternu za prijevoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama zapremine 14 m3
- 2 kompleta usisnih cijevi profila 110 mm, ukupne dužine minimalno 50 metara
Minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtjeva
Nije primjenjivo
III.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti sposobnosti
Rješenje o upisu u poslovni, sudski ( trgovački ),strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući
registar iz kojeg se vidi da je ponuditelj registriran za obavljanje poslova koji su predmet
koncesije (ne stariji od 6 mjeseci ) do dana slanja u objavu obavijesti o namjeri davanja
koncesije.
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III.2) Posebni uvjeti
Prije zaključenja ugovora o koncesiji Ponuditelj je obvezan zaključiti Ugovor o ispuštanju
otpadnih voda nastalih na području Općine Medulin u sustav javne odvodnje Grada Pule
sa nadležnim komunalnim trgovačkim društvom Grada Pule.
III.2.1) Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge nije vezano za određenu profesiju.
III.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje
usluga
Odjeljak IV:Postupak
IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1) Vrsta postupka prema Zakonu o javnoj nabavi ( za koncesije za javne usluge
vrijednosti jednake ili veće od 5,0 mln EUR bez PDV-Aa u kunskoj protuvrijednosti
Nije primjenjivo
IV.1.2)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziva na
dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
Nije primjenjivo
IV.1.4) Poseban zakon
Nije primjenjivo
IV.2) Vrsta postupka prema Zakonu o javnoj nabavi ( za koncesije za javne usluge
manje od 5,0 mln EUR bez PDV-Aa u kunskoj protuvrijednosti )
IV.2.1.) Vrsta postupka
Primjena Zakona o koncesijama ( Glava III )
IV.3) Kriteriji za odabir ponude
IV.3.1) Kriterij za odabir ponude
Najviša ponuđena naknada za koncesiju
IV.3.2) Jamstva za ozbiljnost ponude
Zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika ili dokaz o uplati jamstva na žiro račun Općine
Medulin broj:2340009-186300008 u iznosu od 1.000,00 kn.
Ponuditelj je dužan dostaviti izjavu ponuditelja da će ukoliko bude odabran u roku mirovanja
dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora o koncesiji u obliku bjanko zadužnice na
iznos od 10% vrijednosti naknade za koncesiju u iznosu od 3.600,00 kn).
Odjeljak V:Administrativni podaci
V.1) Evidencijski broj koji je dodijelio davatelj koncesije
1/13
V.2. Rok za dostavu ponuda
24.svibnja 2013. godine do 11 sati.
V.3)Jezik na kojem prijave moraju biti dostavljene
Hrvatski jezik
V.4)Adresa na koju se moraju poslati ponude:
Općina Medulin, 52 203 Medulin,Centar 223
V.5)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije
ili opisne dokumentacije
nije prihvatljivo
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V.6)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u
dijalogu odabranim natjecateljima
Nije prihvatljivo
V.7)Rok valjanosti ponude
90 dana od isteka roka za dostavu ponuda
V.Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Javno otvaranje ponuda obavit će Stručno povjerenstvo 24. svibnja 2013.godine u 11,00
sati u prostorijama Općine Medulin,Centar 223
Odjeljak VI:Dopunski podaci
VI.1) Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor o koncesiji nije u vezi s projektom koji se financira iz Europske unije
VI.2)Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona
Nije primjenjivo
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1.) Tijelo nadležno za žalbeni postupak
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa:Koturaška 43/IV
Mjesto:Zagreb
Poštanski broj:10 000
Država:Hrvatska
E-pošta:dkom@dkom.hr
Telefon:01-4559930
Internetska adresa:www.dkom.hr
Telefaks: 01-4559933
VI.3.2) Podnošenje žalbe
5 dana od dana javnog otvaranja ponuda u odnosu na radnje, postupke, nečinjenja
vezana uz dokumentaciju za koncesiju, te postupak otvaranja ponuda.
VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
Službeni naziv:Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa:Koturaška 43/IV
Mjesto:Zagreb
Poštanski broj:10 000
Država:Hrvatska
E-pošta:dkom@dkom.hr
Telefon:01-4559930
Internetska adresa:www.dkom.hr
Telefaks: 01-4559933
Klasa:021-05/13-01/0002
Urbroj:2168/02-03/4-13-5
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Temeljem članka 14.stavka 1. Zakona o koncesijama (Narodne novine br. 143/12.) i članka
14. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin " br. 7/09.) Općinsko vijeće
Općine Medulin, na svojoj 35.sjednici održanoj dana 15.travnja 2013.godine donosi
ODLUKU
o imenovanju članova stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje
komunalne djelatnosti crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih
jama na području Općine Medulin
Članak 1.
Imenuju se članovi stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti
crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Općine Medulin
kako slijedi:
1. Zdenka Vratović, predsjednica povjerenstva
2. Silvija Perica
3. Edo Krajcar
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/13-01/0002
Urbroj: 2168/02-03/4-13-6
Medulin, 15. 04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 2/2013.

