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Temeljem članka 13. Statuta Općine Medulin (SNOM 2/13 ) i članka 10. Odluke o
ustanovljavanju dana Općine Medulin i dodjeli nagrada i priznanja Općine Medulin (
SNOM 8/12) Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj 9. sjednici održanoj dana 11. lipnja
2014. godine donijelo je slijedeću:
ODLUKU
o dodjeli nagrada i priznanja Općine Medulin u 2014. godini
Članak 1.
SVEČANA POVELJA OPĆINE MEDULIN za 2014. godinu dodjeljuje se:
Mariji Rakić

za dugogodišni rad u sindikatu umirovljenika, u socijalnom vijeću
Općine Medulin, u Crvenom križu te uključivanje u sve vidove
volonterskih, socijalnih, društvenih i drugih aktivnosti

Silvanu Tangeru

za postignute vrhunske rezultate udruge Ulika, za vrhunskog
maslinara, uljara, osvajača mnogobrojnih odličja na hrvatskim i
međunarodnim takmičenjima i manifestacijama

Mihu Orliću

za dugododišnji rad u DKUS Menduli kao učitelj sviranja na narodnim
instrumentima, za uspjehe i doprinos istarskoj baštini i neumorno
prenošenje svog znanja na najmlađe

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/14-01/0003
URBROJ: 2168/02-02/1-14-5
Medulin, 11.06.2014.

