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Na temelju članka 15. Statuta Općine Medulin ( Službene novine Općine Medulin broj
4/01, 2/02, 8/03 i 4/04, 7/05), Općinsko vijeće na 24. sjednici održanoj dana 29.
siječnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU OSTAVKE

1. Prihvaća se ostavka vijećnika Ratka Lorencina.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim
novinama Općine Medulin.

Klasa: 021-05/08-01/1
Ur. broj: 2168/02-02-007-08/1
Medulin, 29. siječnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MEDULIN
Predsjednik

Darko Lorencin, dipl. oec.
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Na temelju članka 15. Statuta Općine Medulin ( Službene novine Općine Medulin broj
4/01, 2/02, 8/03 i 4/04, 7/05), dopisa SDP-a od godine, te izvješća Mandatno
imunitetne komisije od 29. siječnja 2008. godine Općinsko vijeće na 24. sjednici
održanoj dana 29. siječnja 2008. godine donijelo je

RJEŠENJE

1. Aidu Perušku iz Pješčane uvale, verificira se mandat vijećnika Općinskog
vijeća Općine Medulin.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim
novinama Općine Medulin.

Klasa: 021-05/08-01/1
Ur. broj: 2168/02-02-007-08/2
Medulin, 29. siječnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MEDULIN
Predsjednik

Darko Lorencin, dipl. oec.
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Na temelju članka 15. Statuta Općine Medulin, a u vezi s člankom 28. i 39. Statuta
Općine Medulin ( Službene novine Općine Medulin broj 4/01, 2/02, 8/03 i 4/04, 7/05)
i članka 11. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Medulin, Općinsko vijeće na
24. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2008. godine donijelo je

RJEŠENJE
o izboru Člana Općinskog poglavarstva Općine Medulin

1. Za Člana Općinskog poglavarstva Općine Medulin bira se: Ratko Lorencin.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim
novinama Općine Medulin.

Klasa: 021-05/08-01/1
Ur. broj: 2168/02-02-007-08/3
Medulin, 29. siječnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MEDULIN
Predsjednik

Darko Lorencin, dipl. oec.
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Na osnovi stavka 2. članka 22. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Nar. nov. br. 33/01 , 60101 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), te članka
15. Statuta Općine Medulin ("Službene novine" br. 4/01,2/02,8/03,4/04,7/05 ),
Općinsko vijeće Općine Medulin, na sjednici održanoj dana 29. siječnja 2008. godine
donijelo je

ODLUKU
o zahtjevu za povjeravanje poslova izdavanja akata vezanih za gradnju

Općini Medulin

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način obavljanja poslova izdavanja akata vezanih za

gradnju u Općini Medulin.

Članak 2.

Općina Medulin zahtjeva da Skupština Istarske županije, uz suglasnost
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave, povjeri istoj obavijanje poslova izdavanja akata vezanih za gradnju iz
stavka 2. članka 26. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov. br. 76/07), koji
obuhvaćaju izdavanje lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o
utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta,
rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, te uporabnih dozvola i dozvola
za uklanjanje u skladu s tim Zakonom, te drugih akata vezanih za gradnju sukladno
posebnom propisu. .

Članak 3.

Općina Medulin i Istarska županija, po dobivenoj suglasnosti središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave,
zaključiti će sporazum o preuzimanju poslova iz članak 2. ove Odluke, kojim će se
pobliže odrediti postupak, uvjeti i način preuzimanja navedenih poslova, službenika,
uredske i druge opreme te arhiva, koji je u provedbi članka 342. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (Nar. nov. br. 76/05), Istarska žlipanija preuzela od Ureda državne
uprave u Istarskoj županiji, a koji su se odnosili- na obavljanje poslova izdavanja
lokacijskih i građevinskih dozvola te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata
prostornog uređenja i građenje sukladno istom Zakonu.

Članak 4.

Općina Medulin će obavljanje povj'erenih poslova iz članka 2. ove Odluke
organizirati osnivanjem Zajedničkog upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
Općine Medulin, Općine Fažana, Općine Ližnjan i Grada Pula sa sjedištem u Gradu
Pula.
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Odlukom o osnivanju Zajedničkog upravnog odjela za prostorno uređenje i
gradnju Općina Medulin, Općine Fažana, Općine Ližnjan i Grada Pule urediti će se
međusobni odnosi glede organizacije rada i upravijanja iste službe, te osiguravanja
materijalnih pretpostavki za rad te službe, financiranja materijalnih sredstava i plaća
službenika, a po potrebi i druge okolnosti odlučne za zakonito obavIjanje poslova iste
službe.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama
Općine Medulin. "

Klasa: 021-05/08-01/1
Ur. broj: 2168/02-02-007-08/4
Medulin, 29. siječnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Darko Lorencin, dipl. oec.
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Temeljem članka 15. Statuta Općine Medulin ("Službene novine" br.
4/01,2/02,8/03,4/04,7/05 ), te čl. 1O. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o zaštiti i spašavanju (NN.79/07.) Općinsko vijeće na svojoj 24. Sjednici održanoj dana
29. siječnja 2008.godine donijelo je slijedeće

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE MEDULIN

Zaštita i spašavanje u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o zaštiti i
spašavanju (Narodne novine, broj 174/04) i propisima donesenim na temelju Zakona,te
međunarodnim ugovorima i sporazumima kojih je Republika Hrvatska potpisnica.