Strana 403

Na temelju članka 86. i 87. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12) i članka
14. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br. 7/09) Općinsko vijeće
Općine Medulin na 37. sjednici održanoj dana 15.travnja 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o zaduženju Općine Medulin
Članak 1.
Odobrava se zaduživanje Općine Medulin kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d.,
Zagreb, Račkoga 6 nabavom novčanog kredita za financiranje izgradnje vatrogasnog
doma u Medulinu u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kn.
Članak 2.
Općina Medulin zadužuje se pod slijedećim uvjetima:
1. Kamatna stopa: 6,75% godišnje, fiksna
2. Rok otplate: 10 godina od dana prijenosa kredita u otplatu, uz mogućnost
prijevremene otplate djelomično ili u cijelosti
3. Poček: bez počeka
4. Valuta: HRK
5. Otplata rata: 120 jednakih mjesečnih rata
6. Naknada za obradu kredita: 0,2% od iznosa kredita, jednokratno, plaća se prije
puštanja kredita u tečaj
7. Osiguranje kredita: mjenice, zadužnice
Vrijednost zaduženja:
1. Iznos glavnice: 2.000.000,00 kn
2. Ukupan iznos troškova kamata: 680.914,83 kn
3. Iznos naknade za obradu kredita: 4.000,00 kn
4. Ukupna vrijednost zaduženja (1+2+3): 2.684.914,83 kn
Članak 3.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Medulin za zaključivanje Ugovora o kreditu s PRIVREDNOM
BANKOM ZAGREB d.d., nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.
Članak 4.
Sredstva za otplatu kredita (glavnice, kamata i troškova) osigurana su u Proračunu Općine
Medulin za 2013. godinu i projekciji za 2014. i 2015. godinu te će se u iznosima godišnjih
anuiteta prema otplatnom planu osigurati u proračunima idućih godina u razdoblju do
konačne otplate kredita.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama
Općine Medulin.
Klasa: 021-05/13-01/0002
Urbroj: 2168/02-04/3-13-4
Medulin, 15.04.2013.

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 14. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 7/2009)
Općinsko vijeće na svojoj 37. sjednici održanoj dana 15.travnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti na kupoprodaju nekretnina
Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku o zaključenju ugovora o kupoprodaji nekretnina k.č. br.
890/46, 890/47, 890/48 sve k.o. Medulin, ukupne površine 699 m2, za kupoprodajnu
cijenu od 453.600,00 kn s gđom Agnesom Lorencin, a radi rješavanja imovinsko pravnih
odnosa za prometnicu „ vertikala Burle“ te se ovlašćuje načelnik Općine Medulin da
zaključi predmetni Ugovor.
Članak 2.
Kupoprodajna cijena za nekretnine iz prethodne točke platiti će se na slijedeći način:
300.000,00 kn u roku od 15 dana od zaključenja Ugovora i 153.600,00 kn do 30. siječnja
2014. godine.
Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke osigurana su financijska sredstva proračunom Općine Medulin
R-291, te u projekciji proračuna za 2014. Godinu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama
Općine Medulin.

Klasa: 021-05/13-01/0002
Urbroj:2168/02-02/1-13-21
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 14. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 7/2009.)
i članka 8. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava
građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta (Službene novine Općine Medulin
broj 7/2009.) Općinsko vijeće na svojoj 37.sjednici održanoj dana 15.travnja 2013. godine,
donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za kupoprodaju nekretnina
Članak 1.
Daje se suglasnost na zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina s kupcem
Željkom Lorencinom za kupnju k.č.br. 795/17 k.o. Medulin s kupoprodajnom cijenom
od 955.000,00 kn.
Daje se suglasnost na zaključivanje ugovora o kupoprodaji s prodavateljem Željkom
Lorencinom za kupnju k.č. br. 789/49, 789/50, 789/51, 789/52, 789/53 sve k.o. Medulin
za kupoprodajnu cijenu od 1.141.500,00 kn.
Daje se suglasnost na način plaćanja kupoprodajnih cijena nekretnina iz prethodnih
točaka ove Odluke na način da se iste prebiju, a razliku vrijednosti predmetnih nekretnina
u iznosu od 186.500,00 kn Općina Medulin isplatiti će prodavatelju Željku Lorencinu u
roku od 15 dana od zaključivanja ugovora o kupoprodaji.
Članak 2.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Medulin da potpiše Ugovore o kupoprodaji nekretnine iz
prethodnog članka ove odluke.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama
Općine Medulin.

