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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2013.

Na temelju članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 2/13 )
Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj dana 24.listopada 2013. godine donosi:
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Djelomično se prihvaća zahtjev Županijskog državnog odvjetništva u Puli – Pola, za
mirno rješenje spora broj: N-DO-10/13 od 11. Ožujka 2013. I broj: N-DO-11/13 od 11.
ožujka 2013. godine kojim se temeljem odredbi Zakona o šumama (Narodne novine br.
140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12) te Zakona o poljoprivrednom zemljištu
( Narodne novine broj 34/91) zahtijeva priznanje prava vlasništva Republici Hrvatskoj na
nekretninama u vlasništvu Općine Medulin na način da:
Ovlašćuje se načelnik Općine Medulin da izda Tabularnu ispravu kojom će se priznati
pravo vlasništva te dozvoliti uknjižba prava vlasništva na k.č. br. 4780/1, 4780/2, 4780/3
k.o. Pula u korist Republike Hrvatske;
Daje se načelna suglasnost za izradu geodetskog elaborata kojim će se utvrditi koji
je dio k.č. br. 221/2 k.o. Pomer i 386/4 k.o. Premantura bio van, a koji unutar granica
građevinskog područja, te će se nakon izrade istog izdati tabularna isprava kojom će
se dozvoliti uknjižba prava vlasništva na novoosnovane k.č. koje su bile izvan granica
građevinskog područja.
Odbija se zahtjev Republike Hrvatske za izdavanje tabularne isprave za k.č.
k.č. br. 917/201, 917/202, 917/203, 917/204, 917/211, 917/215 sve k.o. Premantura, k.č. br.
917/31, 917/200, 917/205, 917/206, 917/207, 917/208, 917/209, 917/210, 917/212, 917/213,
, 917/214, 917/5, 917/216, 917/217,sve k.o. Premantura
te se odbija zahtjev za isplatu iznosa od 114.535,00 kn kao naknadu za k.č. br. 4710/25,
i 4709/2 k.o. Pula i k.č. br. 759/235 k.o. Pomer kojima je Općina raspolagala u korist
Dragana Šegote odnosno Antuna Zanettia.
Članak 2.
Pokrenuti će se temeljem odredbe čl. 4. st. 5. Zakona o šumama (Narodne novine br. 140/05,
82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12) postupak pred Ministarstvom poljoprivrede radi
utvrđivanja da li nekretnine obuhvaćene Zahtjevom za mirno rješenje spora Županijskog
državnog odvjetništva u Puli – Pola, broj: N-DO-10 i 11/13 od 11. Ožujka 2013. god.,
predstavljaju šume odnosno šumsko zemljište sukladno odredbama Zakona o šumama.
Članak 3.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenim novinama
Općine Medulin.

Klasa: 021-05/13-01/0006
Urbroj:2168/02-02/1-13-11
Medulin,24.10.2013.

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 2/13 )
Općinsko vijeće na svojoj 4.sjednici održanoj dana 24.listopada 2013.,donosi slijedeću:
ODLUKU
Članak 1.
Daje se suglasnost za zaključivanje sudske nagodbe u parničnom predmetu posl. br.
P-554/13 između Tužitelja Općine Medulin i Tuženika Runjačice inženjering d.o.o. kojom
će Općina Medulin povući tužbu, Runjačica inženjering d.o.o. suglasiti će se s predmetnim
povlačenjem, a svaka od stranaka snositi će svoje troškove parničnog postupka.
Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u Službenim novinama Općine Medulin i stupa na snagu osmog
dana od objave.

KLASA:021-05/13-01/0006
URBROJ:2168/02-02/1-13-5
Medulin, 24.10.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2013.

Na temelju članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 2/13)
i članka 27. Statuta Javne ustanove Kamenjak, Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici
održanoj 24.listopada 2013. donosi slijedeću:
ODLUKU
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/
ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
Općine Medulin – Kamenjak, u slijedećem sastavu:
1. Tea Rosanda, predsjednica
2. Divna Radolović Rosanda, članica
3. Matija Medica, član
Povjerenstvo se zadužuje da nakon ocjene prijava pristiglih na javni natječaj i nakon
provedenog razgovora s kandidatima prijavljenim na natječaj, predloži Općinskom vijeću
Općine Medulin kandidata koji je u najvišem stupnju zadovoljio propisane uvjete za
ravnatelja ustanove.
Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u Službenim novinama Općine Medulin i stupa na snagu osmog
dana od objave.