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 34. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin broj: 6/2004,
2/2010 i 42013) Upravno vijeće Javne ustanove Kamenjak na svojoj 186. sjednici održanoj
dana 28. travnja 2014. godine donijelo je slijedeći
PRAVILNIK
o
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih
mjesta u Javnoj ustanovi Kamenjak
Članak 1.
Članak 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj
ustanovi Kamenjak (Službene novine Općine Medulin broj 2/2013) mijenja se i glasi:
"Članak 2.
Unutrašnju organizaciju Ustanove čine slijedeće ustrojstvene jedinice:
1. Ured Ravnatelja,
2. Ured Stručnog voditelja i
3. Odjel zaštite i održavanja prirodnih vrijednosti."
Članak 2.
Iza članka 3, dodaje se novi članak 3.a koji glasi:
"Članak 3.a
U ustrojstvenoj jedinici Ured Stručnog voditelja postoje slijedeća radna mjesta:
1. Stručni voditelj - 1 izvršitelj,
2. Stručni suradnik 1. reda - 1 izvršitelj,
3. Stručni suradnik 2. reda - 2 izvršitelja i
4. Edukator - 2 izvršitelja."
Članak 3.
Članak 4. mijenja se i glasi:
" Članak 4.
U ustrojstvenoj jedinici Odjel zaštite i održavanja zaštićenih vrijednosti postoje sljedeća
radna mjesta:
1. Glavni čuvar pdrcde - 1 izvršitelj
2. Čuvar prirode 1. reda - 1 izvršitelj
3. Čuvar prirode 2. reda - 8 izvršitelja
4. Djelatnik na poslovima održavanja - 1 izvršitelj
5. Voditelj naplate na ulazno-izlaznim punktovima - 1 izvršitelj
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6. Djelatnik naplate na ulazno-izlaznim punktovima - 15 izvršitelja
7. Voditelj suvenirnice - 1 izvršitelj
8. Djelatnik suvenirnice - 4 izvršitelja
9. Djelatnik noćnog nadzora - 3 izvršitelja
10. Farmer - 1 izvršitelj
11. Djelatnik na poslovima čišćenja - 2 izvršitelja''
Članak 4.
U članku 5. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:
"1. RAVNATELJ
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
- najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
- aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pisanju,
- poznavanje rada na računalu,
- vozačka dozvola B kategorije,
- iznimne organizacijske sposobnosti,
- razvijene komunikacijske vještine,
- sklonost timskom radu"
Članak 5.
U članku 5. stavak 1. točka 3. mijenja se i glasi:
"3. STRUČNI VODITELJ
- preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih,
biomedicinskih i tehničkih područja,
- najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
- poznavanje najmanje jednog stranog jezika u govoru i pisanju i to engleskog,
njemačkog ili talijanskog jezika,
- vozačka dozvola B kategorije,
- poznavanje rada na računalu,
- posjedovanje organizacijskih sposobnosti"
Članak 6.
U članku 5. stavak 1. točka 4. mijenja se i glasi:
"4. GLAVNI ČUVAR PRIRODE
- najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili sveučilišni studij u trajanju od
najmanje tri godine iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih ili društvenih
područja,
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- najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
- položen stručni ispit ili uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od godine dana
od dana sklapanja ugovora o radu,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova glavnog čuvara prirode,
- hrvatsko državljanstvo,
- poznavanje najmanje jednog stranog jezika u govoru i pismu i to engleskog, njemačkog
ili talijanskog jezika,
- poznavanje rada na računalu,
- vozačka dozvola B kategorije,
- položen ispit za upravljanje plovilom B kategorije,
- posjedovanje organizacijskih sposobnosti."
Članak 7.
U članku 5. stavak 1. točka 5. briše se.
Članak 8.
U članku 5. stavak 1. točka 6. briše se.
Članak 9.
U članku 5. stavak 1. točka 9. mijenja se i glasi:
"9. ČUVAR PRIRODE 1. REDA
- najmanje srednja školska sprema ili srednja stručna sprema
- najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova čuvara prirode,
