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REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA MEDULIN 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/16-01/0001 
URBROJ:2168/02-01/4-16-22 
 
Medulin, 22.02.2016.   
           

 Općinsko vijeće Općine Medulin 
- svim vijećnicima -   

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

24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Medulin 
za petak, 04.ožujka 2016.godine u 19,00 sati 

 
u Medulinu,  Centar 223, u prostoriji općinske vijećnice 

 
 
Za sjednicu se predlaže  slijedeći:  
  

DNEVNI RED 
 

1. Aktualni sat 
2. 2.1. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika sa 22.sjednice Općinskog vijeća Općine 

Medulin 
2.2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika sa 23.sjednice Općinskog vijeća Općine 
Medulin 

3. Donošenje odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja POMER-građevinsko područje 
naselja 

4. Donošenje odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja BANJOLE-građevinsko područje 
naselja 

5. Donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i 
članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračuna Općine Medulin za 
2016.godinu 

6. Donošenje odluke o zaključivanju sporazuma o uređivanju međusobnih odnosa – Vicenzo 
Olivo Aiello 

7. Donošenje odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu potapanja i nakon 
potapanja gospodarsko korištenje admiralskog broda „Vis“ 

8. Donošenje odluke o usvajanju prijedloga odluke o II.izmjenama i dopunama srednjoročnog 
(trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Medulin za razdoblje od 2015. – 
2017.godine 

9. Donošenje godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Medulin za 2016.godinu 
10. Donošenje odluke o usvajanju obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u 

svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene – luka nautičkog turizma, sidrište  
„Vinkuranska uvala“ 

11. Donošenje odluke o usvajanju obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u 
svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene – sportska luka  „Pod Liom“ Banjole 

12. Donošenje odluke o usvajanju izvješća o stanju sustava civilne zaštite u 2015.godine 
13. Donošenje odluke o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

području općine Medulin za 2016.-2019.godinu 
14. Donošenje odluke o organiziranju poslova savjetovanja za obavljanje djelatnosti civilne zaštite 

na području općine Medulin 
15. Donošenje godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Medulin za 

2016.godinu 
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16. Donošenje odluke o utvrđivanju prijedloga etičkog kodeksa službenika i namještenika Općine 
Medulin 

17. Donošenje odluke o utvrđivanju prijedloga etičkog kodeksa vijećnika općinskog vijeća, 
načelnika, zamjenika načelnika, članova uprava trgovačkih društva i ravnatelja ustanova čiji je 
osnivač Općina Medulin 

18. Donošenje odluke o pokretanju postupka za stjecanje statusa grada 
 
 

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. 
 