U postupku približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,u procesu
usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
i pravnim aktima Vijeće Europske unije,Zakon o zaštiti i spašavanju usklađuje se sa
DIREKTIVOM VIJEĆA 96/82EZ od 9.prosinca 1996. o kontroli opasnosti od velikih
nesreća koje uključuju opasne tvari i DIREKTIVOM 2003/105/EC EUROPSKOG
PARLAMENTA I VIJEĆA od 16.prosinca 2003. kojom se izmjenjuje i dopunjuje
Direktiva Vijeća 96/82EC o kontroli opasnosti od velikih nesreća u koje su uključene
opasne tvari.

Donošenjem Zakona o izmjenama i i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju
(NN.79/07) osigurava se usklađivanje važećih odredaba s pravnom stečevinom
Europske unije i sadrži odredbe kojima se važeći Zakon usklađuje sa nekim
međunarodno preuzetim obvezama i praksom.

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

Operativne snage zaštite i spašavanja dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti
planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti
nastanka katastrofe i veće nesreće te prilagođavati obavljanja redovite djelatnosti
postojećim okolnostima u slučaju nastanka katastrofe i veće nesreće.



Strana 8 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 1/2008.

PROCJENA UGROŽENOSTI civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg
nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa za područje općine Medulin izrađena je i
usvojena je od strane poglavarstva 2004 g.Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju (NN
174/04) i Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja (NN 20/06 ) nositelj izrade nove procjene je DUZS odnosno nadležni
područni ured Pazin-Pula, dok jedinice lokalne samouprave imaju obvezu dostave
podataka. S obzirom da nova procjena nije izrađena,na snazi je procjena iz 2004 g.
Temeljem čl.10 stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i
spašavanju (NN. 79/07 )predstavničko tijelo općine donosi procjenu ugroženosti i plan
zaštite i spašavanja,dok je nositelj izrade istih poglavarstvo općine.

(
ZAPOVJEDNIŠTVA- STOŽERI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Za područje općine Medulin ustrojeno je i Zapovjedništvo zaštite i spašavanja za
zadaćom da rukovodi i zapovijeda operativnim snagama na razini lokalne
samouprave.Tako je održano niz sastanaka Zapovjedništava tijekom 2007.g na
području općine, a najznačajnije teme koje su se raspravljale,pored ostalih,bile su:
Stanje spremnosti operativnih snaga za predstojeću požarnu i turističku sezonu,te
usvajanje Plana rada Zapovjedništva.Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti i spašavanju (NN.79/07) Zapovjedništva su promijenjena u Stožere
zaštite i spašavanja koja postaju stručna potpora načelniku prilikom rukovođenja i
koordiniranja operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini općine.

VATROGASTVO

Na području općine djeluje Javna vatrogasna postrojba Pula sa 69 profesionalna
djelatnika i 1 dobrovoljno vatrogasno društvo sa 45 članova.
Uz njih na raspolaganju su i kanaderi (odnosno helikopteri) protupožarne eskadrile
Hrvatske vojske.Organizacija sustava zaštite od požara za vrijeme ljetne turističke
sezone u Istarskoj županiji,pa tako i u općini temelji se na Planu operativne provedbe
programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara s tim da se
program svake godine nadograđuje.Operativno djelovanje vatrogasnih postrojbi
definirano je županijskim operativnim planovima gašenja i spašavanja. U motrenju i
preventivnim ophodnjama sudjelovali su pripadnici Hrvatskih šuma,dobrovoljnih
vatrogasnih društava i građana.U periodu siječanj-rujan 2007 g. zabilježeno je ukupno
25 intervencija svih vrsta na gašenju požara,tehničkim nezgodama,spašavanju ljudi i
imovine što u odnosu na 2006.godinu predstavlja povećanje od 15%.te se može
istaknuti da su vatrogasne postrojbe,profesionalne i dobrovoljne te svi subjekti
uključeni u sustav zaštite od požara efikasno obavili sve zadatke što je rezultiralo
povoljnim stanjem protupožarne zaštite na području općine.
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SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
PRI VATROGASNOJ ZAJEDNICI ISTARSKE ŽUPANIJE