KLASA:021-05/13-01/0002
URBROJ:2168/02-02/1-13-22
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne
novine 79/07.,113/08., 43/09.), i članka 29. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine
Medulin „ br. 7/09. ) Općinsko Vijeće Općine Medulin na svojoj 37.sjednici održanoj dana
15.travnja 2013. godine donosi
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti provedba obvezatne dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije
na području Općine Medulin u 2013. godini
Članak 1.
Program obuhvaća provedbu:
- dvije akcije sustavne deratizacije na području svih naselja u Općini Medulin,
- intervencije na poziv stanovnika Općine kroz čitavu godinu o pojavi štetnih glodavaca
u stambenim objektima ili javnim površinama bez posebne naplate,
- mjera kontrole brojnosti komaraca tijekom sezone od travnja do rujna na području
Općine Medulin (kontrola brojnosti bi se obavljala pravovremenim tretmanima legla
komaraca)
- davanje savjeta i uputa stanovnicima od važnosti i načinu uklanjanja potencijalnih
legla komaraca iz svog neposrednog okruženja i tretmana zamagljivanja protiv oblika
komaraca tijekom srpnja i kolovoza (broj intervencija ovisi o klimatskim prilikama), a
procjenom populacije komaraca izlovima jedinki utvrđivale bi se najpogodnije metode
kontrole brojnosti, sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
(Narodne novine br. 79/07.,113/08., 43/09.).
Članak 2.
Izvršitelji u provedbi ovog Programa mogu biti zdravstvene ustanove i druge pravne
osobe, te osobe koje samostalno osobnim radom obavljaju djelatnost i ispunjavaju uvjete
propisane Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe
koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere
za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07.),
Pravilnikom o načinu obavljanja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Narodne
novine br. 35/07., 76/12.) i Odluci ministra zdravstva o donošenju Programa edukacije za
izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije, KLASA:543-04/0603/8, UR.BROJ:534-08-01/10-07-2 od 8.svibnja 2007. godine. Izvršitelji obavljaju ove mjere
prema utvrđenom Programu mjera te sukladno Provedbenom planu obvezne preventivne
deratizacije i dezinsekcije na području Općine Medulin za 2013. Godinu, koji je izradio
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije dana 15. Veljače 2013. Godine, Broj: 07/01127/2-13.
Članak 3.
Upravni nadzor provodi Ured državne uprave u Istarskoj županiji, Sanitarna inspekcija.
Stručni nadzor nad provođenjem mjera, deratizacije i dezinsekcije provodi Zavod za javno
zdravstvo Pula ako je izvršitelj mjera pravna ili fizička osoba izvan organizacije zdravstva,
na temelju sklopljenog ugovora s naručiteljem.
Ukoliko je izvršitelj mjera deratizacije i dezinsekcije zdravstvena ustanova, stručni nadzor
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nad provedbom mjera provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju izvješća i
evidencije što ih zdravstvena ustanova dostavlja istom.
Praćenje infestiranog područja i bilježenje vidljivih i skrivenih legla ličinačkih komaraca
u detaljnoj karti Općine Medulin provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.
Zavod izrađuje početnu bazu podataka o ekološkim nišama te ju redovito nadopunjava
elektroničkim putem. Podaci za ažuriranje baze podataka se dobivaju sustavnim
monitoringom i derminacijom vrsta, procjenama infestacije iz anketa koje se popunjavaju
na terenu tijekom provedbe mjera, lociranjem žarišta zbog dojava građana i poziva za
provedbu mjera, sustavnim prikupljanjem i analizom podataka itd.
Osim toga, Zavod provodi zdravstveni odgoj lokalnog stanovništva čime se nastoji ukloniti
