
Oznaka obrasca: 1394 
1/2 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA MEDULIN 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/15-01/0004 
URBROJ:2168/02-01/4-15-24 
Medulin,14.07.2015.           

   
 Općinsko vijeće Općine Medulin 

- svim vijećnicima -   
 
 
Na temelju članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Medulin (Sluţbene novine broj 2/13 i 
5/13) sazivam: 
 
 

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Medulin 
za  ponedjeljak, 27.srpnja  2015. godine u 19,00 sati 
u Medulinu,  Centar 223, u prostoriji općinske vijećnice 

 
 
Za sjednicu se predlaţe  slijedeći:  
 

DNEVNI RED 
 

1. Aktualni sat 
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika sa 17.sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin 
3. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika sa 18.sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin 
4. Prezentacija Studije izvodljivosti prema „Etapi I“ projektnog zadatka za aglomeracije Medulin, 

Premantura i Banjole za sufinanciranje iz EU fondova  
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća Med eko servis d.o.o. o tijeku uvođenja selektivnog 

prikupljanja otpada na području Općine Medulin od 2012. – 2014. 
6. Donošenje zaključka o prihvaćanju informacije o izvještaju o poslovanju trgovačkog društva 

Med eko servis d.o.o. Pomer za 2014.  
7. Donošenje zaključka o prihvaćanju informacije o izvještaju o poslovanju trgovačkog društva 

Albaneţ d.o.o. Pomer za 2014.  
8. Donošenje zaključka o prihvaćanju informacije o izvještaju o poslovanju trgovačkog društva 

Buţa d.o.o. Medulin za 2014.  
9. Donošenje zaključka o prihvaćanju informacije o izvještaju o poslovanju Dječjeg vrtića Medulin 

za 2014.  
10. Donošenje zaključka o prihvaćanju informacije o izvještaju o poslovanju  Javne ustanove 

Kamenjak za 2014.  
11. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula i 

upravnog vijeća JVP za 2014.godinu   
12. Donošenje odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Volme Jug zone ugostiteljsko 

turističke namjene 
13. Donošenje odluke o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Ţupanijskog suda u Puli s 

područja Općine Medulin 
14. Donošenje rješenja o razrješenju člana općinskog odbora za komunalne djelatnosti i prostorno 

uređenje  
15. Donošenje rješenja o imenovanju novog člana općinskog odbora za komunalne djelatnosti i 

prostorno uređenje 
16. Donošenje obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 

korištenja djela uređene obale za prihvat i odrţavanje plovila u naselju Banjole – lokacija 
Portić 

17. Donošenje obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru  u svrhu 
gospodarskog korištenja mini ski lift ţičare za skijanje na vodi na lokaciji  Volme Šćuza 

18. Donošenje programa o poticanju  otvaranja trgovina u starogradskim jezgrama   
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19. Donošenje I.izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
Općine Medulin za 2015. godinu 

20. Donošenje I.izmjene i dopune programa odrţavanja komunalne infrastrukture Općine Medulin 
za 2015. godinu 

21. Donošenje I. izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine 
Medulin za 2015. godinu 

22. Donošenje I.izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi 
na području Općine Medulin za 2015. godinu 

23. Donošenje I.izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Općine Medulin za 2015. 
godinu 

24. Donošenje I.izmjene i dopune  programa  javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi  na 
području Općine Medulin za 2015.godinu 

25. Donošenje I. izmjene i dopune  programa javnih potreba udruga građana za 2015.godinu  
26. Donošenje I. izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2015. godinu 
27. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju proračuna Općine Medulin 

za 2015. godinu   
  

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

 
 
Poziv za sjednicu i materijali za odlučivanje dostupni su za preuzimanje putem web stranice Općine 
Medulin:www.medulin.hr/sjednice  
 
 
 

Općinsko vijeće Općine Medulin  
Predsjednik  

Marko Zlatić, v.r. 
 