U Republici Hrvatskoj 1.siječnja 2005. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti i
spašavanju RH.Temeljem spomenutog zakona jedinice lokalne i područne (regionalne
) samouprave dobile su mnogo veća prava i obveze u sustavu zaštite i
spašavanja. Istarska županija kao jedna od najrazvijenijih županija u RH prednjači u
organizaciji sustava zaštite i spašavanja pogotovu u dijelu nadležnosti jedinica lokalne i
područne (regionalne ) samouprave. Stoga se u Istarskoj županiji 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.Temeljem Ustava RH i Zakona o zaštiti i spašavanju,to su poslovi na
uređivanju,planiranju,organiziranju,financiranju i provođenju zaštite i spašavanja
civilnog stanovništva,imovine te eko-sustava od katastrofa kao i saniranje nastalog
stanja nakon nesreće odnosno katastrofe. 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. U tijeku
2007.g.služba je pored tekućih i operativnih obveza organizirala tijekom mjeseca lipnja
Okrugli stol na temu-Unapređenje sustava zaštite mora u Istarskoj županiji,gdje su
učestvovali predstavnici svih relevantnih institucija,te su doneseni zaključci o sustavu
zaštite mora i priobalja. Izrađen je petogodišnji Plan nabave opreme za zaštitu i
spašavanje,a temeljem obveza Zakona o zaštiti i spašavanju.

CIVILNA ZAŠTITA

Civilna zaštita je oblik orqaniziranja.priprernanja 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,tehničko-tehnoloških,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 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.Kako je 2005 g. sustav civilne zaštite prešao u DUZS,ta Uprava
odnosno Područni ured Pazin-Pula je postao nadležan za rukovođenje i zapovijedanja
postrojbama civilne zaštite, izradu novih Procjena ugroženosti,te izradu Planova zaštite
i spašavanja za područje općine, koji do dana/s nisu izrađeni niti ažurirani.
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ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - HITNA MEDICINSKA POMOĆ

Ustanova Istarski domovi zdravija organizirana je kao ustanova sa sedam
ispostava
(Buzet,Labin,Pazin,Poreč,Pula,Rovinj i Umag) koje su zadužene za organiziranje i
pružanje cjelokupne zdravstvene zaštite,pa i hitne medicinske pomoći na područjima
za koje su ugovorile pružanje ovog oblika zaštite.Samo ispostave Pula i Umag imaju
ugovorene timove za hitnu medicinsku pomoć,sanitetski prijevoz i prijavno-dojavnu
jedinicu,dok sve ostale ispostave imaju dežurstva i pripravnost.Pozivi za broj 94 s
fiksnih telefona direktno se i dalje primaju prema teritorijalnom principu kao i do sada.

Kroz cijelu godinu je velik broj pregledanih pacijenata i intervencija ekipa HMP na
terenu,dok se u turističkoj sezoni višestruko povećava obim poslova.Svaka Ispostava
Istarskih domova zdravija organizira rad turističkih ambulanti na svom području prema
potrebama,zahtjevima i financijskim mogućnostima. Organiziraju se i posebna
dežurstva na zahtjev pravnih subjekata koja i oni financiraju. Tako je ove godine na
zahtjev BINA ISTRE d.d. organizirano dežurstvo ekipa HMP na dva punkta na
Istarskom ipsilonu i to na odmorištu Bačva i kod tunela Učka,ali samo u prometnim
špicama prolaska kroz naplatne kućice vezano za smjenu gostiju.Što se tiče
intervencija sa većim brojem ozlijeđenih tijekom ove godine sudjelovali smo u 4
posebne intervencije ( Umag-hladnjača 06/07. Umag-autokamp Kanegra
07/07.zbrinjavanje ljudi iz Medulinskog zaljeva,tekod požara zgrade u Puli 09.07)

Dobra suradnja odvija se sa svim interventnimslužbama,a posebno vatrogascima i
policijom.Bilo bi potrebno još poboljšati obvezne međusobne komunikacije u slučaju
zajedničkih intervencija,a posebno nadležnosti u masovnim nesrećama.

ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

U razdoblju od 1.siječnja do 1.listopada 2007.godine u Službi za epidemiologiju
Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije je prijavljeno 14 epidemija zaraznih
bolesti.Uglavnom se radilo o epidemijama akutnih crijevnih zaraznih bolesti s ukupno
182 oboljele osobe. Kod preostalih epidemija radilo se o akutnim procesima dišnih
putova.
U odjelu za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju su se provodile ugovorene
preventivne akcije deratizacije i deZinsekcije. Uočeno je da se tigrasti komarac, kao
mogući prijenosnik tropskih zaraznih bolesti, proširio duž cijele zapadne obale Istre,
izuzev Vrsara, područje južne Istre, a na istočnoj obali samo u Raši.
Na području Istarske županije redovito se prati kakvoća zraka, površinskih i podzemnih
voda, voda za piće i mora.
Kakvoća zraka prati se putem imisijskih postaja te putem automatskih postaja: Fižela i
oko TE Plomin. Na osnovu jednogodišnjeg monitoringa daje se kategorizacija zraka.
Prema posljednjoj kategorizaciji zraka (za 2006. godinu) na svim promatranim
postajama bila je I kategorije, osim na lokaciji Vranja (kamenolom) gdje je II kategorije i
prema zakonskim odredbama određene su mjere sanacije, te Sveta Katarina za ozon
III kategorije. Godišnje izvješće dostupno je na web stranicama Istarske županije.
Godišnje izvješće i kategorizacija za 2007. godinu, nakon potvrde referalnog centra
(IMI) biti će dostupni u ožujku 2008. godine.
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. Zdravstvena ispravnost vode za piće prati se putem Programa Istarske županije i
Grada Pule, te uz poseban program nadzora Sanitarne inspekcije. Na osnovu ispitanih
pokazatelja opskrba stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće bila je uredna.
Kakvoća mora- prati se putem Programa Istarske županije (150 točaka) i putem
koncesionara pomorskog dobra (50-60 točaka). Godišnje izvješće sa kategorizacijom
sanitarne kakvoće mora za kupanje, za svaku pojedinu plažu biti će objavljeno do kraja
studenog o.g. Podaci o svim uzorkovanjima na svih 202 plaže nalaze se na web
stranicama Istarske županije i Zavoda.

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,Novigrad,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. U periodu 01.01.- 31.10.2007g na području Lučke kapetanije
Pula zabilježeno je ukupno 33 akcija traganja i spašavanja ili sličnih intervencija na
moru. Spašeno je 29 brodica i jahti te 223 osoba.Tijekom navedenog razdoblja Lučka
kapetanija bila je u stalnom kontaktu sa svim službama zaštite i spašavanja
(vatrogasnim postajama,policijskim postajama,HMP i ostalim subjektima zaštite i
spašavanja).

PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

KOMUNALNE, VODOVODNE FIRME, VETERINARSKA STANICA
HRVATSKE ŠUME, HEP, JAVNA USTANOVA KAMENJAK

Postojeće procjene za područje Istarske županije predviđaju moguće ugroze
izvorišta od kako prirodnih tako i tehnoloških nesreća. Moguće su posljedice
zamućivanja,odnosno onečišćenja vode izvorišta,kao i oštećenja dijela opreme na
postrojenjima za crpljenje vode. Određeni stupanj ugroze izvorišta moguć je,ali s

. nedovoljno poznatim posljedicama,i u situaciji plavijenja i zagađenja Pazinske
jame,zbog povezanosti s podzemnim tokom rijeJ<e Pazinčice.Na sličan su način
ugroženi sustavi Gradole i Butonega prilikom nastanka poplava u slivovima rijeka Mirne
i Boljunčice.Ugroza od tehničko - tehnoloških nesreća je moguća. Primjenom mjera
zaštite u zonama sanitarne zaštite izvorišta,štetne posljedice tehničko-tehnoloških
nesreća koje mogu nastati kao rezultat neispravnosti ili pogreške u vođenju
tehnološkog postupka na samom izvorištu svedene su na minimum.

Veterinarske stanice na području općine obavljaju zakonom predviđene aktivnosti u
smislu utvrđivanja bolesti,slanja materijala i lešina na analize.poduzimanja naređenih
mjera u slučaju dijagnosticiranja zaraze kao:zatvaranje zaraženog područja,
liječenje,cijepljenje,prisilno klanje,eutanazija itd. Higijeničarska služba uklanja i
Zbrinjava sve uqinule životinje s javnih i drugih površina,te provodi sve druge aktivnosti
opće zaštite.
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JU Kamenjak kontinuirano provodi mjere zaštite kroz čišćenje šuma,uklanja krupni
otpad,te se vrši čišćenje područja(u samoj sezoni dva puta dnevno).S ciljem
preventivne zaštite područja uvedena su pravila ponašanja i to:kampiranje je
zabranjeno i kažnjivo,loženje vatre,osim na označenim mjestima i u danima kada to
dopuštaju vremenski uvjeti,zabranjeno je itd.Tijekom godine,a pojačano tijekom ljetne
sezone surađuje se s općinom ,DVO Medulin,JVP Pula,PP Pula,lD Istra,te ostalim
službama u sustavu zaštite i spašavanja. Ove godine bilo je nekoliko intervencija (3)
zaštite i spašavanja.

Ove firme na području općine u obavljanju svojih redovitih djelatnosti, obavljaju i
poslove zaštite i spašavanja,jer raspolažu i sa određenim(većim ili manjim)
operativnim snagama zaštite i spašavanja,pa se tako mogu i upotrijebiti kao dodatne
snage pri rješavanju mogućih nastalih situacija kao što su požari, pijavice, poplave i
ostale elementarne nepogode.