moguća mjesta zadržavanja komaraca.
Edukacija se provodi distribucijom informativno – edukativnih postera i letaka o komarcima
kao vektorima zaraznih bolesti, informiranje pučanstva putem lokalnih TV postaja, radio
postaja te lokalnih tiskovina itd.
Članak 4.
Mjere deratizacije i dezinsekcije provodit će se sustavno tijekom 2013. godine na području
Općine Medulin u skladu s epidemiološkim i higijensko sanitarnim indikacijama i to:
1. na javnim površinama,
2. u javnim objektima,
3. u objektima odnosno prostorima za uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih tvari
u nadležnosti " Albanež " d.o.o.
4. u odgojno obrazovnim objektima
5. u objektima i sredstvima javnog prometa,
6. i stambenim objektima i dvorištima,
7. u ostalim objektima, površinama, trgovima i parkovima,
Mjere iz točke 1. ovog članka obavljati će se po potrebi i tijekom elementarnih
nepogoda i tijekom masovnih skupova na trgovima u naseljima Medulina, Banjole,
Premantura,Pomer,Pješčana Uvala i drugim javnim površinama za koje se procijeni da
postoji potreba.
Članak 5.
Proljetna sustavna deratizacija svih naselja u Općini Medulin uključujući stambene
objekte,poslovne objekte, ustanove i javne površine prema indikaciji provodila bi se
kroz mjesec travanj 2013.
Larvicidni tretmani legla komaraca provodili bi se kroz period od travnja do rujna 2013.
na području svih naselja općine Medulin.
Tretmani adulta komaraca akcijama noćnog zamagljivanja na svim područjima Općine
Medulin za koje se utvrdi povećana infestacija komarcima provodili bi se kroz mjesec
lipanj, srpanj i kolovoz, a u slučaju potrebe, i van naznačenih termina.
Jesenska sustavna deratizacija svih naselja u Općini Medulin uključujući stambene
objekte, poslovne objekte, ustanove i javne površine prema indikaciji provesti će se kroz
mjesec listopad 2013.
Troškove provedbe stavaka od 1. do 4. ovog članka za objekte u vlasništvu Općine javne
površine, dječje vrtiće i školu snosi Općina, a za stambene objekte, ugostiteljske objekte,
hotele i sl. snose vlasnici odnosno korisnici.
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Obavljanje mjera suzbijanja komaraca i štetnih glodavaca na poziv stanovnika tijekom
cijele godine bez posebne naplate.
Članak 6.
Izvršitelji obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije dužni su pismeno (telefaksom)
obavještavati nadzor i Županijsku Sanitarnu inspekciju o planu rada za svaki tjedan
provedbe deratizacije, a izvršitelji su ga dužni dostaviti tri dana unaprijed.
Također su dužni izraditi Operativni plan rada prije početka provedbe mjera i dostaviti ga
nadzoru i Sanitarnoj inspekciji pet dana prije početka akcija.
O akcijama suzbijanja komaraca metodom hladnog orošavanja ULV metodom rezidualnog
prskanja (raspršivanja) zatvorenih prostora, hladnog zamagljivanja sa zemlje pri čemu
su ekološki najprihvatljiviji vodeni rastvori insekticida i toplog zamagljivanja sa zemlje,
za obradbu manjih ili većih ciljanih površina,građani će biti obaviješteni o području i
vremenu provođenja akcije, putem dnevnog tiska, radijskih postaja i to najmanje jedan
dan unaprijed.
O akcijama preventivne deratizacije građani će biti obaviješteni lijepljenjem tiskanih
obavijesti na vidljivim mjestima dva dana prije provedbe.
Izvršitelji su dužni prilikom obavljanja deratizacije savjetovati predstavnika stanara kojima
se obrate prilikom obavljanja deratizacije o provedbi ne kemijskih mjera deratizacije kao
što su: zaprečivanje pristupa glodavcima, sanitacija zgrade, otklanjanje hrane, skloništa
i vode za glodavce.
Članak 7.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama
Općine Medulin