KLASA:021-05/13-01/0006
URBROJ:2168/02-02/1-13-6
Medulin, 24.10.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 2/13) i
članka 119. Zakona o sudovima ( Narodne novine broj: 28/13) Općinsko vijeće Općine
Medulin na 4.sjednici održanoj dana 24.listopada 2013., donosi slijedeću:
ODLUKU
Članak 1.
Županijskoj skupštini Istarske županije predlaže se donošenje odluke o imenovanju
sudaca porotnika Županijskog suda u Puli s područja Općine Medulin:
Anka Ritoša iz Medulina, Regi 68
Karla Virgilio iz Premanture, Selo 13,
Aldo Sandri iz Pješčane uvale, II ogranak 10
Aurora Buić iz Pomera, Pomer 33,
Članak 2.
Ova Odluka objavljuje se u Službenim novinama Općine Medulin i stupa na snagu osmog
dana od objave.

Klasa: 021-05/13-01/0006
Urbroj:2168/02-02/1-13-8
Medulin,24.10.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2013.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine
10/97, 107/07, 93/13) te članka 14. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine
Medulin 2/2013) Općinsko Vijeće Općine Medulin je na svojoj 4.sjednici održanoj dana
24. listopada .2013. godine donosi
PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE MEDULIN
Članak 1.
Ovim Planom određuje se plan mreže dječjih vrtića na području Općine Medulin kako
slijedi:
1. dječji vrtići „Medulin“, Medulin, Munida 3 A, - 11 odgojnih skupina kako slijedi:
- naselje Medulin – šest odgojnih skupina (2 mješovite jasličke skupine, 4 mješovite   
vrtićke skupine),
- naselje Premantura – jedna odgojna skupina (1 mješovita vrtićka),
- naselje Vinkuran - tri odgojne skupine (2 mješovite vrtićke, 1 mješovita jaslička
skupina)
- naselje Pomer – jedna odgojna skupina ( jedna mješovita jaslička skupina) .
2. dječji vrtić „Ciciban“, Medulin, Kapovica 10, - 3 odgojne skupine kako slijedi:
- naselje Medulin - tri odgojne skupine (2 vrtićke skupine i 1 jaslička skupina).
3. dječji vrtić „Sunčica“, Banjole, Kamik 18. - 1 odgojna skupina kako slijedi:
- naselje Banjole - jedna odgojna skupina (1 vrtićko – jaslička skupina).
Članak 2.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Medulin.

KLASA:021-05/13-01/0006
URBROJ:2168/02-02/1-13-9
Medulin, 24.10.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 2/13)
Općinsko vijeće na 4. sjednici održanoj 24.listopada 2013. donosi slijedeću:
ODLUKU
Članak 1.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Medulin za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina
s Valterom Buićem i Neviom Stomilović i to za kupnju k.č. br. 448/48 k.o. Pomer, površine
334 m2 za kupoprodajnu cijenu od 35.070,00 EUR-a odnosno 265.479,90 kn.
Na predmetnoj nekretnini PUP-om Pomer bila je planirana prometnica i parkiralište a
planirana je izgradnja oborinske i fekalne odvodnje.
Kupoprodajna cijena platiti će se Prodavateljima na slijedeći način:
100.000,00 kn u roku od 15 dana od zaključivanja Ugovora a ostatak od 165.479,90 kn
uplatiti će se Prodavateljima po osiguravanju sredstava u proračunu za 2014. Godinu
odnosno najkasnije do 30. Srpnja 2014. godine.
Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u Službenim novinama Općine Medulin i stupa na snagu osmog
dana od objave.

Klasa: 021-05/13-01/0006
Urbroj:2168/02-02/1-13-10
Medulin,24.10.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2013.

