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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 4/2020.

Na temelju i članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br.
2/13, 2/18, 8/18, 2/20), Općinsko vijeće Općine Medulin na 30. sjednici održanoj dana 22.
travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju i poreza na
korištenje javnih površina
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje oslobađanje od plaćanja poreza na potrošnju i poreza na
korištenje javnih površina, kao jedna od mjera suzbijanja negativnih gospodarskih posljedica
nastalih uslijed posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje
se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje
građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost
ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID 19
prouzrokovane virusom SARS – CoV 2.

1.

Porez na potrošnju
Članak 2.

Sukladno utvrđenju iz članka 1. ove Odluke, od plaćanja poreza na potrošnju
oslobađaju se u cijelosti obveznici plaćanja poreza na potrošnju koji smiju obavljati djelatnost
dostave hrane, pića i napitaka izvan ugostiteljskog objekta.
Oslobađanje od plaćanja poreza na potrošnju odnosi se na period od 15. ožujka 2020.
godine do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane.
Obveznici poreza na potrošnju dužni su za mjesec ožujak 2020. godine dostaviti PPMI-PO izvješća za razdoblje od 01. – 15. ožujka. Za razdoblje od 15. ožujka 2020. godine do
obustave mjera zabrane nisu dužni dostavljati navedena izvješća. U slučaju da su isti već
predani, potrebno je dostaviti ispravak obrasca za mjesec ožujak 2020. godine.
Za eventualne podmirene navedene obveze za mjesec ožujak neće se vršiti povrat
sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim obvezama za razdoblje nakon ukidanja mjera.

2.

Porez na korištenje javnih površina
Članak 3.

Sukladno utvrđenju iz članka 1. ove Odluke, od plaćanja poreza na korištenje javnih
površina, oslobađaju se u cijelosti obveznici plaćanja, odnosno korisnici javnih površina koji
nisu u mogućnosti koristiti javnu površinu ili je njihovo korištenje ograničeno uslijed nastupa
posebnih okolnosti, kojima je izdano Rješenje o porezu na korištenje javne površine a čije je
poslovanje obuhvaćeno mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci
Županijskog stožera civilne zaštite te Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja,
rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događanja Stožera
civilne zaštite RH od 19.03.2020. godine.
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Oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina odnosi se na period od
01. travnja 2020. godine do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane.
Za podmirene navedene obveze za mjesec ožujak neće se vršiti povrat sredstava,
već će se izvršiti prijeboj s budućim obvezama za razdoblje nakon ukidanja mjera.
Članak 4.
Obveznici poreza na korištenje javnih površina mogu ostvariti pravo na oslobađanje
od plaćanja poreza na korištenje javnih površina podnošenjem pisanog i obrazloženog
zahtjeva.
Na temelju osnovanog i opravdanog zahtjeva, nadležni Upravni odjel izdat će
Rješenje o izmjeni Rješenja o porezu na korištenje javnih površina.
Članak 5.
Za provedbu ove mjere zadužuje se Upravni odjel za komunalnu izgradnju i
održavanje.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Medulin da posebnim zaključkom propiše način
postupanja tijela općinske uprave za situacije koje nisu odgovarajuće razrađene i propisane
ovom Odlukom.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama
Općine Medulin.

Klasa: 021-05/20-01/0002
Urbroj:2168/02-04/1-20-31
Medulin,22.04.2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Marko Zlatić
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 4/2020.