- položen stručni ispit ili uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od godine dana
od dana sklapanja ugovora o radu,
- hrvatsko državljanstvo,
- vozačka dozvola B kategorije,
- položen ispit za upravljanje plovilom B kategorije,
- poznavanje najmanje jednog stranog jezika u govoru i pisanju i to engleskog,
njemačkog ili talijanskog jezika,
- poznavanje rada na računalu.''
Članak 10.
U Članku 5. stavak 1. iza točke 9. dodaje se točka 9.a koja glasi:
"9.a ČUVAR PRIRODE 2. REDA
- najmanje srednja školska sprema ili srednja stručna sprema
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova čuvara prirode,
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- položen stručni ispit ili uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od godine dana
od dana sklapanja ugovora o radu,
- hrvatsko državljanstvo,
- vozačka dozvola B kategorije,
- položen ispit za upravljanje plovilom B kategorije,
- poznavanje najmanje jednog stranog jezika u govoru i pisanju i to engleskog,
njemačkog ili talijanskog jezika,
- poznavanje rada na računalu.''
Članak 11.
U članku 5. stavak 1. točka 18. briše se.
Članak 12.
U članku 6. stavak 4. mijenja se podnaslov i isti glasi "GLAVNI ČUVAR PRIRODE".
Članak 13.
U članku 6. stavak 5. briše se.
Članak 14.
U članku 6. stavak 6. briše se.
Članak 15.
U članku 6. stavak 9. mijenja se i glasi:
"9. ČUVAR PRIRODE 1. REDA
- obavlja poslove neposredne zaštite i poslove čuvanja zaštićenog područja, a osobito
poslove planiranja i izvođenja edukativnih šetnji zaštićenim područjem kojim upravlja
Ustanova, edukacije posjetitelja, skrbi o sigurnosti posjetitelja, provođenja radnji
spašavanja, praćenja stanja biljnih i životinjskih vrsta te drugih bioloških vrijednosti
na zaštićenom području, poslove suradnje sa sudionicima odobrenih znanstvenoistraživačkih projekata te poslove suradnje s ovlaštenicima prava na zaštićenom
području, poslove nadzora obavljanja dopuštenih djelatnosti u zaštićenom području,
skrbi o održavanju infrastrukturnih objekata u zaštićenom području,
- nadzire i organizira rad čuvara prirode 2. reda,
- obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog čuvara prirode i Ravnatelja"
Članak 16.
U članku 6. iza stavka 9. dodaje se novi stavak 9.a koji glasi:
"9.a ČUVAR PRIRODE 2. REDA
- obavlja poslove neposredne zaštite i poslove čuvanja zaštićenog područja  a osobito
poslove planiranja i izvođenja edukativnih šetnji zaštićenim područjem kojim upravlja
Ustanova, edukacije posjetitelja, skrbi o sigurnosti posjetitelja, provođenja radnji
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spašavanja, praćenja stanja biljnih i životinjskih vrsta te drugih bioloških vrijednosti
na zaštićenom području, poslove suradnje sa sudionicima odobrenih znanstvenoistraživačkih projekata te poslove suradnje s ovlaštenicima prava na zaštićenom
području, poslove nadzora obavljanja dopuštenih djelatnosti u zaštićenom području,  
skrbi o održavanju infrastrukturnih objekata u zaštićenom području,
- obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog čuvara prirode i Ravnatelja"
Članak 17.
U članku 6. stavak 10. točka 4. riječi "Glavnog nadzornika" zamjenjuju se riječima "Glavnog
čuvara prirode".
Članak 18.
U članku 6. stavak 16. točka 4. riječi "Glavnog nadzornika" zamjenjuju se riječima "Glavnog
čuvara prirode".
Članak 19.
U članku 6. stavak 18. točka 6. riječi "Glavnog nadzornika" zamjenjuju se riječima "Glavnog
čuvara prirode".
Članak 20.
Glavni nadzornik koji je stupanjem na snagu ovog Pravilnika zatečen na poslovima glavnog
nadzornika nastavlja s radom kao glavni čuvar prirode.
Članak 21.
Nadzornici i čuvari prirode koji su stupanjem na snagu ovog Pravilnika zatečeni na
poslovima nadzornika nastavljaju s radom kao čuvari prirode.
Članak 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu nakon proteka osam dana od dana objave u Službenim
novinama Općine Medulin.