Na temelju Nacionalnog programa za mlade 2009. do 2013., te čl. 14. Statuta OM (SNOM
2/2013), Općinski vijeće na 4. sjednici održanoj 24.listopada 2013. donosi slijedeću:
ODLUKU
Članak 1.
Usvaja se Lokalni program djelovanja za mlade Općine Medulin za period 2014. do 2020.
godine.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke čini tekst Lokalnog programa djelovanja za mlade Općine Medulin
za period 2014. do 2020.
Članak 3.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/13-01/0006
Urbroj: 2168/02-02/2-13-7
Medulin, 24.10.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Broj: 6/2013.
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Temeljem odredbi članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12),
te članka 13. Statuta Općine Medulin ("Službene novine Općine Medulin br. 2/13.) Općinsko
vijeće Općine Medulin na svojoj 4.sjednici održanoj dana 24.listopada 2013.godine donosi
slijedeće:
IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
OPĆINE MEDULIN ZA 2013. GODINU
Članak 1.
Ovim se Izmjenama i dopunama mijenja točka IV članak 16. Odluke o izvršavanju
proračuna Općine Medulin za 2013. godinu (SNOM 9/12) i glasi:
"IV OTPIS, DJELOMIČAN OTPIS, ODGODA I OBROČNO PLAĆANJE DUGA
Članak 16.
Općinski načelnik može, na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi
plaćanje, ugovoriti s dužnikom obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju
dužnikove mogućnosti otplate duga od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan
dug.
Obročna otplata duga može se odobriti za razdoblje do 24 jednaka mjesečna obroka.
Za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga obračunava se kamata u skladu s
posebnim propisima.
Ako se dužnik ne pridržava utvrđenih obaveza, pokrenut će se ovršni postupak."
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune odluke stupaju na snagu u roku od 8 dana od dana donošenja, a
objavljuje se u Službenim novinama Općine Medulin.

Klasa: 021-05/13-01/0006
Urbroj: 2168/02-04/1-13-12
Medulin, 24.10.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2013.

Temeljem članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09., 63/11.,
130/11., i 56/13.) i članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin
br. 2/13.) Općinsko vijeće Općine Medulin, na 4.sjednici održanoj dana 24.listopada 2013.
godine donijelo je slijedeću:
ODLUKU O PRIKLJUČENJU NA
GRAĀEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
- postupak priključenja građevine, odnosno druge nekretnine na građevine za javnu
vodoopskrbu (nastavno: sustav opskrbe pitkom vodom) na području Općine Medulin
(nastavno: Općina)
- rokovi priključenja.
Članak 2.
Priključenje građevine, odnosno druge nekretnine na sustav opskrbe pitkom vodom
obavlja se sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe
(nastavno: Opći i tehnički uvjeti) koje donosi VODOVOD d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje
i distribuciju vode Pula, kao isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe, (nastavno:
Isporučitelj usluge.)
Vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik građevine, odnosno druge nekretnine, kao
podnositelj zahtjeva za priključenje, obvezan je pridržavati se Općih i tehničkih uvjeta iz
stavka 1. ovog članka.
II POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 3.
Postupak priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom, pokreće se podnošenjem zahtjeva
za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine ili
zakoniti posjednik građevine, odnosno druge nekretnine uz prethodnu suglasnost
vlasnika.
Zahtjev za priključenje podnosi se Isporučitelju usluge, na propisanom obrascu.
Članak 4.
Uz zahtjev za priključenje prilaže se:
- dokaz o pravu vlasništva ili dokaz o zakonitom posjedu nekretnine,
- akt kojim se dozvoljava gradnja za stalne i privremene priključke kao privremeno rješenje
opskrbe vodom;
- situaciju građevine prikazanu na geodetskoj podlozi u mjerilu 1:500 ili presliku
katastarskog plana (2x)
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- projekt stalnog priključka vode i priključka za poljoprivredu, ovjeren od strane Isporučitelja
usluge;
- suglasnost Općine ukoliko se radi o priključku za potrebe poljoprivrede, privremenom
priključku za povremeno korištenje vodne usluge, te privremenom priključku kao
privremenom rješenju opskrbe vodom.
Članak 5.
Isporučitelj usluge obvezan je o zahtjevu za priključenje odlučiti u roku od najkasnije 30
dana, od dana primitka zahtjeva.
Članak 6.
Isporučitelj usluge odbit će zahtjev za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom u
sljedećim slučajevima:
- ako vlasnik ili zakoniti posjednik nije zahtjevu za priključenje priložio dokumentaciju
propisanu člankom 4. ove Odluke;
- ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti utvrđeni Općim i tehničkim
uvjetima iz članka 2. ove Odluke;
- ako bi se traženim priključenjem narušila kvaliteta vodoopskrbe postojećih korisnika
vodne usluge javne vodoopskrbe;
- iz sanitarno tehničkih razloga.
Članak 7.
Podnositelj zahtjeva za priključenje iz članka 3. ove Odluke, dužan je s Isporučiteljem
usluge sklopiti Ugovor o izgradnji priključka.
Ugovor o izgradnji priključka obavezno sadrži: naziv ugovornih strana, podatke o građevini
ili drugoj nekretnini koja se priključuje, vrstu priključka, cijenu radova priključenja utvrđenu
aproksimativnim troškovnikom koji čini sastavni dio ugovora ( količina i vrsta radova i
materijala), način plaćanja cijene priključenja, rok izvođenja radova priključenja, te odredbu
o predaji izgrađenog priključka u vlasništvo Isporučitelja bez naknade.
Članak 8.
Monterske radove na izgradnji vodovodnog priključka, kod priključenja građevina i drugih
nekretnina na sustav opskrbe pitkom vodom izvodi isključivo Isporučitelj usluge ili njegov
ugovaratelj, a stvarni trošak snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se
priključuje, na temelju Ugovora o izgradnji priključka iz članka 7. stavka 2. ove Odluke.
Članak 9.
Građevinske radove na izgradnji vodovodnog priključka ( iskop rova za priključenje,
zatrpavanje, izrada vodomjernog okna i dr.) izvodi u pravilu vlasnik ili drugi zakoniti
posjednik nekretnine, sukladno Općim i tehničkim uvjetima, zakonima i pravilima
struke.
Članak 10.
Isporučitelj usluge dužan je voditi evidenciju odobrenih priključaka i evidenciju korisnika
usluge javne vodoopskrbe.
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2013.

