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Općinsko vijeće Općine Medulin

KLASA:021-05/14-01/0002
URBROJ:2168/02-01/4-14-20
Medulin, 12.svibnja  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 

8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Medulin
za 22. svibnja 2014. godine 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 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na odluku upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Medulin o osnivanju podružnica  

4. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama odluke o 

osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Općine Medulin – Kamenjak 

5. Donošenje Odluke o: 

5.1. razrješenju ravnatelja JU Kamenjak 

5.2. imenovanju privremenog ravnatelja JU Kamenjak 

5.3. imenovanju povjerenstva za  provođenje natječaja  za ravnatelja/ravnateljicu JU 

Kamenjak 

6. Donošenje odluke o raspodjeli rezultata utvrđenog za proračunsku godinu 2013.

7. Donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Medulin za 2013. godinu

8. Donošenje odluke o kriterijima, mjerilima i postupku za otpis ili djelomični otpis potraživanja za 

javna davanja na zahtjev obveznika

9. Donošenje odluke o općinskim porezima

10. Donošenje odluke o usvajanju obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u 

svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luka nautičkog turizma 

„Puntica“ Medulin

11. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o  izboru članova vijeća mjesnih odbora  na području 

Općine Medulin 

12. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
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13. Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu u Općini 

Medulin za 2014. godinu

14. Donošenje Odluke o utvrđivanju popisa  pravnih osoba  od posebnog interesa  za Općinu 

Medulin 

15. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije  za nagrade i druga priznanja

16. Donošenje odluke o komunalnim djelatnostima  na području Općine Medulin 

17. Donošenje odluke o isključenju iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi, k.č. 1676/5, k.o. 

Medulin

18. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na izvješće o radu upravnog vijeća Javne vatrogasne 

postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. – 31.12.2013. i na izvješće o radu JVP Pula za 2013. 

godinu

19. Donošenje odluke o povjeravanju održavanja  nerazvrstanih cesta s kamenim kolnikom i 

vertikalne prometne signalizacije

20. Donošenje odluke o povjeravanju održavanja nerazvrstanih cesta  s asfaltnim kolnikom  

Materijali za odlučivanje po predloženom dnevnom redu dostupni su za preuzimanje putem web 
stranice  Općine Medulin : www.medulin.hr/sjednice
Priloženo Vam dostavljamo i korisničke podatke za pristup  dokumentima za sjednice Općinskog 
vijeća.

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik

Marko Zlatić, v.r.
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