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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Općinsko vijeće

KLASA:021-05/20-01/0001
URBROJ:2168/02-02/1-20-25
Medulin, 04. ožujka 2020.     

 Općinsko vijeće Općine Medulin
- svim vijećnicima -  

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

28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Medulin
za  17. ožujka   2020. godine u 18,00 sati

u Medulinu,  Centar 223, u prostoriji općinske vijećnice

Za sjednicu se predlaže  sljedeći: 
DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 27. sjednice  Općinskog vijeća  Općine Medulin
3. Donošenje Zaključka  o prihvaćanju inicijative za izgradnju građevina ugostiteljsko turističke 

namjene s naglaskom na izgradnju maritimno- konzervacijskog centra (akvarij)  kao smjernice 
za izradu UPU Glavica

4. Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Medulin 
5. Donošenje Srednjoročnog plana davanja  koncesija od  2020. – 2022. godine 
6. Donošenje Godišnjeg plana dodjele koncesija za 2020. godinu 
7. Donošenje Odluke o usvajanju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru - 

plaža ispred hotela Park Plaza Belvedere – dio k.č. 1719 k.o. Medulin
8. Donošenje Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu uporabu – 

podmorski ispust Banjole – Bumbište – dio k.č. br. 852/2 k.o. Pomer 
9. Donošenje  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine 

Medulin
10. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja i 

gospodarenja komunalnim informativnim punktovima
11. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o tumačenju pojmova prilikom izrade projektne 

dokumentacije u postupku ishođenja akata za gradnju na području općine Medulin
12. Pročišćeni tekst odluke o tumačenju pojmova prilikom izrade projektne dokumentacije u 

postupku ishođenja akata za gradnju na području općine Medulin
13. Donošenje  Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisno odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Medulin
14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
15. Donošenje Odluka o davanju u zakup i korištenju javnih površina
16. Donošenje Plana rasporeda lokacija za postavljanje elemenata urbane opreme na području 

Općine Medulin,
17. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu 

Općine Medulin za 2020. godinu,
18. Donošenje Odluka o prihvaćanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin 

za razdoblje od 2019. do 2025. godine,
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19. Donošenje Odluke  o prihvaćanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 
2020. godinu

20. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Medulin 
21. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračuna Općine 
Medulin za 2020. godinu

22. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju sustava Civilne Zaštite u 2019. Godini
23. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta Mladih u 2019. Godini 
24. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 

Medulin za 2019. godine
25. Donošenje  Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada u 

2019. godini
26. Donošenje  Odluke o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, 

troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine 
Medulin za 2019. godinu

27. Donošenje izvješća o  realizaciji programa gradnje komunalne infrastrukture u 2019. Godini 
28. Donošenje izvješća o realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. 

Godinu 
29. Donošenje Odluke o opozivu članova stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom 

dobru u Općini Medulin te o imenovanju novih članica 
30. Donošenje Odluke o prihvaćanju ostavke Danijele Žgomba na mjesto člana Općinskog odbora 

za statut, poslovnik i normativnu djelatnost te imenovanje novog člana ( Dragan Modrušan) 
31. Donošenje Odluke o opozivu člana odbora Općinskog vijeća za gospodarstvo ( Nenad Vojnić)  

te  imenovanju novog člana odbora ( Damir Rosanda) 
32. Donošenje Odluke o opozivu člana odbora Općinskog vijeća za zaštitu okoliša ( Tomislav 

Novak) te imenovanju novog člana odbora ( Ornela Grujić Cukon) 
33. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za dodjelu koncesijskih odobrenja 

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

Općinsko vijeće Općine Medulin 
Predsjednik 
Marko Zlatić


