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Medulin,28.09.2015.             

 Općinsko vijeće Općine Medulin 
- svim vijećnicima -   

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

20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Medulin 
za  utorak, 06.listopada 2015. godine u 18,00 sati 

u Medulinu,  Centar 223, u prostoriji općinske vijećnice 
 
 
Za sjednicu se predlaže  slijedeći:  

DNEVNI RED 
 

1. Aktualni sat 
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika sa 19.sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin 
3. Donošenje odluke o III. izmjeni i dopuni odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna prostornog 

plana uređenja Općine Medulin  
4. Donošenje odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske 

proizvodne namjene Banjole Kamik 
5. Donošenje odluke o prihvaćanju ponude za kupoprodaju nekretnine 
6. Donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga o I. izmjeni i dopuni srednjoročnog (trogodišnjeg) 

plana davanja koncesija na području Općine Medulin za radoblje 2015. – 2017. 
7. Donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga o I. izmjeni i dopuni godišnjeg plana davanja 

koncesija na području Općine Medulin za 2015.godinu 
8. Donošenje odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja 

dijela uređene obale za prihvat i održavanje plovila u naselju Banjole – lokacija Portić  
9. Donošenje odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja 

mini ski lift žičare za skijanje na vodi na lokaciji Volme Šćuza  
10. Donošenje obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu potapanja i 

nakon potapanja  gospodarsko korištenje admiralskog broda „Vis“ na lokaciji u uvali Polje 
11. Donošenje odluke o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece  
12. Donošenje rješenja o izmjeni rješenja o osnivanju povjerenstva za određivanje prijedloga 

granica  općine Medulin, granica naselja i mjesnih odbora te o imenovanju članova 
povjerenstva 

13. Donošenje  polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Medulin za razdoblje 
siječanj – lipanj 2015 

 
 
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. 
 

 