KLASA:021-05/13-01/0002
URBROJ: 2168/02-02/1-13-36
Medulin, 15.04.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Temeljem članka 20. Stavka 2. i članka 35. Stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i
naobrazbi (NN 10/97 i 110/07), članka 24. Statuta Dječjih vrtića Medulin (pročišćeni tekst,
klasa: 003-05/13-01/1, Ur.br.: 2168-335-13-01), Upravno vijeće Dječjih vrtića Medulin na
sjednici održanoj dana 27.ožujka 2013.godine donosi:
PRAVILNIK O UPISU DJECE
U DJEČJE VRTIĆE MEDULIN
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o upisu djece i mjerilima upisa u Dječje vrtiće Medulin (u daljnjem tekstu:
Pravilnik), uređuju se kriteriji, načini i uvjeti upisa djece u Dječje vrtiće Medulin (u daljnjem
tekstu: Vrtić), sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97., 107/07.,
u daljnjem tekstu: Zakon), i Statutu Dječjih vrtića Medulin (u daljnjem tekstu: Statut) te
Državnom pedagoškom standardu (NN 63/08., u daljnjem tekstu: Pedagoški standard)
Članak 2.
Redovni upisi u Vrtić za narednu pedagošku godinu obavljaju se u upisnom roku, svake
godine u mjesecu svibnju.
Članak 3.
U Vrtić se mogu upisati djeca sa navršenih 12 mjeseci života pa do polaska u osnovnu
školu.
Dijete i roditelji / skrbnici moraju imati prebivalište na području Općine Medulin.
Ukoliko se radi o stranim državljanima, dijete i roditelji / skrbnici moraju imati status stranca
sa stalnim ili privremenim boravkom na području Općine Medulin.
Članak 4.
Upise u redovnom upisnom roku provodi Povjerenstvo za provođenje upisa u dječji vrtić
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo temeljem liste reda prvenstva odnosno ostvarenog broja bodova donosi
odluku o upisu.
Ako se tijekom pedagoške godine pojavi slobodno mjesto u Vrtiću upis se obavlja temeljem
liste reda prvenstva odnosno većeg broja ostvarenih bodova.
Odluku o upisu tijekom pedagoške godine donosi Ravnatelj Vrtića sukladno utvrđenoj
listi reda prvenstva.
II. POVJERENSTVO ZA PROVOÐENJE UPISA
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
Članak 5.
Povjerenstvo ima pet članova u sastavu kako slijedi:
- ravnatelj vrtića
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- stručni suradnik vrtića (a u njegovoj odsutnosti tajnik vrtića)
- predstavnik odgojitelja
- dva predstavnika Osnivača
Predstavnika odgojitelja bira odgojiteljsko vijeće.
Predstavnike Osnivača imenuje Načelnik Općine Medulin.
Članove Povjerenstva za provođenje upisa u dječji vrtić imenuje Upravno vijeće posebnom
Odlukom.
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva objavljuje se na službenim web stranicama
Općine Medulin / Vrtića i na oglasnoj ploči Vrtića.
Članak 6.
Mandat članova Povjerenstva započinje danom stupanja na snagu Odluke o imenovanju
Povjerenstva a završava objavom konačnih listi upisa po odgojnim skupinama na službenim
web stranicama Općine Medulin / Vrtića i na oglasnoj ploči Vrtića.
Član povjerenstva dužan je čuvati kao službenu tajnu podatke koje sazna u obavljanju
svoje dužnosti.
Članak 7.
O tijeku sjednica Povjerenstvo je dužno voditi zapisnik koji mora sadržavati:
- podatak o vremenu i mjestu sjednice Povjerenstva,
- podatak o prisutnim članovima Povjerenstva i ostalim prisutnim osobama,
- podatke o tijeku sjednice
III. RAD POVJERENSTVA
Članak 8.
Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja utvrđuje i objavljuje tekst Poziva za upise djece u
Vrtić.
Poziv mora sadržavati:
- mjesto za preuzimanje obrasca zahtjeva za upis
- mjesto za predaju zahtjeva za upis
- rok za podnošenje zahtjeva
- naznaku potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev
- vrstu programa za koji se predaje zahtjev
- vrijeme i mjesto objave rezultata upisa
Poziv za upis djece u Vrtić objavljuje se na oglasnoj ploči svih objekata Vrtića i službenim
web stranicama Općine Medulin / Vrtića.
Rok za podnošenje prijava kod redovnih upisa ne može biti kraći od 15 dana.
Rok za utvrđivanje prijedloga Liste reda prvenstva za upis u Vrtić je 15 dana od dana