Ugovor o izgradnji priključka i ugovor o opskrbi vodom kao i ostala potrebna tehnička
dokumentacija trajnog su karaktera i čuva ih Isporučitelj usluge.
ROKOVI PRIKLJUČENJA
Članak 11.
Vlasnik građevine, odnosno drugi zakoniti posjednik dužan je priključiti svoju građevinu
odnosno drugu nekretninu na sustav opskrbe pitkom vodom u rokovima kako slijedi:
- u roku od dvanaest (12) mjeseci od završetka izgradnje sustava opskrbe pitkom vodom,
po obavijesti Isporučitelja usluge o mogućnosti priključenja;
- za građevine u gradnji ili rekonstrukciji, gdje je sustav opskrbe pitkom vodom već
izgrađen, prije izdavanja akta kojim se dozvoljava uporaba građevine ili završnog izvješća
nadzornog inženjera.
Vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik druge nekretnine (priključak za poljoprivredu)
može sukladno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje na sustav opskrbe pitkom
vodom.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na građevine
za javnu vodoopskrbu. (Službene novine Općine Medulin broj: 9/11.).
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Medulin.

KLASA:021-05/13-01/0006
URBROJ:2168/02-04/1-13-14.
Medulin, 24.10.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 209. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09., 63/11., 130/11. i
56/13.) i članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine br. 2/13.) Općinsko vijeće Općine
Medulin na 4.sjednici održanoj dana 24.listopada 2013. godine, donijelo je slijedeću:
ODLUKU
O PRIKLJUČENJU NA GRAĀEVINE ZA JAVNU ODVODNJU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom se Odlukom utvrđuju postupak i uvjeti priključenja građevine odnosno druge
nekretnine izgrađene sukladno aktu nadležnog tijela kojim se odobrava građenje (nastavno:
građevine) na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju (nastavno: sustav javne
odvodnje) na području Općine Medulin (nastavno: Općina).
(2) Odlukom iz stavka (1) ovoga članka utvrđuje se naročito:
- obveza priključenja,
- postupak priključenja,
- rokovi za priključenje,
- način i uvjeti financiranja gradnje sustava javne odvodnje od strane budućih
korisnika,
- nadzor i prekršajne odredbe
(3) Priključenjem građevine na sustav javne odvodnje smatra se izgradnja priključka kojim
se obavlja spajanje sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje.
(4) Građevine i duge nekretnine mogu se priključiti na sustav javne odvodnje na području
Općine na način i prema postupku utvrđenom zakonom i ovom Odlukom.
II. OBVEZA PRIKLJUČENJA
Članak 2.
(1) Vlasnik građevine ili druge nekretnine ili zakoniti posjednik, (nastavno: vlasnik), dužan
je priključiti svoju građevinu na sustav javne odvodnje kada je u naselju takav sustav
izgrađen, odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na taj sustav, a sve na način i
prema postupku kako je to propisano odredbama ove Odluke i propisima o gradnji.
(2) Obvezu iz stavka (1) ovog članka utvrditi će, u svakom pojedinačnom slučaju Albanež
d.o.o. Pomer , (nastavno: Isporučitelj usluge).
Članak 3.
(1) Od obveze priključenja mogu se izuzeti vlasnici građevina ako su na zadovoljavajući