Na temelju članka 95. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj
68/18, 110/18, 32/20) i članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin
broj 02/13, 2/18, 8/18, 2/20) Općinsko vijeće Općine Medulin, na 30. sjednici održanoj dana
22. travnja 2020. godine donosi:
ODLUKU O DOPUNI
ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
Članak 1.
(1) U Odluci o komunalnoj naknadi („Službene novine Općine Medulin“ broj 1/19, 2/19.)
iza članka 19. dodaje se novi članak 20. koji glasi:
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i
zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku
aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posbnu odluku donosi ministar
nadležan za graditeljstvo, Općinsko vijeće Općine Medulin određuje da se dio naplaćenih
sredstava komunalne naknade koristi i za druge namjene različite od namjena propisanih
člankom 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu.“
Članak 2.
(1) Dosadašnji članak 20. postaje čl. 21., a čl. 21. postaje članak 22.
Članak 3.
(1) Ostale odredbe Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine Općine Medulin“
br.1/19, 2/19) ostaju neizmijenjene.
Članak 4.
(1) Ova Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi stupa na snagu prvog dana od
dana objave u Službenim novinama Općine Medulin.
KLASA: 021-05/20-01/0002
URBROJ: 2168/02-03/3-20-24
Medulin, 22.04.2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 78. i 95. st.3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine
broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine
Medulin broj 02/13, 2/18, 8/18, 2/20) Općinsko vijeće Općine Medulin, na 30. sjednici održanoj
dana 22. travnja 2020. godine donosi:
ODLUKU O DOPUNI
ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu („Službene novine Općine Medulin“ broj 1/19, 2/19)
u članku 8. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i
zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku
aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, Općinsko vijeće Općine Medulin može
posebnom odlukom odrediti da će se dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa koristi
i za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. Zakona o komunalnom
gospodarstvu.“
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine Općine Medulin“
br.1/19, 2/19) ostaju neizmijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu prvog dana od
dana objave u Službenim novinama Općine Medulin.
KLASA: 021-05/20-01/0002
URBROJ: 2168/02-03/3-20-30
Medulin, 22.04.2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Marko Zlatić
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Broj: 4/2020.

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne
novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12, 152/14, 81/15, 94/17), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 12/11,
64/15, 112/18) i članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin broj
2/13, 2/18, 8/18, 2/20) Općinsko vijeće Općine Medulin, na 30. sjednici održanoj dana 22.
travnja 2020. godine donosi:

ODLUKU O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA ZAKUPNINE ZA
POSLOVNE PROSTORE U VLASNIŠTVU OPĆINE MEDULIN
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se mjera privremenog oslobađanja od plaćanja zakupnine za
poslovne prostore u vlasništvu Općine Medulin, uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje
podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije
moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno
narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu
nastalu povodom proglašenja epidemije bolesti COVID-19 prouzrokovane virusom SARS –
CoV- 2 temeljem Odluke Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske o proglašenju epidemije
bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS – CoV – 2 od dana 11. ožujka 2020. godine.
Članak 2.
Slijedom utvrđenja iz članka 1. ove Odluke, radi ublažavanja negativnih gospodarskih
posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.
zakupoprimci koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci
stožera civilne zaštite Istarske županije o mjerama ograničenja rada i ponašanja od 15.03. do
14.04. 2020. godine, KLASA: 810-01/20-01/01, URBROJ: 2163/1-02-02/1-20-43 od dana
14.03.2020. godine te Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u
trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja stožera civilne zaštite
RH KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od dana 19.03.2020. godine.
privremeno se oslobađaju od plaćanja mjesečnih iznosa zakupnine za poslovne prostore u
vlasništvu Općine Medulin, počevši od 01. travnja 2020. pa do ukidanja mjera zabrane i
ograničenja temeljem navedenih odluka.
Za podmirene obveze za mjesec travanj neće se vršiti povrat sredstava, već će se
izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera
Članak 3.
Ova Odluka predstavlja osnovu za privremeno oslobođenje od plaćanja zakupnine u
vremenskom periodu kako je to propisano prethodnim člankom ove Odluke, slijedom čega nije
potrebno podnositi posebne zahtjeve niti zaključivati anekse postojećih ugovora.
Odredbe ove Odluke jednako se primjenjuju i na subjekte koji poslovne prostore koriste
putem uporabe i/ili korištenja.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Medulin da posebnim zaključkom propiše način
postupanja upravnih tijela u provedbi ovih mjera za one situacije koje nisu detaljno propisane
ovom Odlukom.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Medulin.
KLASA: 021-05/20-01/0002
URBROJ: 2168/02-03/3-20-25
Medulin, 22.04.2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Marko Zlatić
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 4/2020.

