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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Općinsko vijeće

KLASA:021-05/20-01/0007
URBROJ:2168/02-02/1-20-10
Medulin, 09. srpnja  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:

33. sjednicu Općinskog vijeća Općine Medulin

za  16. srpnja  2020. godine u 19,00 sati

u Medulinu,  Centar 223, u prostoriji Multimedijalnog centra, 3MC, Centar 58, Medulin

Za sjednicu se predlaže  sljedeći: 

DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 

a. 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin
b. 32. sjednice (svečane) Općinskog vijeća Općine Medulin

3. Donošenje Odluke o donošenju UPU Volme jug- zona ugostiteljsko turističke namjene
4. Donošenje Odluke o izradi UPU Stupice II 
5. Prezentacija Europske povelje o radu s mladima i projekata „Erasmus+ Europe  goes local – 

Supporting Youth Work at the Minucipal Level i Mladi Za Medulin – djeluj lokalno“ 
6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za prijenos poslovnog udjela u 

povezanom društvu Luka Pula d.o.o.
7. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na 

potrošnju i poreza na korištenje javnih površina 
8. 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

9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti načelniku za zaključivanje dodataka (aneksa) 
ugovora o kreditima zbog odgode plaćanja kreditnih obveza 

10. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu 
Općine Medulin 

11. Donošenje Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu – 
rekonstrukcija kanalizacije u naselju Banjole – dio k.č. br. 1292 k.o. Pomer 

12. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma s tabularnim očitovanjem s Wilim turist d.o.o. 
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Poziv za sjednicu i materijali za odlučivanje dostupni su za preuzimanje putem web stranice Općine 
Medulin:http://medulin.hr/vijecnici, osim za točku 5. koja će se prezentirati na samoj sjednici  vijeća. 

Općinsko vijeće Općine Medulin 
Predsjednik 
Marko Zlatić