način pojedinačno osigurali svoje potrebe, a nema odgovarajućih uvjeta za priključenje
građevine na sustav javne odvodnje.
(2) Smatrat će se da nema odgovarajućih uvjeta za priključenje na sustav javne odvodnje
ako bi zbog udaljenosti od objekta javne odvodnje, konfiguracije terena ili drugih razloga,
troškovi priključenja bili previsoki, odnosno veći od troškova izgradnje sabirne jame.
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(3) Smatrat će se da su vlasnici na zadovoljavajući način osigurali svoje potrebe ako na
drugi način mogu zadovoljiti svoje potrebe neškodljivo za zdravlje ljudi i zaštitu okoliša,
a sukladno posebnim propisima.
Članak 4.
(1) Na sustav javne odvodnje neće se priključiti:
- građevine izgrađene bez odgovarajućeg akta o građenju,
- građevine za koje se vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja prema posebnom
zakonu.
(2) Vlasnici građevine ne smiju priključiti na sustav javne odvodnje otpadnih voda oborinske
vode, sabirne jame niti prazniti sabirne jame u sustav javne odvodnje.
III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 5.
(1) Posebnim uvjetima priključenja određuju se tehničko zahtjevi kojima mora udovoljiti
građevina da bi mogla biti priključena na sustav javne odvodnje sukladno Isporučiteljevim
općim i tehničkim uvjetima isporuke usluge javne odvodnje.
(2) Posebni uvjeti priključenja izdaju se za one zahvate u prostoru za koje se prema
posebnim propisima o gradnji izdaje akt kojim se dopušta građenje.
Članak 6.
(1) Isporučitelj usluge je dužan na zahtjev budućeg korisnika izdati potvrdu o sukladnosti
s posebnim uvjetima priključenja sukladno Zakonu o vodama.
(2) Isporučitelj usluge je dužan u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva,
osim ako propisima o prostornom uređenju i gradnji nije propisan kraći rok, izdati potvrdu
iz stavka (1) ovog članka ili odbiti zahtjev.
(3) Ako u dijelu naselja nije izgrađen sustav javne odvodnje ili njegova gradnja nije
predviđena programom gradnje vodnih građevina, Isporučitelj usluge neće izdati tražene
posebne uvjete priključenja odnosno potvrdu o sukladnosti.
Članak 7.
(1) Postupak priključenja pokreće se podnošenjem pisanog zahtjeva za priključenje na
sustav javne odvodnje Isporučitelju usluge.
(2) Zahtjev iz stavka (1) ovoga članka podnosi vlasnik/zakoniti posjednik građevine.
(3) Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji je dostupan na internetskoj stranici
Isporučitelja usluge www.albanez.hr ili ga se može dobiti u sjedištu Isporučitelja. Vlasnik
građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti:
- dokaz o pravu vlasništva ili dokaz o zakonitom posjedu nekretnine,
- odgovarajući akt nadležnog tijela na temelju kojeg se može graditi, rješenje o izvedenom
stanju ili uvjerenje ureda za katastar da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968.
godine,
- projekt priključka s preslikom katastarskog plana s ucrtanim položajem građevine.
(4) Vlasnik građevine za koju se prije podnošenja zahtjeva nisu utvrdili posebni uvjeti

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 6/2013.