isteka roka za podnošenje prijave.
Članak 9.
Potrebna dokumentacija za upis u Vrtić je:
- Izvadak iz matice rođenih
- Uvjerenje o prebivalištu na području Općine Medulin za oba roditelja/skrbnika i dijete
  izdano od nadležne policijske uprave
- Uvjerenje o boravku stranca za roditelje/skrbnike i dijete izdano od nadležne policijske  
  uprave
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- Potvrde, uvjerenja, rješenja o ostvarivanju bodova iz članka 20.
- Uredno popunjen obrazac zahtjeva za upis u Vrtić
Članak 10.
Prijava za upis (u daljnjem tekstu: Prijava) se podnosi na odgovarajućem obrascu, koji roditelj /
skrbnik preuzima i predaje u tajništvu vrtića ili kod osobe zadužene za zaprimanje prijava.
Osobu zaduženu za zaprimanje prijava imenuje Ravnatelj posebnom odlukom.
Prijava i dokumentacija koja se prilaže moraju biti istiniti.
Članak 11.
Prijavu sa popratnom dokumentacijom predaje roditelj / skrbnik djeteta za kojeg se prijava
podnosi.
Tajnik vrtića ili osoba zadužena za zaprimanje Prijave izdati će potvrdu o zaprimanju i tom
prilikom nije dužna izvršavati uvid u vjerodostojnost priložene popratne dokumentacije.
Prijave za upis zaprimaju se u roku naznačenom u Pozivu za upise.
Prijave zaprimljene nakon naznačenog roka i nepotpune prijave Povjerenstvo neće
razmatrati niti bodovati.
Članak 12.
Povjerenstvo je dužno utvrditi datum predaje Prijave i izvršiti uvid u predanu dokumentaciju.
Ako postoji sumnja u istinitost dokumentacije Povjerenstvo ima pravo provjere istinitosti
podataka.
Članak 13.
Povjerenstvo može zahtijevati pisano mišljenje ili pozvati na svoju sjednicu predstavnike
institucija čije je mišljenje važno za utvrđivanje broja bodova pojedine prijave.
U slučaju prijave djeteta s teškoćama u razvoju Povjerenstvo ima pravo zatražiti dodatnu
medicinsku dokumentaciju i pismeno mišljenje nadležnih institucija.
Članak 14.
Povjerenstvo će za svaku prijavu utvrditi broj bodova sukladno Pravilniku te utvrditi
prijedlog Liste reda prvenstva upisa u Vrtić.
Članak 15.
Prijedlog Liste reda prvenstva upisa u Vrtić objavit će se na oglasnim pločama Vrtića
i službenim web stranicama Općine Medulin / Vrtića u roku od 3 dana od donošenja
Odluke Povjerenstva.
Članak 16.
Roditelji mogu Povjerenstvu izjaviti pismeni prigovor na objavljeni Prijedlog liste reda
prvenstva u roku od 5 dana od objave liste.
Prigovor se dostavlja u tajništvo vrtića ili osobi zaduženoj za zaprimanje dokumentacije
u zatvorenoj omotnici s naznakom „za Povjerenstvo za upise – prigovor“.
O službenom zaprimanju prigovora roditelju / skrbniku izdaje se potvrda.
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Članak 17.
Odluku o prigovoru Povjerenstvo mora donijeti u roku od 5 dana od dana isteka roka za
prigovore.
Članak 18.
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Povjerenstvo utvrđuje
konačnu Listu reda prvenstva upisa u Vrtić te liste djece po skupinama.
Konačna lista reda prvenstva za upis u Vrtić i liste djece po skupinama objavit će se na
oglasnim pločama Vrtića i službenim web stranicama Općine Medulin / Vrtića u roku od
3 dana nakon donošenja Odluke Povjerenstva.
Članak 19.
Nakon utvrđivanja liste reda prvenstva za upise, Povjerenstvo je dužno dostaviti Upravnom
vijeću Izvješće o provedenim upisima.
Izvješće mora sadržavati:
- podatke o postupku upisa
- podatak o slobodnim mjestima po dječjim vrtićima
- podatak o broju zaprimljenih prijava za upis
- podatak o broju prijava zaprimljenih nakon roka
- podatak o odbijenim prijavama za upis
- podatak o broju odbijenih prigovora na prijedlog Liste reda prvenstva upisa
- podatak o broju prihvaćenih prigovora na prijedlog Liste reda prvenstva upisa
- Listu reda prvenstva
- Listu upisa po vrtićima i skupinama
IV. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU DJECE
Članak 20.
Broj bodova za svaku prijavu za upis utvrđuje se primjenom kriterija kako slijedi:
Red. Br.