Na temelju članka 13. Odluke o komunalnoj naknadi (Službene novine Općine Medulin
broj 1/19, 2/19) i članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin broj
02/13, 2/18, 8/18, 2/20) Općinsko vijeće Općine Medulin, na 30. sjednici održanoj dana 22.
travnja 2020. godine donosi:
ODLUKU O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU
PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 1.
(1) Ovom se odlukom uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju
događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje
ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava
gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu nastalu uslijed proglašenja
epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-Cov-2, određuje mjera koja se odnosi
na obveznike plaćanja komunalne naknade.
Članak 2.
(1) Uslijed izvanrednih okolnosti navedenih u članku 1. ove odluke poduzetnici koji
gospodarsku djelatnost ne obavljaju sezonski i koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada
i ponašanja temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Istarske županije o mjerama
ograničavanja rada i ponašanja od 15.03. do 14.04.2020. godine, KLASA: 810-01/20-01/01,
URBROJ: 2163/1-02-02/1-20-43 od 14. ožujka 2020. godine i Odlukom Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od dana 19. ožujka
2020. godine, privremeno se oslobađaju plaćanja komunalne naknade počevši od dana 1.
travnja 2020. godine, pa dok budu na snazi citirane Odluka Stožera civilne zaštite Istarske
županije od dana 14. ožujka 2020. godine i Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
od dana 19. ožujka 2020. godine.
(2) Privremeno oslobođenje plaćanja komunalne naknade iz prethodnog članka ne
odnosi se na hotele, apartmanska naselja i kampove koji se nalaze na području Općine Medulin.
(3) Za vrijeme dok je na snazi mjera propisana ovom Odlukom nastaviti će se sa
redovitim aktivnostima, s time da u tom periodu nadležna upravna tijela neće provoditi prisilnu
naplatu.
Članak 3.
(1) Dio naplaćenih sredstava sa osnova komunalne naknade može se koristiti i za
druge namjene različite od namjena određenih Zakonom o komunalnom gospodarstvu, što će
se posebno iskazati u izvršenju proračuna Općine Medulin.
Članak 4.
(1) Načelnik Općine Medulin može posebnim zaključkom propisati način postupanja
upravnih tijela u provedbi mjera i rješavanju pojedinačnih zahtjeva za oslobađanjem obveze
plaćanje komunalne naknade za one situacije koje nisu detaljno propisane ovom Odlukom.
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Članak 5.
(1) Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama
Općine Medulin.

KLASA: 021-05/20-01/0002
URBROJ: 2168/02-03/3-20-26
Medulin, 22.04.2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Marko Zlatić
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 4/2020.

Na temelju članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin broj
02/13, 2/18, 8/18, 2/20) Općinsko vijeće Općine Medulin, na 30. sjednici održanoj dana 22.
travnja 2020. godine donosi:

ODLUKU O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU
PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom uređuje se privremeno oslobađanje plaćanja naknade za korištenje
javne površine, kao jedna od mjera suzbijanja negativnih gospodarskih posljedica nastalih
uslijed posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo
predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu
veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu
gospodarsku štetu uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19 prouzrokovane virusom
SARS – CoV 2 temeljem Odluke Ministarstva zdravstva od dana 11. ožujka 2020. godine.
Članak 2.
(1) Sukladno utvrđenju iz članka 1. ove Odluke, od plaćanja naknade za korištenje
javne površine, oslobađaju se u obveznici plaćanja ili korisnici javnih površina koji su od 01.
siječnja 2019. godine redovno obavljali svoju poslovnu djelatnost koristeći predmetnu javnu
površinu, a koji korisnici sada nisu u mogućnosti koristiti javnu površinu ili je njihovo korištenje
ograničeno uslijed nastupa posebnih okolnosti, a čije je poslovanje obuhvaćeno mjerama
ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Stožera civilne zaštite Istarske županije o
mjerama ograničavanja rada i ponašanja od 15.03. do 14.04.2020. godine, KLASA: 810-01/2001/01, URBROJ: 2163/1-02-02/1-20-43 od dana 14. ožujka 2020. godine te Odluci o mjerama
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih
i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, KLASA: 810-06/20-01/7,
URBROJ: 511-01-300-20-1 od dana 19. ožujka 2020. godine.
(2) Oslobađanje od plaćanja naknade na korištenje javne površine odnosi se na period
od 01. travnja 2020. godine do obustave citiranih mjera zabrane iz st. 1. ovog članka.
(3) Ukoliko je obveznik plaćanja naknade za korištenje javne površine podmirio obvezu
za mjesec travanj 2020. godine, neće se vršiti povrat novčanih sredstava, već će se izvršiti
prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera
Članak 3.
(1) Obveznici plaćanja naknade za korištenje javne površine mogu ostvariti pravo na
oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje javne površine podnošenjem pisanog i
obrazloženog zahtjeva. Na temelju osnovanog i opravdanog zahtjeva, nadležni Upravni odjel
izdat će Rješenje o privremenom oslobađanju od plaćanja naknade za utvrđeni vremenski
period.
Članak 4.
(1) Za provedbu ove odluke nadležan je Upravni odjel za komunalnu izgradnju i
održavanje.
(2) Načelnik Općine Medulin posebnim zaključkom propisati će način postupanja
navedenog nadležnog upravnog odjela u provedbi mjera i rješavanju pojedinačnih zahtjeva za

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 4/2020.
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oslobađanjem od obveze plaćanja naknade za korištenje javne površine za one situacije koje
nisu detaljno propisane ovom Odlukom.
Članak 5.
(1) Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama
Općine Medulin.
KLASA: 021-05/20-01/0002
URBROJ: 2168/02-03/3-20-27
Medulin, 22.04.2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Marko Zlatić
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 4/2020.

Temeljem članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine» RH br.
10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog
odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ RH br. 63/08 i 90/10) i članka 13. Statuta Općine
Medulin („Službene novine Općine Medulin“br. 2/13, 2/18, 8/18, 2/20), Općinsko vijeće Općine
Medulin, na 30. sjednici održanoj dana 22. travnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o iznosu mjesečne subvencije roditelja u sufinanciranju programa predškolskog
odgoja u ustanovama kojima je osnivač Općina Medulin
za razdoblje 01.-12. ožujka 2020. godine
Članak 1.
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, Načelnik Stožera civilne zaštite i Zamjenik Općinskog Načelnika Općine Medulin,
dana 13. ožujka 2020. godine, donijeli su Odluku o obustavi rada svih dječjih vrtića na području
Općine Medulin, KLASA: 810-01/20-01/0001, URBROJ: 2168/02-02/3-20-29, počevši od 13.
ožujka 2020. godine.
Člankom 3. Odluke iz prethodnog stavka roditelji su oslobođeni plaćanja mjesečne
subvencije za program predškolskog odgoja, tijekom razdoblja trajanja mjere o obustavi rada.
Članak 2.
Za razdoblje od 01. do 12. ožujka 2020. godine, subvencija roditelja - korisnika usluga
u sufinanciranju programa predškolskog odgoja u ustanovama kojima je osnivač Općina
Medulin određuje se u slijedećim iznosima:
za redoviti cjelodnevni 10-satni program iznosi 265,86 kn,
- za redoviti poludnevni 6-satni program iznosi 139,86 kn,
- za redoviti cjelodnevni 10-satni program obogaćen engleskim jezikom iznosi 347,40 kn,
- za redoviti cjelodnevni 6-satni program obogaćen engleskim jezikom iznosi 221,40 kn.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 021-05/20-01/0002
URBROJ: 2168/02-02/3-20-22
Medulin, 22.04.2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
PREDSJEDNIK
Marko Zlatić
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Temeljem članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine» RH br.
10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog
odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ RH br. 63/08 i 90/10) i članka 13. Statuta Općine
Medulin („Službene novine Općine Medulin“br. 2/13, 2/18, 8/18, 2/20), Općinsko vijeće Općine
Medulin, na 30. sjednici održanoj dana 22. travnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju predškolskih ustanova od travnja 2020. g. do ukidanja Odluke o
obustavi rada dječjih vrtića na području Općine Medulin
Članak 1.
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, Načelnik Stožera civilne zaštite i Zamjenik Općinskog Načelnika Općine Medulin,
dana 13. ožujka 2020. godine, donijeli su Odluku o obustavi rada svih dječjih vrtića na području
Općine Medulin, KLASA: 810-01/20-01/0001, URBROJ: 2168/02-02/3-20-29, počevši od 13.
ožujka 2020. godine.
Člankom 3. Odluke iz prethodnog stavka roditelji su oslobođeni plaćanja mjesečne
subvencije za program predškolskog odgoja, tijekom razdoblja trajanja mjere o obustavi rada.
Članak 2.
Za razdoblje ožujak 2020. g. Općina Medulin odobriti će puni mjesečni iznos subvencije po
dostavljenim računima.
Za razdoblje od travnja 2020. g. do ukidanja Odluke o obustavi rada dječjih vrtića na
području Općine Medulin neće se odobravati mjesečne subvencije već se pružatelji usluga
predškolskog odgoja usmjeravaju na korištenje kompenzacijskih mjera od strane proračuna
Republike Hrvatske.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana donošenja.
KLASA: 021-05/20-01/0002
URBROJ: 2168/02-02/3-20-23
Medulin, 22.04.2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
PREDSJEDNIK
Marko Zlatić
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Broj: 4/2020.

Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ br. 92/10) i članka 13.
Statuta Općine Medulin („Službene novine Općine Medulin“ br. 2/13, 2/18, 8/18, 2/20),
Općinsko vijeće Općine Medulin na 30. sjednici održanoj dana 22. travnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti i Plan zaštite od požara za Općinu Medulin
I.
Usvaja se Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije oznake 1703-1-119-PUP od srpnja 2019. g. i Plan zaštite od požara za Općinu Medulin oznake 1703-1-1-19PZP od srpnja 2019. g.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Medulin.

KLASA: 021-05/20-01/0002
URBROJ: 2168/02-02/4-20-28
Medulin, 22.04.2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
PREDSJEDNIK
Marko Zlatić
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Na temelju čl. 27. i 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
i čl. 13. Statuta Općine Medulin, (Službene novine broj 2/13, 2/18, 8/18, 2/20), a povodom
proglašenja epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane virusom SARS – CoV 2, Općinsko
vijeće Općine Medulin na svojoj 30. sjednici održanoj dana 22. travnja 2020.
godine donosi

ODLUKU O UMANJIVANJU
NAKNADE ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA I ČLANOVIMA VIJEĆA
MJESNIH ODBORA OPĆINE MEDULIN

Članak 1.
Ovom odlukom umanjuju se mjesečne naknade članovima Općinskog vijeća i članovima
vijeća mjesnih odbora Općine Medulin za 50% i to na određeno vrijeme od isplate naknade
za mjesec travanj do proglašenja prestanka epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane
virusom SARS – CoV 2.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana po objavi u Službenim novinama Općine Medulin, a
primjenjivat će se od obračuna naknade za mjesec travanj 2020. godine.

Klasa: 021-05/20-01/0002
Urbroj: 2168/02-02/1-20-21
Medulin, 22.04.2020.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić

Strana 16

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 4/2020.

Na temelju čl. 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
28/10.) i čl. 13. Statuta Općine Medulin, (Službene novine broj 2/13, 2/18, 8/18, 2/20),
Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj 30. sjednici održanoj dana 22. travnja 2020. godine
donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
OPĆINE MEDULIN
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Medulin
(Službene novine broj: 9/19) brišu se članci 3., 4., 6. 7., 8.
Članak 2.
U članku 9. Odluke briši se riječi: „Iznimno od stavka 2. ovog članka“ brišu se kao nepotrebne
te se riječi: “Izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne
samouprave i upravnim odjelima Istarske županije - pročišćeni tekst (Službene novine Istarske
županije 13/06)“, zamjenjuju riječima: „ Kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama
lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije (Službene novine Istarske županije
br. 2/03, 1/06, 13/06- pročišćeni tekst)“.
Članak 3.
U članku 11. riječi: “od obračuna plaće“, zamjenjuju se riječima: “na obračun plaće“.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana po objavi u Službenim novinama Općine Medulin.