Strana 815

priključenja, mora pribaviti od ovlaštenog projektanta projekt priključka za što mu se
izdaju posebni uvjeti priključenja.
(5) Nakon što je vlasnik ispunio uvjete iz stavka (3) i (4) ovog članka, Isporučitelj usluge
će ga pozvati na zaključenje ugovora o priključenju na sustav odvodnje.
Članak 8.
(1) Ugovor o priključenju na sustav odvodnje sadrži osobito:
- podatke o vlasniku građevine,
- podatke o građevini (adresu, katastarsku odnosno zemljišno-knjižnu oznaku, namjenu
i slično),
- tehničko-tehnološke uvjete za priključenje,
- način plaćanja stvarnih troškova priključenja,
- rokove za priključenje.
Članak 9.
(1) Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, osobito ako sastav otpadnih
voda ne odgovara propisanim vrijednostima ili ako bi se takvim priključenjem narušila
odvodnja postojećim korisnicima, kao i ukoliko postoje razlozi iz članka 4 ove Odluke,
Isporučitelj usluge će odbiti zahtjev za priključenje.
(2) Isporučitelj usluge je obvezan odbiti zahtjev za priključenje iz stavka 1. ovoga članka
u roku od 30 dana od dana dostave urednog zahtjeva.
(3) Odbijanje zahtjeva za priključenje mora sadržavati razloge radi kojih se građevina ne
može priključiti.
Članak 10.
(1) Radove na izvedbi priključka izvodi Isporučitelj usluge ili njegov ugovorni izvođač.
(2) Isporučitelj usluge je obvezan izvesti priključenje najkasnije u roku od 30 dana od
dana uplate iznosa iz članka 12. stavka (1) ove Odluke.
(3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka, u slučaju nastupa objektivnih okolnosti,
rok iz stavka (2) ovoga članka može se produžiti, o čemu će Isporučitelj usluge obvezno
obavijestiti vlasnika građevine.
(4) Priključenje se mora, u tehničko-tehnološkom smislu, izvesti prema pravilima struke
vodeći računa da se priključivanje obavi racionalno, uz optimalne troškove, da se osigura
uredno funkcioniranje te da se priključenjem nove pravne i fizičke osobe vlasnika građevine
priključene na sustav javne odvodnje kojim upravlja Isporučitelj usluge (nastavno: korisnik),
ne naruši odgovarajući standard zadovoljavanja potreba već priključenih korisnika.
Korisnicima se u smislu ove Odluke, smatraju i vlasnici građevina odnosno nekretnina
na kojima ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje otpadnih voda, a
gdje se otpadne vode prikupljaju u zasebne prijemnike (septičke i sabirne jame).
Članak 11.
(1) Isporučitelj usluge vodi evidenciju izvedenih priključenja kao i korisnika usluge javne
odvodnje.
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Članak 12.
(1) Vlasnik građevine za koju je zaključen ugovor o priključenju, obvezan je Isporučitelju
usluge predujmiti cjelokupan iznos troškova priključenja u roku od 8 dana od dana
dostave predračuna.
(2) Nakon što se izvede priključenje, Isporučitelj usluge dužan je vlasniku građevine
ispostaviti račun koji sadrži konačan obračun stvarnih troškova rada i utrošenog materijala
na izvedbi priključenja.
(3) U slučaju kad je stvarni trošak priključenja po računu veći od troška koji je vlasnik
platio na temelju predračuna, vlasnik građevine dužan je Isporučitelju usluge platiti razliku
u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa.
Članak 13.
(1) Isporučitelj usluge ima pravo iz opravdanih razloga, sukladno općim i tehničkim
uvjetima isporuke usluge javne odvodnje, ograničiti odnosno onemogućiti daljnje korištenje
sustava za odvodnju na način da Isporučitelj usluge balonom zatvori kanalizacijsku cijev.
Ograničenje odnosno onemogućenje daljnjeg korištenja sustava za javnu odvodnju izvršiti
će se osobito u sljedećim slučajevima:
- ako je građevina priključena na sustav javne odvodnje protivno odredbama ove Odluke
(ilegalno priključenje);
- ako su nakon priključenja građevine na sustav javne odvodnje na isti sustav priključene
i oborinske vode (ilegalno priključenje);
- ako sastav otpadnih voda koje se upuštaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ne
odgovara propisanim vrijednostima.
IV. ROKOVI ZA PRIKLJUČENJE
Članak 14.
(1) Za građevinu u gradnji ili rekonstrukciji gdje je sustav javne odvodnje već izgrađen,
obveza priključenja na sustav javne odvodnje nastaje prije izdavanja akta kojim se
dozvoljava uporaba građevine ili završnog izvješća nadzornog inženjera.
Članak 15.
(1) Za postojeće građevine, po osiguranju uvjeta za priključenje na sustav javne odvodnje,
vlasnik je obvezan izgraditi sustav interne odvodnje i priključiti se na sustav javne odvodnje
u roku do 12 mjeseci od dana kada su osigurani uvjeti za priključenje.
(2) Ukoliko vlasnik postojeće građevine ne podnese zahtjev za priključenje na sustav javne