U Premanturi, 28.04.2014.

UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednica
Tea Gobo
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Na temelju odredbe članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/1993,
29/1997, 47/1999 i 35/2008), odredbe članka 134. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode
(Narodne novine broj: 80/2013) i na temelju odredbe članka 6. stavka 2. Odluke o osnivanju
javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine
Medulin (Službene novine Općine Medulin broj: 3/04, 5/04 i 6/12), Upravno vijeće Javne
ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin
- Kamenjak na svojoj 186. sjednici održanoj dana 28. travnja 2014. godine donijelo je
slijedeću
ODLUKU
o
IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
Općine Medulin - Kamenjak
Članak 1.
Članak 6. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području Općine Medulin - Kamenjak (Službene novine Općine Medulin broj 6/2004,2/2010
i 2/2013) mijenja se i glasi:
"Članak 6.
Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja i drugih
zaštićenih prirodnih vrijednosti, koje uživaju osobitu zaštitu temeljem i u smislu Zakona o
zaštiti prirode, a u cijelosti se nalaze na području Općine Medulin, a u cilju zaštite i
očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnog procesa,
održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode
na području kojim upravlja Ustanova te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu
praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring)."
Članak 2.
U članku 18. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:
"Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava izvršno tijelo Osnivača.
Jedan član Upravnog vijeća imenuje se iz redova predstavnika privatnih i ostalih vlasnika
zemljišta unutar zaštićenih dijelova prirode, a četiri člana samostalno izvršno tijelo
Osnivača."
Članak 3.
Članak 19. briše se.
Članak 4.
Članak 19.a briše se.
Članak 5.
Članak 21. mijenja se i glasi:
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" Članak 21.
Član Upravnog vijeća može biti razriješen te dužnosti i prije isteka razdoblja na koje je
imenovan.
Izvršno tijelo Osnivača dužno je razriješiti člana Upravnog vijeća:
1. ako član Upravnog vijeća sam zatraži razrješenje,
2. ako ne ispunjava uredno svoje dužnosti člana Upravnog vijeća,
3. ako član Upravnog vijeća zbog nastupanja određenih okolnosti izgubi sposobnost
izvršavanja dužnosti člana Upravnog vijeća,
4. ako član Upravnog vijeća ne postupa sukladno propisima ili općim aktima Ustanove
ili na drugi način svojim postupanjem dovodi do smetnji u radu Upravnog vijeća i
obavljanju djelatnosti Ustanove ili prouzroči štetu Ustanovi,
5. ako član Upravnog vijeća svojim ponašanjem povrijedi ugled Ustanove.
Odluku o razrješenju člana Upravnog vijeća donosi izvršno tijelo Osnivača po službenoj
dužnosti, na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća ili na prijedlog najmanje dva člana
Upravnog vijeća.
U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća, novi član se imenuje na vremensko razdoblje
koje je preostalo u mandatu razrješenog člana Upravnog vijeća"
Članak 6.
Članak 22. mijenja se i glasi:

