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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Općinsko vijeće

KLASA:021-05/22-01/0004
URBROJ:2163-27-01-2-22-16
Medulin, 16. svibnja  2022.     

 Općinsko vijeće Općine Medulin
- svim vijećnicima -  

Na temelju članka  80.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Medulin  (Službene novine  broj 
3/13, 4/13, 2/18, 2/21 ) sazivam 

11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Medulin
za  31. svibnja 2022. sa početkom u  18:00 sati

u Medulinu,  DVD Medulin, Biškupije 283 

Za sjednicu se predlaže  slijedeći:
DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 10. sjednice
3. Donošenje Odluke o usvajanju UPU Stupice 2
4. Donošenje Odluke o usvajanju UPU Strana 
5. Donošenje Odluke o dodjeli općinskih nagrada i priznanja za 2022. godinu 
6. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Medulin za 2021. godinu 
7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu 
8. Donošenje Godišnjeg plana  razvoja sustave civilne zaštite  na području Općine 

Medulin za 2022. godinu 
9. Donošenje Odluke o usvajanju  Izvješća stanju sustava civilne zaštite na području 

Općine Medulin za  2021. godinu 
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o radu JVP Pula za razdoblje 01. 

siječnja do 31. prosinca 2021. godine 
11. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe 
birača iz proračuna Općine Medulin za 2022. godinu 

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti 
održavanja igrališta i urbane opreme 

13. Donošenje Odluke o 2. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture Općina 
Medulin za 2022. godinu 

14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 
15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o uvjetima i postupku  natječaja za prodaju 

nekretnina, osnivanje prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta 
16. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine 

Medulin 
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Poziv za sjednicu i materijali za odlučivanje dostupni su za preuzimanje putem web stranice 
Općine Medulin: http://medulin.hr/vijecnici, a pristupni podaci za prijavu dostavljeni su Vam 
putem e-maila.

Ujedno, molimo vijećnike koji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti prisustvovati 
sjednici Općinskog vijeća u DVD Domu, da pošalju obavijest o istome, kako bi 
pravovremeno mogli omogućiti sudjelovanje putem ZOOM aplikacije.

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik

                                                                                       dipl.iur. Vladimir Veljović univ.spec

http://medulin.hr/vijecnici