odvodnje sukladno stavku (1) ovog članka, Isporučitelj usluge će pismeno obavijestiti
vlasnika da su osigurani uvjeti za priključenje.
(3) Vlasnik postojeće građevine, dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana
primitka obavijesti Isporučitelja usluge o mogućnosti priključenja, podnijeti zahtjev za
priključenje.
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V. NAČIN I UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE OD
STRANE BUDUĆIH KORISNIKA
Članak 16.
(1) U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena godišnjim
planom gradnje komunalnih vodnih građevina, ali je predviđen višegodišnjim planom
gradnje komunalnih vodnih građevina unutar iduće 3 godine budući korisnici vodnih
usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje,
uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s
Isporučiteljem.
(2) Sredstva iz stavka (1) ovoga članka uplaćuju se na račun Isporučitelja, a rok povrata
sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.
(3) Budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na komunalne vodne građevine,
za koje nisu ispunjene pretpostavke iz stavka (1) ovoga članka, mogu sudjelovati u
financiranju njihove gradnje, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s Isporučiteljem, bez
prava na povrat sredstava.
(4) Ugovor iz prethodnog stavka sadrži obvezno: rok i obuhvat izgradnje, planirani trošak
izgradnje, visinu, rok i način povrata sredstava.
VI. NADZOR I PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 17.
(1) Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja pored osoba ovlaštenih zakonom i
službena osoba Isporučitelja usluge, a postupanje Isporučitelja usluge nadzire nadležno
tijelo općinske uprave zaduženo za komunalno gospodarstvo.
(2) Službena osoba Isporučitelja usluge u obavljanju nadzora ovlaštena je nadzirati
primjenu ove Odluke, te upozoriti fizičke i pravne osobe na obavezu poduzimanja određenih
radnji u svrhu održavanja ispravnosti sustava javne odvodnje.
(3) Na osnovi prijave službene osobe Isporučitelja usluge, tijelo općinske uprave nadležno
za komunalno gospodarstvo, podnijet će nadležnom prekršajnom sudu zahtjev za
pokretanjem prekršajnog postupka.
Članak 18.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba
ako:
ne postupi sukladno odredbama članka 15. stavka (1) ove Odluke,
1. priključi građevinu na sustav javne odvodnje bez znanja Isporučitelja vodne usluge
odvodnje, odnosno suprotno propisanim tehničko-tehnološkim uvjetima za priključenje
Isporučitelja vodne usluge odvodnje.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u
pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka (1) ovoga članka.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i
osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka (1) ovoga
članka.
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(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini
prekršaj iz stavka (1) ovoga članka.
(5) Prekršajni postupak pokreće Upravno tijelo nadležno za poslove komunalnog
gospodarstva.
VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju građevina
na sustav odvodnje otpadnih voda (Službene novine Općine Medulin broj 1/12).
Članak 20.
(1) Ova se Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama
Općine Medulin.

KLASA: 021-05/13-01/0006
URBROJ:2168/02-04/1-13-13.
Medulin, 24.10.2013.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Mijenja se čl. 5. i glasi:
„Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Medulin
na neodređeno vrijeme za 2013. godinu te potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke kako slijedi:“

Članak 1.

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU
U UPRAVNA TIJELA OPĆINE MEDULIN ZA 2013. GODINU

Na temelju čl. 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), čl. 8., 9., 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11), čl. 29. i 37. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br. 2/2013),
Odluke o ustrojstvu upravnih odjela Općine Medulin, (Službene novine Općine Medulin br. 6/2010), te I. Izmjena i dopuna Plana
prijma u službu u upravna tijela Općine Medulin za 2013. godinu od 12.07.2013. god., Općinski načelnik Općine Medulin donosi
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Članak 2.
Sve ostale odredbe Plana prijma u službu u upravna tijela Općine Medulin za 2013.
godinu ostaju na snazi.
Članak 3.
Ova izmjena stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama
Općine Medulin.

Klasa: 023-05/13-01/0001
Urbroj: 2168/02-01/3-13-9
Medulin, 14.10.2013.
Načelnik Općine Medulin
Goran Buić, dipl. ing.

