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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN  
 
KLASA: 021-05/14-01/0004 
URBROJ:2168/02-02/1-14-21 
Medulin, 28.srpnja 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  
 

10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Medulin 
srijedu, za 6.kolovoza  2014. s  početkom u  19:00 sati 

u Medulinu,  Centar 223/I,  u prostoriji Općine Medulin 
 
 
Za sjednicu se predlaže  slijedeći:  
 

DNEVNI RED 
1. Aktualni sat 
2. 2.1. Donošenje zaključka  o usvajanju zapisnika sa 8. sjednice  Općinskog vijeća Općine Medulin 

2.2. Donošenje zaključka  o usvajanju zapisnika sa 9. sjednice  Općinskog vijeća Općine Medulin 
3. Donošenje odluke o donošenju izmjene i dopune odluke o  osnivanju predškolske ustanove   Dječji vrtić 

Medulin  
4. Donošenje odluke o izmjeni  i dopuni odluke o sufinanciranju predškolskih ustanova  
5. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala društva  Med eko servis d.o.o. unosom prava – 

tražbine u temeljni kapital  
6. Donošenje odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na javnog isporučitelja vodnih usluga   
7. Donošenje odluke o imenovanju ravnateljice Javne ustanove Kamenjak 
8. Donošenje odluke o opozivu  člana povjerenstva za provedbu natječaja za odabir koncesionara na 

pomorskom dobru te o imenovanju novog člana  
9. Donošenje odluke o kupoprodaji nekretnine 
10. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja zone gospodarsko proizvodne 

namjene Banjole- Kamik 
11. Donošenje odluke o nerazvrstanim cestama 
12. Donošenje odluke o povjeravanju poslova posebnog prijevoza cestovnim vlakom na području Općine 

Medulin 
13. Donošenje I.izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. 

godinu 
14. Donošenje I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 
15. Donošenje I. izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Medulin za 

2014. godinu 
16. Donošenje II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu,rekreaciji i tehničkoj kulturi na 

području Općine Medulin za 2014. godinu 
17. Donošenje I. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Općine Medulin za 2014. godinu 
18. Donošenje I. izmjene i dopune  programa  javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi  na području 

Općine Medulin za 2014.godinu 
19. Donošenje I. izmjene i dopune  programa javnih potreba udruga građana za 2014.godinu  
20. Donošenje I.izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2014. godinu 
21. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju proračuna Općine Medulin za 2014. 

godinu  
 
Sukladno odredbi članka 58. Poslovnika općinskog vijeća Općine Medulin  prijedlog za izmjenu ili dopunu  
prijedloga akta (amandman) podnosi se pisano  dan prije održavanja sjednice. 
 
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 

 