KLASA: 021-05/20-01/0002
URBROJ: 2168/02-02/102-20-32
Medulin, 22.04.2020.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju čl. 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10.)
i čl. 13. Statuta Općine Medulin, (Službene novine broj 2/13, 2/18, 8/18, 2/20), a povodom
proglašenja epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane virusom SARS – CoV 2, Općinsko
vijeće Općine Medulin na svojoj 30. sjednici održanoj dana 22. travnja 2020.
godine
donosi

ODLUKU O UMANJIVANJU
KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE DUŽNOSNIKA
OPĆINE MEDULIN- NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA

Članak 1.
Ovom odlukom umanjuju se koeficijenti za obračun plaća dužnosnika Općine Medulin
Načelnika i Zamjenika načelnika Općine Medulin i to za obračun plaće općinskog
Načelnika koeficijent se umanjuje s 4,55 na 3,64, a Zamjenika načelnika s 3,87 na 3,10 i
to na određeno vrijeme do proglašenja prestanka epidemije bolesti COVID 19
prouzrokovane virusom SARS – CoV 2.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana po objavi u Službenim novinama Općine Medulin, a
primjenjivat će se od obračuna plaće za mjesec travanj 2020. godine.

Klasa: 021-05/20-01/0002
Urbroj: 2168/02-02/1-20-19
Medulin, 22.04.2020.

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 4/2020.

Na temelju čl. 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
28/10.) suglasnosti Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike
Hrvatske, Sindikalne podružnice Medulin od 08. travnja 2020. godine broj 21/2017. i čl. 13.
Statuta Općine Medulin, (Službene novine broj 2/13, 2/18, 8/18, 2/20), a povodom proglašenja
epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane virusom SARS – CoV 2, Općinsko vijeće Općine
Medulin na svojoj 30. sjednici održanoj dana 22.travnja 2020. godine donosi

ODLUKU O UMANJIVANJU
KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE PROČELNIKA UPRAVNIH ODJELA
OPĆINE MEDULIN

Članak 1.
Ovom odlukom umanjuju se koeficijenti za obračun plaća pročelnika upravnih odjela
Općine Medulin na način da se isti umanji s 3,75 na 3,53 i to na određeno vrijeme do
proglašenja prestanka epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane virusom SARS – CoV 2.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana po objavi u Službenim novinama Općine Medulin, a
primjenjivat će se od obračuna plaće za mjesec travanj 2020. godine.

Klasa: 021-05/20-01/0002
Urbroj: 2168/02-02/1-20-20
Medulin, 22.04.2020.
Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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Na temelju članka 95. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Službene novine
Općine Medulin broj 68/18, 110/18, 32/20), Odluke Općine Medulin o dopuni Odluke o
komunalnom doprinosu (Službene novine Općine Medulin) i članka 13. Statuta Općine Medulin
(Službene novine Općine Medulin broj 02/13, 2/18, 8/18, 2/20) Općinsko vijeće Općine
Medulin, na 30. sjednici održanoj dana 22. travnja 2020. godine donosi:
ODLUKU O NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA KOMUNALNOG DOPRINOSA USLIJED
NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI
Članak 1.
Uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i
zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku
aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu je Odluku donio Ministar graditeljstva
i prostornog uređenja dana 20. ožujka 2020., godine KLASA: 804-04/20-01/1, URBROJ: 5310120-1, koje okolnosti su nastale uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane
virusom SARS-Cov-2, određuje se da će se dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa
koristi i za druge namjene različite od namjena propisanih u članku 76. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), a što će se posebno iskazati u izvršenju proračuna
Općine Medulin.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Medulin.

KLASA: 021-05/20-01/0002
URBROJ: 2168/02-03/3-20-29
Medulin, 22.04.2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Marko Zlatić

