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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Općinsko vijeće

KLASA:021-05/20-01/0014
URBROJ:2168/02-02/1-20-23
Medulin, 16. prosinca 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:

39. sjednicu Općinskog vijeća Općine Medulin
za  srijedu, 23. prosinca  2020. godine u 18,00 sati

koja će se održati online putem ZOOM platforme

Za sjednicu se predlaže  sljedeći: 

DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude  za iskazivanje  interesa za realizaciju projekta 

Doma za starije i nemoćne u Općini Medulin. 
3. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani radova u tijeku turističke sezone 2021. 
4. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u zdravstvu i 

socijalnoj skrbi Općine Medulin za 2020.godinu
5. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u obrazovanju  za 

2020.godinu
6. Donošenje odluke o  II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu, tehničkoj 

kulturi i rekreaciji Općine Medulin za 2020.godinu
7. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Općine 

Medulin za 2020. godinu
8. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2020.godinu
9. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2020.godinu
10. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Medulin za 2020.godinu
11. Donošenje II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna  za 2020. godinu 
12. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine 

Medulin za 2021.godinu
13. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u sportu, tehničkoj kulturi i rekreaciji 

Općine Medulin za 2021.godinu
14. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u obrazovanju Općine Medulin za 

2021.godinu
15. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u kulturi Općine Medulin za 

2021.godinu
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16. Donošenje odluke o usvajanju programa javnih potreba u području djelovanja udruga 
građana Općine Medulin za 2021.godinu

17. Donošenje odluke o usvajanju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Općine Medulin za 2021.godinu

18. Donošenje odluke o usvajanju programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Općine Medulin za 2021. godinu

19. Donošenje  Proračuna Općine Medulin za 2021. godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu 
20. Donošenje odluke o izvršavanju proračuna Općine Medulin za 2021. godinu
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 2021. godinu

22. Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine 
uslijed nastupa posebnih okolnosti

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

 Vijećnicima će na dan održavanja 39. sjednice, dana 23.12.2020., biti dostavljena poveznica 
putem e-maila za uključivanje na Zoom platformu (besplatna prijava na www.zoom.us) za 
sudjelovanje na sjednici.

 Za uključivanje na ZOOM platformu vijećnicima je potrebno računalo (laptop, tablet ili mobitel) 
sa solidnom internetskom vezom te s omogućenim pristupom kameri, mikrofonu i zvučniku.

 Glasati će se tijekom trajanja sjednice nakon svake točke, ali i putem Obrasca za glasanje 
koje je potrebno  dostaviti i vratiti  popunjene  po završetku sjednice,  odnosno: 

 Vijećnicima će biti omogućeno dan prije, u utorak 22. prosinca 2020. u 18 sati, uključivanje na 
probni sastanak primitkom poveznice na e-mail vijećnika na kojemu će se vijećnike uputiti u 
način praćenja sjednice te način uključivanja u raspravu, kao i glasanje.

 U e-mailu će se pojaviti poveznica s tekstom „Join Zoom Meeting“ – priključi se Zoom 
sastanku, klikom na poveznicu pokrenuti će se ZOOM aplikacija i ujedno pridruživanje 
testnom videopozivu. 

 Na dan održavanje sjednice, dobiti će se nova poveznica na e-mail s jednakim načinom 
uključivanja, vijećnik će morati upisati svoje ime i automatski će se spojiti u 39. sjednicu.

 Po završetku 39. sjednice vijećnici će ispuniti Obrazac za glasovanje te  ga dostaviti na 
adresu elektroničke pošte stefani.zmak@medulin.hr, te na sve adrese vijećnika koristeći 
opciju reply all/odgovori svima. 

 Ukoliko netko od vijećnika bude imao poteškoće sa spajanjem na ZOOM aplikaciju, molimo 
da nas o tome obavijesti najkasnije do 22.12.2020., te će mu se u tom slučaju omogućiti 
fizička prisutnost na sjednici.
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  O B R A Z L O Ž E N J E

Sukladno  Uputi  za  postupanje  Ministra  uprave  sazivam  sjednicu  Općinskog vijeća Općine 
Medulin,  koja  će  se  održati  sudjelovanjem  i izjašnjavanjem vijećnika o pojedinim prijedlozima 
akata putem ZOOM platforme.

Uz  ovaj  poziv  i  materijale  za  predložene  točke  dnevnog  reda  dostavljen  je  vijećnicima  
Obrazac za glasanje na 39. sjednici Općinskog vijeća Općine Medulin (dalje: Obrazac), te će im biti 
dostavljena poveznica putem e-maila za uključivanje na ZOOM aplikaciju, odnosno uključivanje u 39. 
sjednicu Općinskog vijeća, a ujedno će im i dan prije biti dostavljena poveznica za probni sastanak 
putem ZOOM aplikacije. 

U Obrascu za glasovanje  navedene su kronološki točke dnevnog reda te ispod svake pojedine 
točke navedena je  podtočka:   „Glasanje:  ZA  /  PROTIV  / SUZDRŽAN“  pa  se vijećnici   
izjašnjavaju  na  način  da  željenu  opciju  ostave napisanom, a  izbrišu neželjene opcije (npr. ako 
vijećnik želi glasati „za“ određenu odluku dovoljno je da izbriše opcije „protiv“ i suzdržan“). Vijećnici  
moraju na dnu Obrasca upisati svoje ime i prezime.

Kada vijećnik popuni cijeli Obrazac za glasovanje  potrebno je da svaki vijećnik za sebe pošalje 
popunjeni obrazac,  kao  prilog  (attachment),  sa  svoje  adrese  elektroničke  pošte  na  adresu  
elektroničke pošte: stefani.zmak@medulin.hr  odnosno korištenjem  opcije „ odgovaranje svima ili 
reply all“ po završetku 39. sjednice. Svakom  će  se  vijećniku,  po  prijemu  popunjenog obrasca, 
putem elektroničke pošte potvrditi prijem Obrasca i sudjelovanje na sjednici.

Nakon dovršetka glasovanja svim će vijećnicima biti poslan  zapisnik s rezultatima glasovanja.  

Iznimno, u slučaju neotklonjivih tehničkih poteškoća vijećnik može popunjeni i vlastoručno potpisani  
Obrazac  (uz  preslik  osobne  iskaznice)  ostaviti  na  porti  Općine Medulin, tijekom trajanja 39. 
sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin, odnosno dana  23. prosinca 2020.
Kao predsjednik Općinskog   vijeća  zahvaljujem  se  svim  vijećnicima  na  iskazanoj  želji  za 
suradnjom,  a  da  se  pritom  pridržavamo  posebnih  mjera  opreza koje je donio Stožer civilne 
zaštite Republike Hrvatske.

Općinsko vijeće Općine Medulin 
Predsjednik 

Dražen Mišković 

mailto:stefani.zmak@medulin.hr