UDRUGE,KLUBOVII ORGANIZACIJE U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU

Speleološka društva (speleološko društvo Istra Pazin,speleološko društvo Ćićarija
-Ročko Polje,speleološko društvo Pula.speleološko društvo Had-Vrsar,speleološko
društvo Proteus-Poreč) kroz niz akcija,te svoje redovite djelatnosti bili su uključeni u
sustav zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.Tako su u proteklom razdoblju,
članovi društva sudjelovali u speleološkim akcijama, istraživanjima, seminarima i
edukacijama organiziranim od strane matične i drugih speleoloških udruga.Zajedno sa
ostalim subjektima ( JU Natura Histrica) sudjeluje se u županijskom projektu,kojim se
namjeravaju očistiti određene jame na području Istarske županije.

GSS Stanica Pula u 2007.godini izvela je 4 akcije spašavanja,gdje je učestvovalo
13 spašavatelja.Održane su 3 vježbe u kojima je učestvovalo 21 pripadnik Gorske
službe,2 tečaja kojima su bili nazočni 5 pripadnika,te republička vježba gdje je
učestvovalo 9 pripadnika Gorske službe.

Društvo Crvenog križa Istarske županije aktivno sudjeluje i to kao zajednica
udruga općinskih i gradskih društava, te su tijekom 2007.godine obavili su niz aktivnosti
iz redovite djelatnosti .a iz područja zaštite i spašavanja obavili pripremu,edukaciju i
opremanje za djelovanje u katastrofama i drugim izvanrednim stanjima sa ostalim
subjektima zaštite i spašavanja na području Istarske županije.

lovačka društva na području Istarske županije u proteklom razdoblju pored
osnovnih aktivnosti,očistili su velik broj kilometara ( 50 km ) šumskih putova sa ciljem
protupožarne zaštite.

Ronilački savez Istarske županije je tijekom ove godine provodio vježbe traganja i
spašavanja na moru,a i u niz konkretnih akcija (6) od kojih je najznačajnija akcija u
Medulinskom akvatoriju,gdje je spašeno i prebačeno oko 120 promrzlih turista sa
okolnih otoka.Akcije su organizirane u suradnji sa lučkom kapetanijom,pomorskom
policijom i vatrogasnim službama.
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ZAKLJUČAK

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
dobara iz 2004.godine i Planovi zaštite i spašavanja te da unatoč činjenici kako je veći
dio podataka sadržanih u istima upotrebljiv predmetna Procjena i Planovi moraju se
ažurirati,te zbog donošenja novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i
spašavanju,treba pristupiti izradi potpuno nove Procjene ugroženosti za područje
općine,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 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 u 2008.godini,potrebno je
definirati 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.

Klasa: 021-05/08-01/1
Ur. broj: 2168/02-02-007-08/5
Medulin, 29. siječnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Darko Lorencin, dipl. oec.
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Temeljem članka 15. Statuta Općine Medulin ("Službene novine" br. 4/01, 2/02, 8/03,
4/04, 7/05 ), te čl.1 O. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i
spašavanju (NN.79/07.) Općinsko vijeće na svojoj 24. Sjednici održanoj dana 29.
siječnja 2008.godine donijelo je slijedeće

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA

PODRUČJU OPĆINE MEDULIN ZA 2008. GODINU:

1. Definiranje sudionika zaštite i spašavanja na području općine
i uvezivanje sustava zaštite i spašavanja

Cilj: definiranje i usklađivanje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima općina
raspolaže u slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti,
odnosno, 'jedinstvene koordinacije djelovanja sustava.

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona-o zaštiti i spašavanju sudionici zaštite
i spašavanja su: ••.

- Fizičke i pravne osobe,
- Operativne snage zaštite i spašavanja

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom: uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode
zaštitu i spašavanje. U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih 'zadaća potrebno
je:

- definirati resurse
- izvršioce
- te kontinuirano provoditi usklađivanje djelovanja svih snaga.

2. Opremanje. osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i
.spašavanja

Cilj: povećanje i unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje
u nesrećama.
Operativne snage zaštite i spašavanja sastoje se od službi i postrojbi pravnih osoba i
središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti, vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi, službi i postrojbi DUZS, stožera
zaštite i spašavanja, službi, zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite.
Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se
zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti:

- definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za
dodatnom opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.) te uključiti
u smjernice za daljnji razvoj.
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Vatrogasna zapovjedništava i postrojbe:
izvršiti opremanje, osposobljavanje usavršavanje prema planovima
zaštite od požara.

Stožer zaštite i spašavanja:
Stožer zaštite i spašavanja je stručna potpora županu,gradonačelnicima i
načelnicima kod rukovođenja operativnim snagama te je za njegovu ulogu praćenja,
planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja potrebno osigurati
konstantno usavršavanje:

- Obuka članova Stožera zaštite i spašavanja u skladu sa planom i
programom obuke Stožera zaštite i spašavanja.

- Opremanje članova Stožera zaštite i spašavanja osobnom i skupnom
opremom.

Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite:
- U suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje planirati izvođenje

jednodnevnog smotriranja ( maksimalno trajanje do 4 sata) obveznika postrojbi civilne
zaštite općine neradnim danom ( subota) u razdoblju od ožujka do kraja svibnja 2008.
godine. Za te potrebe u Proračunu općine osigurati sredstva za naknadu putnih
troškova i troškova pozivanja obveznika.

- Nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u
skladu sa raspoloživim sredstvima predviđena Proračunom, a prema planu opremanja
odobrenom od načelnika.

- Ustrojiti općinsko zapovjedništvo civilne zaštite kako bi moglo izravno
zapovijedati postrojbama civilne zaštite.

3. Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2008. godini

Cilj: stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora.
Programom aktivnosti utvrđuju se konkretni zadaci na kojima su se predstavnička

tijela općine, pojedina ministarstva, državne upravne organizacije, javna poduzeća
ustanove dužna posebno angažirati tijekom godine u cilju preventivne aktivnosti i
uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara, osobito zaštite od
šumskih i drugih požara otvorenih prostora. Program aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini još nije
objavljen u Narodnim novinama ( očekuje se da će biti objavljen početkom 2008.
godine ), pa se predviđa:

razrada prema zadaćama koje će definirati Vlada RH.
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4. Izrada i usvajanje procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja

Cilj: donošenje baznih dokumenata kojima se razrađuje aktiviranje, djelovanje sustava
zaštite i spašavanja, zadaće i nadležnosti, ljudske snage i materijalno-tehnička
sredstava kao i mjere i postupci za provedbu zaštite i spašavanja.

Temeljem članka 10. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i
spašavanju predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja,dok poglavarstva jedinica
lokalne i područne(regionalne) samouprave u ostvarivanju prava i obveza u području
zaštite i spašavanja za svoje područje izrađuju i predlažu predstavničkim tijelima nacrte
procjene ugroženosti, planove zaštite i spašavanja kao i vanjske planove. Stoga je
neophodno tijekom 2008.

.• započeti rad na prikupljanju potrebnih podataka i izradi tih dokumenata u
skladu sa važećim propisima

5. Financiranje sustava zaštite i spašavanja

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i
spašavanja.

Prema članku 10.stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i
spašavanju potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja
na području općine. Stoga je, u Proračunu, u skladu sa ostalim propisima, potrebno
ugraditi slijedeće stavke:

a. sredstva za vatrogastvo ( predvidjeti sredstva sukladno Zakonu o
vatrogastvu )

b. sredstva za civilnu zaštitu ( predvidjeti sredstva u približnom iznosu u
odnosu na proteklu godinu, a precizniji izračun potrebnih sredstava biti
će moguć po donošenju Zakona o civilnoj zaštiti i planova zaštite i
spašavanja)

c. sredstva za redovne službe i djelatnosti - sudionicima u sustavu zaštite
i spašavanja( komunalni servis, vodoprivreda i sl. )

d. sredstva za Udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem
posebnih propisa na području ( crveni križ, GSS, udruga speleologa,
ronilački savez, Udruga lovaca i dr. )

e. sredstva za provođenje zaštite i spašavanja ( edukacija, opremanje,
intelektualne usluge, promidžba, vježbe, djelovanje snaga i sl. )

Opremanje nastaviti temeljem prihvaćenog Plana nabave materijalno-tehničkih
sredstava,izrađenog za naredno petogodišnje razdoblje.
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6. Sustav uZbunjivanja građana

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja
U organizaciji zaštite i spašavanja u općini,pored ostalih subjekata,

telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se
vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i
spašavanja u skladu s normama u Europi

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju
nesreća.

7. Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionicima sustava zaštite i spašavanja
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.

Te je tako potrebno:
- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja
- edukacija stanovništva,a posebno učenika i studenata o problematici

kriznih situacija
- jačanje svijesti u zajednici i javna edukacija
- prema određenim datumima obilježavanje svih datuma od značaja za

zaštitu i spašavanje
- prezentacije rada redovnih snaga zaštite i spašavanja na nivou

županije,gradova i općina

8. Zaštita okoliša

Cilj: unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša
Zaštita okoliša temelji se na uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite

okoliša,poštivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša,uvažavanju znanstvenih
spoznaja. Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenoga, održivo korištenje
prirodnih dobara,bez većeg oštećivanja i ugrožavanja okoliša,sprječavanje i smanjenje
onečišćenja okoliša,uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,poboljšanje narušene
prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti.
Stoga je potrebno:
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- sustavno vršiti analize podataka o praćenju stanja okoliša
- uspostaviti informacijski sustav zaštite okoliša sa svrhom cjelovitog upravljanja

zaštitom okoliša
- U suradnji sa Eko-stožerom razvijati snage i planirati vježbe sa ciljem provjere

spremnosti i uporabe opreme za čišćenje i specijaliziranih plovila,
- uvježbati Stožer Operativnog centra Istarske županije u planiranju i izvođenju

aktivnosti na sanaciji onečišćenja,
- kontinuirana provedba akcija smanjenja šteta u okolišu izazvanih raznim

onečišćenjima
- razrada i daljnje unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja na vodi odnosno

moru.

