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Općinsko vijeće Općine Medulin 
KLASA: 021-05/14-01/0001 
URBROJ:2168/02-02/1-14-19 
Medulin,  3.ožujka 2014.  
 

              Općinsko vijeće Općine Medulin 
- svim vijećnicima -   

 
-  

Na temelju članka  81.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Medulin  ( Službene novine  broj 2/13 i 
5/13 ) sazivam  
 
 

7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Medulin 
za 13.ožujka 2014. sa početkom u  18:00 sati 

u Medulinu,  Centar 223/I,  u prostoriji Općine Medulin 
 

 
Za sjednicu se predlaže  slijedeći:  
 
 
 

DNEVNI RED 
1. Aktualni sat 

2. Donošenje zaključka  o usvajanju zapisnika sa 6. sjednice  Općinskog vijeća Općine Medulin 

3. Donošenje Rješenja  o   verifikaciji mandata  vijećnika Nevena Iveše  

4. Donošenje Odluke o opozivu te o imenovanju   predsjednika odbora za sport i rekreaciju  

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na akte  JU Kamenjak  

5.1. Odluka o davanju suglasnosti na izvješće  o provedbi programa zaštite, održavanja, 

očuvanja, promicanja i korištenja područja kojima upravlja JU Kamenjak za 2013. Godinu  

5.2. Odluka o  davanju suglasnosti na odluku  o izmjenama  i dopunama Pravilnika o postupku  

i uvjetima davanja koncesijskog odobrenja  na području kojom upravlja JU Kamenjak   

5.3. Odluka o davanju suglasnosti  na Plan  zaštite od požara  za zaštićena područja  kojima 

upravlja  JU Kamenjak s Pravilnikom o ustrojstvu  motriteljsko dojavne službe te plan 

motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave  za 2014. godinu  

6. Donošenje odluka o davanju suglasnosti na akte Dječjih vrtića Medulin 

6.1. Odluka o izmjeni odluke o osnivanju predškolske ustanove  Dječji vrtići Medulin  

6.2. Statut  

6.3. Pravilnik o  unutarnjem ustrojstvu   i načinu  rada Dječjih vrtića Medulin  

 6.4. Pravilnik o radu Dječjeg vrtića  

7. Donošenje Plana rasporeda  lokacija za postavljanje elemenata  urbane opreme  

8. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja  za davanje u zakup  javnih površina  u vlasništvu 

Općine Medulin  za 2014. godinu  

9. Donošenje odluke o povećanju  temeljenog kapitala društva Albanež d.o.o. unosom prava – 

tražbine u temeljni kapital 

10. Donošenje zaključka o davanju preporuke tvrtki Buža d.o.o.  
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11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu upravnog vijeća  Javne vatrogasne  

postrojbe Pula za razdoblje  od 01. siječnja – 31. prosinca 2012. godine i na  Izvješće o radu 

javne vatrogasne  postrojbe Pula   

12. Donošenje Zaključka o  prihvaćanju izvješća o  stanju sustava   zaštite i spašavanja na 

području Općine Medulin  u 2013. godini  

13. Donošenje Odluke o  dopuni odluke o zakupu i prodaji poslovnog prostora  

14. Donošenje Odluke o  realizaciji Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2013. god.   

15. Donošenje Odluke o  realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture  u 2013. god.  

16. Donošenje odluke o  financiranju političkih stranaka  

17. Donošenje odluke o dodjeli koncesije za djelatnost crpljenja i odvoza otpadnih voda iz 

septičkih i sabirnih jama 

18. Donošenje odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca 

19. Program provedbe deratizacije i dezinsekcije  

20. Odluka o izmjeni i dopuni  odluke o izradi  UPU Cintinera Zapad 1  

 
Materijali za odlučivanje po predloženom dnevnom redu dostupni su za preuzimanje putem web 
stranice  Općine Medulin www.medulin.hr/sjednice.  
 
 
 
 
 

Općinsko vijeće Općine Medulin 
Predsjednik 
Marko Zlatić 