" Članak 22.
Upravno vijeće Ustanove obavlja slijedeće poslove određene zakonom i Odlukom o
osnivanju:
1. donosi statut Ustanove,
2. donosi poslovnik o svome radu,
3. donosi plan upravljanja,
4. donosi godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja
zaštićenog područja i prati njegoro izvršavanje.
5. donosi godišnji financijski plan Ustanove i godišnji obračun,
6. raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja Ustanove,
7. imenuje i razrješava stručnog voditelja, glavnog čuvara prirode, čuvara prirode i
čelnike unutarnjih ustrojstvenih jedinica,
8. donosi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ustanove, pravilnik o plaćama Ustanove
i druge opće akte određene aktom o osnivanju i statutom,
9. imenuje povjerenstvo koje provodi natječaj za prijem radnika u radni odnos i
postupak povodom objavljenog oglasa za prijem radnika u radni odnos, a koje se
povjerenstvo sastoji od dva člana Upravnog vijeća i ravnatelja Ustanove,
10. daje prethodnu suglasnost za zapošljavanje ostalih radnika, uključujući i honorarne
radnike, te daje prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora o djelu, ali može ovlastiti
predsjednika Upravnog vijeća za davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje
honorarnih suradnika u slučajevima kada iznimne i hitne okolnosti to zahtijevaju,
11. odluku o osnivanju i članovima povjerenstva za davanje koncesijskog odobrenja i
odluku o davanju koncesijskog odobrenja,
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12. predlaže Osnivaču donošenje odluke o prvokupu zemljišta ru zaštićenim dijelovima
prirode,
13. imenuje stalne ili privremene stručne suadnike,
14. imenuje i razrješava članove povjerenstva i odbora Upravnog vijeća,
15. odlučuje o stručnim pitanjima rada Ustanove u sklopu nadležnosti utvrđene
zakonom, Aktom o osnivanju ili Statutom Ustanove,
16. nadzire rad Ustanove te predlaže provođenje mjera u cilju razvoja djelatnosti i
usklađenja obavljanja djelatnosti s odredbama zakona, Akta o osnivanju i Statuta
Ustanove,
17. daje ravnatelju Ustanove mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za
razvoj djelatnosti,
18. odlučuje o stručnim pitanjima rada Ustanove u sklopu nadležnosti utvrđene
zakonom, Aktom o osnivanju ili Statutom Ustanove,
19. nadzire rad Ustanove te predlaže provođenje mjera u cilju razvoja djelatnosti i
usklađenja obavljanja djelatnosti s odredbama zakona, Akta o osnivanju i Statuta
Ustanove,
20. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i aktom o osnivanju, kao i o drugim
pitanjima koja se odnose na upravljanje Ustanovom, a za koja nije propisana
nadležnost ravnatelja.
Akte iz stavka 1. točka 1., 4. i 8. Upravno vijeće donosi uz suglasnost izvršnog tijela
Osnivača.
Upravno vijeće dostavlja Općinskom vijeću statut u roku od 20 dana od dana usvajanja."
Članak 7.
U članku 23. stavak 5. mijenja se i glasi:
"Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Upravnog vijeća ako to od njega zatraži izvršno
tijelo Osnivača, Općinsko vijeće Osnivača, najmanje tri člana Upravnog vijeća ili ravnatelj
Ustanove, a u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva ovlaštenih osoba."
Članak 8.
U članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Ravnatelj je ovlašten u ime i za račun Ustanove donijeti odluku o stjecanju, opterećenju i
otuđenju imovine u vlasništvu Ustanove te sklapati druge pravne poslove pojedinačne
vrijednosti do 9.999,99 kuna."
Članak 9.
U članku 26. stavak 3. i 4. brišu se.
Članak 10.
U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, koja
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aktivno poznaje engleski jezik u govoru i pismu te rad na računalu, posjeduje vozačku
dozvolu B kategorije te koja posjeduje iznimne organizacijske sposobnosti, razvijene
komunikacijske vještine i sklonost timskom radu."
Članak 11.
Iza članka 27.b dodaje se novi članak 27.c koji glasi:
"Clanak 27.c
U slučaju spriječenosti ravnatelja da zbog bolesti ili drugih izvanrednih okolnosti u
razdoblju dužem od 20 dana obavlja svoje dužnosti, predsjednik Upravnog vijeća Ustanove
ovlašten j izvršavati one njegove dužnosti u odnosu na koje postoji opasnost od odgode.
Nastup okolnosti iz odredbe stavka 1. utvrđuje Upravno vijeće Ustanove svojom odlukom,
kao i opseg ovlaštenja te dužnosti predsjednika Upravnog vijeća."
Predsjednik Upravnog vijeća obavljat će dužnosti ravnatelja sukladno odredbi stavka
2. ovog članka do održavanja prve sljedeće sjednice predstavničkog tijela Osnivača, a
najdulje 30 dana od dana donošenja odluke Upravnog vijeća Ustanove iz stavka 2. ovog
članka.
Članak 12.
Članak 28. mijenja se i glasi:
" Članak 28.
Stručni rad Ustanove vodi Stručni voditelj Ustanove.
Stručni voditelj obavlja slijedeće poslove:
- organizira i vodi stručni rad Ustanove na način da osigurava uredno izvršavanje svih
stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja zaštićenog područja kojim
upravlja Ustanova te brine o ispunjenju obveza koje iz toga proizlaze za Ustanovu
temeljem zakona, podzakonskih akata, Akta o osnivanju Ustanove i Statuta Ustanove,
- izrađuje programe zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja prirodnih
vrijednosti na području kojim upravlja Ustanova,
- sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava glasa,
- odgovara za stučni rad Ustanove Upravnom vijeću,
- obavlja i druge poslove po nalogu Ravnalelja."
Članak 13.
Članak 29. mijenja se i glasi:
"Članak 29.
Za stručnog voditelja Ustanove može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih,
biomedicinskih i tehničkih područja, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, koja
poznaje najmanje jedan stani jezik u govoru ili pisanju i to engleski, njemački ili talijanski
jezik, posjeduje vozačku dozvolu B kategorije, poznaje rad na računalu te koja posjeduje
organizacijske sposobnosti.
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Stručnog voditelja bira Upravno vijeće Ustanove temeljem javnog natječaja kojeg raspisuje
Ustanova.
Mandat Stručnog voditelja traje četiri godine, a ista se osoba po isteku mandata može
ponovno imenovati za Stručnog voditelja."
Članak 14.
U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Opće akte iz stavka 1. podstavaka 1. i 3. donosi Upravno vijeće uz suglasnost izvršnog
tijela Osnivača."
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Medulin.

U Premanturi, 28.04.2014.
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