OPIS KRITERIJA

Broj bodova

1.

dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata

10

2.

dijete s oba zaposlena roditelja i samohranog zaposlenog roditelja

10

3.

dijete čiji je jedan roditelj redoviti student ili učenik, a drugi je zaposlen

8

4.

dijete kojem su oba roditelja redoviti studenti ili učenici

5

5.

dijete iz obitelji s troje ili više djece

4

6.

dijete u udomiteljskim obiteljima

6

7.

dijete u godini prije polaska u školu

5

8.

dijete s teškoćama u razvoju

3

9.

dijete korisnika doplatka za djecu

2

10.

dijete korisnika pomoći za uzdržavanje

2

11.

dijete čiji je jedan roditelj zaposlen

1

12.

dijete čiji je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu

1
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Prednost prilikom upisa u jaslice imaju djeca koja s danom 1.rujna imaju navršenih 12
mjeseci života.
Ako dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova redoslijed na listi reda prvenstva
utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta.
Članak 21.
Potvrde kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 9, članka 20 st. 2, 3, 4, 5, 11 i
12 ne smiju biti starije od tri (3) mjeseca.
Potvrde bez valjanog pečata i potpisa te datuma izdavanja od strane ovlaštene osobe
smatrati će se nevažećim.
Članak 22.
Prijave koje ne ispunjavaju uvjet iz članka 3, članka 9, članka 10 stavak 1 i stavak 3, članka 11
stavak 1 i stavak 3 i članka 21, ovog Pravilnika, Povjerenstvo će odbiti posebnom Odlukom.
Članak 23.
Vrtić će raskinuti Ugovor o korištenju programa za narednu godinu ukoliko:
- roditelji nisu podmirili ranija dugovanja po osnovu korištenja usluga Vrtića
- roditelji nisu obnovili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavak 2 i stavak 3, članka
9 i članka 21 točke 2, 3 i 4 najkasnije do 30. ožujka tekuće godine.
V. UPIS DJECE
Članak 24.
Prije zaključenja ugovora roditelj je obavezan:
- dostaviti vrtiću Potvrdu o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta,
- presliku iskaznice cijepljenja djeteta i presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
- obaviti uz nazočnost djeteta inicijalni intervju / razgovor u vrtiću
- potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz vrtića.
- izvršiti uplatu akontacije u visini mjesečne subvencije boravka djeteta u vrtiću
Članak 25.
Roditelj koji je u redovnom upisnom roku predao zahtjev za upis djeteta te ostvario pravo
upisa dužan je najkasnije do 15. srpnja tekuće godine zaključiti Ugovor o korištenju usluga
redovnog programa za narednu pedagošku godinu.
Dijete čiji roditelj ne potpiše Ugovor o korištenju programa do navedenog roka briše se
sa Liste upisa.
Članak 26.
Roditelju koji je potpisao Ugovor o korištenju usluga redovnog programa boravak djeteta
obračunavati će se od 1. rujna odnosno prvog radnog dana pedagoške godine u koju
je dijete upisano u skladu s važećom Odlukom o sufinanciranju predškolskih ustanova
donijete od strane Osnivača.
Roditeljima koji u Vrtiću imaju istovremeno dvoje ili više djece dodatni sufinancirani dio za
drugo i svako sljedeće dijete definira se socijalnim programom Općine Medulin za tekuću
godinu. Navedeno pravo primjenjivati će se na cijenu korištenja usluge za starije dijete.
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Članak 27.
Ako nakon provedenog postupka upisa i potpisivanja Ugovora sukladno članku 25. Vrtić
ima slobodnih mjesta, u Vrtić se mogu upisati i djeca roditelja koja ne ispunjavaju uvjete iz
članka 3. ovog Pravilnika. Tom prilikom roditelji su dužni dostaviti traženu dokumentaciju
sukladno Pravilniku.
Ukoliko tijekom pedagoške godine odnosno nakon 1. rujna Vrtić zaprimi Zahtjev za upis
djeteta koje udovoljava uvjetima iz članka 3. i članka 20., isti će biti uvršten na listu čekanja
u skladu sa odredbama članka 20.
Odluku o upisima tijekom pedagoške godine donosi Ravnatelj Vrtića.
Članak 28.
U iznimnim situacijama, kada se procjeni da je zbog teški zdravstvenih i materijalnih uvjeta
u obitelji djeteta, a u svrhu osiguravanja uvjeta za nesmetan rast i razvoj istog neophodan
smještaj u Vrtić, Upravno vijeće posebnom odlukom, a na prijedlog ravnatelja, ima pravo
izvanrednog upisa. Tom prilikom roditelji su dužni dostaviti svu zatraženu dokumentaciju.
VI. ISPIS DJECE IZ VRTIĆA
Članak 29.
Roditelji mogu ispisati dijete predajom pismenog zahtjeva za ispis u tajništvo Vrtića.
Članak 30.
Vrtić može ispisati dijete ukoliko se roditelj ne pridržava odredbi Ugovora o korištenju
usluga programa.
VII. PRIJELAZ DJECE PO SKUPINAMA
Članak 31.
Djeci se osigurava prijelaz iz jedne skupine u drugu ukoliko u skupini koju se traži ima
slobodnih mjesta, o čemu brinu ravnatelj i stručni tim Vrtića.
Prednost u odabiru skupine imaju djeca koja udovoljavaju uvjetima iz čl.3 i čl.9, koja su
redovno ispunjavala odredbe Ugovora o korištenju usluga programa i koja su prethodno
kontinuirano pohađala redovni program u Dječjim vrtićima Medulin minimalno jednu
pedagošku godinu.
Prelasci iz jedne skupine u drugu mogući su na početku pedagoške godine uz prethodnu
najavu prelaska najkasnije do 30. travnja tekuće godine.
Prelasci zaključno sa krajem pedagoške godine odobravaju se prije roka upisa, a najkasnije
do 15. svibnja tekuće godine za narednu pedagošku godinu.
Prelasci u tijeku pedagoške godine, a na osnovu pisanog zahtjeva roditelja, odobravaju
se u trenutku kada se za to pokaže mogućnost.
Pisani zahtjev dostavlja se u tajništvo Vrtića a o istome odlučuje ravnatelj u konzultacijama
s odgojiteljima predmetnih odgojnih skupina.
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32.
Odredbe iz ovog Pravilnika odnose se na djecu upisanu u Vrtić u pedagoškoj godini
2012./ 2013. i nadalje.
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Članak 33.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu djece i mjerilima
upisa u Dječje vrtiće Medulin, Klasa: 003-05/11-01/2, Ur.br.: 2168-335-11-01, od 10.ožujka
2011. te Odluka Upravnog vijeća o zaključenju ugovora o korištenju usluga od 3.srpnja
2012.(klasa: 003-06/12-01/7, Ur.br.: 2168-335-12-02).
Članak 34.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči.
U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu, Vrtić je dužan objaviti ovaj Pravilnik na
službenoj internetskoj stranici Općine Medulin / Vrtića.
Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči dana 19.04.2013. te je stupio na snagu dana
27.04.2013.