9. Suradnja na polju zaštite i spašavanja

Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama
zaštite i spašavanja iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva
( domaćeg i turista ), imovine te eko-sustava u regiji.

- U okviru suradnje Istarske županije sa regijama iz Europske unije i drugih
susjednih država nastaviti i unaprijediti suradnju na polju zaštite i spašavanja sa
odgovarajućim institucijama iste razine tih regija.

- U okviru Jadranske Euroregije kontinuirano razrađivati i usklađivati sustave
zaštite i spašavanja, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u
skladu sa pozitivnim propisima u regiji.

Klasa: 021-05/08-01/1
Ur. broj: 2168/02-02-007-08/5.1.
Medulin, 29. siječnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Darko Lorencin, dipl. oec.
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Na temelju članka 15. i 78. Statuta općine Medulin ("Službene novine općine Medulin"
br. 4/01, 2/02, 8/03, 4/04 i 7/05), Općinsko vijeće Općine Medulin na prijedlog Općinskog
poglavarstva Općine Medulin na svojoj 24. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2008. godine
donosi

ZAKLJUČAK
O POTREBIIZMJENEPROSTORNOGPLANA ISTARSKEŽUPANIJE

("SLUŽBENENOVINEISTARSKEŽUPANIJE" BR. 2/02, 1/205,4/05 I 14/05-PROČIŠĆENI
TEKST)

I.

Na temelju primjedbi građana koji su prisustvovali javnim raspravama o Studiji utjecaja na okoliš
za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom "Kaštijun" u Puli održanim
12.12.2007. i 17.01.2008. u Općini Medulin, koje su ujedno i stav svih Mjesnih odbora i Općine
Medulin pri čemu je zaključeno sljedeće:

1. ODBACUJE SE STUDIJA o utjecaju na okoliš za izgradnju Županijskog centra za
gospodarenje otpadom Kaštijun,

2. ODBACUJE SE LOKACIJA KAŠTIJUN kao lokacija Županijskog centra za
gospodarenje otpadom.

3. TRAži SE IZMJENA PROSTORNOG PLANA ISTARSKE ŽUPANIJE u kojem
postojeći Kaštijun neće biti lokacija za Županijski centar za gospodarenje otpadom,

utvrđuje se potreba za izmjenom Prostornog plana Istarske županije ("Službene novine
Istarske županije" br. 2/02, 1/05, 4/05 i 14/05-pročišćeni tekst) - u daljnjem tekstu:
"Prostorni plan" u dijelu koji se odnosi na predviđenu lokaciju centralne zone za
gospodarenjem otpadom Kaštijun u Puli na način da na navedenoj lokacija više ne bude
planirana centralna zona za gospodarenje otpadom, odnosno Županijski centar za
gospodarenje otpadom.

U svrhu određivanja nove lokacije u Prostornom planu Istarske županije predlažemo izradu
tehničke dokumentacije i analizu mogućih lokacija na području čitave Istarske županije, a ne
samo lokacija na području bivše Općine Pula koje su analizirane u "Konačnoj studiji o utjecaju
na okolinu - Sanitarna deponija Pula" iz 1993. godine. Navedena Studija iz 1993. godine
odnosila se na izgradnju isključivo sanitarne deponije (u istoj se ne spominje se Županijski
centar za odlaganje otpadom) samo za područje bivše Općine PUla, nikako za područje čitave
županije.

II.

Ovaj Zaključak o potrebi izmjene Prostornog plana Istarske županije ("Službene novine Istarske
županije" br. 2/02, 1/205, 4/05 i 14/05-pročišćeni tekst) objaviti će se "Službenim novinama
Općine Medulin", a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/08-01/1
Ur. broj: 2168/02-02-007-08/6
Medulin, 29. siječnja 2008.

OPĆINSKOVIJEĆEOPĆINEMEDULIN
Predsjednik
Darko Lorencin, dipl. oec.
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Albanež d.o.o.
Glavna Skupština
Broj: 01/08-2
Medulin, 29. siječnja 2008.

Na temelju članka 13. IZjave o usklađenju d.o.o. sa Zakonom o trgovačkim društvima
Glavna skupština na sjednici održanoj dana 29. siječnja 2008. godine donosi

ODLUKU

Prihvaća se izvješće o obavljenom nadzoru Nadzornog odbora Albanež d.o.o. za
poslovnu godinu 2006.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE

Darko Lorencin, dipl. oecc.
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Glavna Skupština
Broj: 01/08-3
Medulin, 29. siječnja 2008.

