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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Općinsko vijeće

KLASA:021-05/21-01/0002
URBROJ:2168/02-02/1-21-30
Medulin, 7. travnja  2021.       

 Općinsko vijeće Općine Medulin
- svim vijećnicima -  

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

41. sjednicu Općinskog vijeća Općine Medulin
Za  14. travnja  2021. godine u 18,00 sati

koja će se održati u prostoru DVD Medulin, Biškupije 283

Za sjednicu se predlaže  sljedeći: 

DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 40. sjednice
3. Donošenje Zaključka  o utvrđivanju prestanka mandata vijećniku Daniele Kumar i verifikakciji 

mandata novog vijećnika 
4. Donošenje Lokalnog programa za mlade 2021. – 2025. 
5. Usvajanje Godišnjeg  izvještaja  o izvršenju proračuna za 2020. godinu 
6. Donošenje Odluke o rasporedu rezultata za 2020. godinu 
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o izradi UPU Premantura zapad 
8. Donošenje  Odluke o prihvaćanju ponuda za kupnju nekretnina broj 1/21
9. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa k.č. br. 4770/3  i 

dr. k.o. Pula 
10. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa Virgilio i Peruško 
11. Donošenje Odluke o povjeravanju uslužne komunalne djelatnosti parkiranja na uređenim 

javnim površinama I javnim garažama  na području Općine Medulin 
12. Donošenje Odluke o organizaciji javnih parkirališta u sustavu naplate Općine Medulin
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina 

u vlasništvu Općine Medulin 
14. Donošenje Odluke o dodjeli nagrada i priznanja 
15. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji Albanež d.o.o.
16. Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za  

uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Medulin  za 2021. godinu 
17.  Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih  od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i dr. poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu 
18.  Donošenje Programa korištenja sredstava  naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 

zemljišta za 2021. godine 
19.  Donošenje  Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Općini 

Medulin za 2020. godinu,
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20. Donošenje  Odluke o usvajanju Izvješća o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada za 
2020. godinu,

21. 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 2020. godinu,

22. Donošenje Izvješća o realizaciji Programa gradnje komunalne infrastrukture u vlasništvu 
Općine Medulin u 2020. godini,

23. Donošenje Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture u vlasništvu 
Općine Medulin u 2020. godini

24. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu Savjeta mladih Općine Medulin za 2020. 
godinu

25. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi za 2021.  
godinu 

26. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj 
skrbi za 2021.  godinu 

27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje  za 2021.  godinu 
28. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2021. godinu
29. Donošenje odluke o I izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu 
30. Donošenje Odluke o I izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. 

godinu

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 

Dražen Mišković 