Klasa: 003-05/13-01/6
Ur.broj: 2168-335-13-01
Medulin, 18.04.2013.
Predsjednica Upravnog vijeća:
Karmen Štifanić
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 2/2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Upravni odjel za prostorno
planiranje i komunalni sustav
Centar 223, 52203 Medulin
www.medulin.hr

Na temelju članka 84-90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br.
76/07, 38/9, 55/11, 90/11,50/12), i Zaključaka Načelnika Općine Medulin (KLASA: 35002/11-01/0018, URBROJ: 2168/02-03/2-13-28 od 1. ožujka 2013. godine objavljuju se
JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu UPU zone ugostiteljsko turističke namjene STOCCA
1. Javna rasprava o prijedlogu UPU zone ugostiteljsko turističke namjene provesti će se
od dana 13. ožujka 2013. godine do dana 11. travnja 2013. godine u ukupnom trajanju
od 30 dana
2. Uvid u prijedlog UPU zone ugostiteljsko turističke namjene može se izvršiti u radnim
prostorijama Općine Medulin, Upravni odjel za prostorno planiranje i komunalni sustav,
Centar 223, 52203 Medulin, u uredovno vrijeme rada sa strankama (ponedjeljak, srijeda
i petak od 9.00 do 12.00 sati, utorak 14.30 do 16.30 sati ).
3. Javno izlaganje o prijedlogu UPU zone ugostiteljsko turističke namjene izvršiti će se
dana 14. ožujka 2012. godine s početkom u 17:00 sati u prostorijama Mjesnog odbora
Vinkuran, Vinkuran Centar 3.
4. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja ( s imenom, prezimenom i adresom ) primaju se do
dana 11. travnja 2013. godine na adresu: OPĆINA MEDULIN, Upravni odjel za prostorno
planiranje i komunalni sustav, Centar 223, 52203 Medulin s napomenom „za prijedlog
UPU STOCCA“ ili upisom u knjigu primjedbi koja će u vrijeme provedbe javnog uvida biti
dostupna uz prijedlog UPU zone ugostiteljsko turističke namjene STOCCA u prostorijama
Općine Medulin, Centar 223, II kat, u uredovno vrijeme rada sa strankama, a na dan
javnog izlaganja i na mjestu javnog izlaganja.

NAČELNIK
OPĆINE MEDULIN