Na temelju članka 13. Izjave o usklađenju d.o.o. sa Zakonom o trgovačkim društvima
Glavna skupština na sjednici održanoj dana 29. siječnja 2008. godine donosi

ODLUKU

Usvaja se Godišnje financijsko izvješće Albanež d.o.o. za poslovnu godinu 2006. koje
su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, koje se sastoji od :

a) Bilance u kunama:
~ ukupna aktiva
~ kratkoročne obveze
~ dugoročne obveze

18.379.934,00 kn
17.763.817,00 kn

76.735,00 kn

b) Računa dobiti i gubitka u tisućama kuna

c) izvješća o gotovinskom toku
d) bilješke uz financijska izvješća
e) izvješća revizora

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE

e

Darko Lorencin, dipl. oeee.
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Albanež d.o.o.
Glavna Skupština
Broj: 01/08-4
Medulin 29. siječnja 2008.

Na temelju članka 13. Izjave o usklađenju d.o.o. sa Zakonom o trgovačkim društvima
Glavna skupština na sjednici održanoj dana 29. siječnja 2008. godine donosi

ODLUKU

Dobit iz 2006. godine u iznosu od 36.375,11 kn raspodjeljuje se u rezerve društva.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE

Darko Lorencin, dipl. oecc.
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Albanež d.o.o,
Glavna Skupština
Broj: 01/08-5
Medulin 29. siječnja 2008.

Na temelju članka 13. IZjave o usklađenju d.o.o. sa zakonom o trgovačkim društvima
Glavna skupština na sjednici održanoj dana 29. siječnja 2008. godine donosi

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora za poslovnu godinu 2006.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE

Darko Lorencin, dipl. oecc.
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Albanež d.o.o,
Glavna Skupština
Broj: 01/08-6
Medulin 29. siječnja 2008.

Na temelju članka 13. Izjave o usklađenjud.o.o. sa zakonom o trgovačkim društvima
Glavna skupština na sjednici održanoj dana 29. siječnja 2008. godine donosi

ODLUKU

Daje se razrješnica Ć/anu uprave - direktorici Albanež d.o.o. za poslovnu godinu
2006.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE

Darko Lorencin, dipl. oeec.
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Albanež d.o.o,
Glavna Skupština
Broj: 01/08-7
Medulin 29. siječnja 2008.

Na temelju članka 13. Izjave o usklađenju d.o.o. sa Zakonom o trgovačkim društvima
i članka 43. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Glavna skupština na sjednici
održanoj dana 29. siječnja 2008. godine donosi

ODLUKU

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu
Nadzornog odbora, koju je donio Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 09.
studenog 2007. godine, te se ovlašćuje Nadzorni odbor da sačini pročišćeni tekst
Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE

Darko Lorencin, dipl. oecc.
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Albanež d.o.o,
Glavna Skupština
Broj: 01/08-8
Medulin 29. siječnja 2008.

Na temelju članka 13. Izjave o usklađenju d.o.o. sa Zakonom o trgovačkim društvima
i članka 43. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Glavna skupština na sjednici
održanoj dana 29. siječnja 2008. godine donosi

ODLUKU

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama IZjave o usklađenju Albanež
d.o.o. sa Zakonom o trgovačkim društvima kako slijedi:

Ćlanak 1.

članak 4. mijenja se i glasi:

"Ćlanak 4.
Sjedište društva je Porner, Pomer 1 lO

Ćlanak 2.

Iz članka 17. dodaje se članak 17 a koji glasi:

u članak 17 a

Uprava društva mora ishodovati prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za slijedeće
radnje:

1. Utvrđivanje smjernica i ciljeva poslovne politike i strategije društva
2. utvrđivanje financijskog plana i godišnjeg proračuna
3. donošenje i promjene .računovodstvenih politika
4. preuzimanje i otuđenje udjela u trgovačkim društvima
5. kupnja, otuđenje i opterećenje nekretnina
6. investicije koje pojedinačno prelaze iznos od 20.000,00 kn
7. preuzimanje kreditnih obveza izvan okvira financijskog plana
8. kupnja i otuđenje licenci
9. zaključivanje dugoročnih poslovnih ugovora koji pojedinačno prelaze iznos

od 20.000,00 kn
10. otvaranje i zatvaranje poslovnica društva
11. učlanjenja u poslovna udruženja i druge asocijacije
12. ulazak u interesna udruženja
13. imenovanje ili opoziv rukovoditelja sektora u Društvu
14. sklapanje revizorskog ugovora
15. sklapanje ugovora s članovima nadzornog odbora
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Za pojedinu iznimnu radnju uprave moguće je zbog razloga hitnosti da Nadzorni
odbor daje naknadnu suglasnost, ali to mora biti obrazloženo od strane uprave.
U pravilu treba biti prethodno izvršena konzultacija uprave s predsjednikom
Nadzornog odbora. Ova situacija nije moguća u slučaju kad se radi o vrlo važnoj
radnji od velikog značenja za društvo, kao i onda kad to zakon izričito zabranjuje. "

članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u Službenim novinama Općine Medulin i stupa na snagu u
roku od osam dana od objave.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE

Darko Lorencin, dipl. oecc.
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