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Općinsko vijeće Općine Medulin
- svim vijećnicima -

Na temelju članka 82a. te članaka 65. i 66. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Medulin
(Službene novine broj 2/13, 4/13, 2/18 i 1/21), sazivam
7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MEDULIN
koja se održava raspravom i izjašnjavanjem vijećnika putem
elektroničke pošte
dana 30. prosinca 2021. godine, u razdoblju od 10,00 sati do 17,00 sati
Za rad sjednice predlažem slijedeći
DNEVNI RED
1. Donošenje odluke o opravdanosti održavanja sjednice Općinskog vijeća po hitnom
postupku i uvrštavanju na dnevni red sjednice Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone u 2022. godini
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
tijekom turističke sezone u 2022. godini

Materijali za predložene točke dnevnog reda dostupni su za preuzimanje putem web stranice
Općine Medulin:http://medulin.hr/vijecnici, osim materijala za 2. točku dnevnog reda koja će biti
dostavljena sutra, 28. prosinca 2021. godine.
Vijećnicima su dostavljeni i Obrasci za sudjelovanje i glasanje na sjednici, koje je potrebno
vratiti popunjene tijekom trajanja sjednice, odnosno u razdoblju od 10,00 sati do
17,00 sati na adresu elektroničke pošte: stefani.zmak@medulin.hr odnosno korištenjem
opcije „odgovaranje svima ili reply all prema uputama iz obrazloženja ovog akta.
OBRAZLOŽENJE
Zbog naglog pogoršanja epidemiološke situacije na području cijele Republike Hrvatske, ali i
Istarske županije sazivam sjednicu Općinskog vijeća Općine Medulin, koja će se održati
sudjelovanjem i izjašnjavanjem vijećnika o pojedinim prijedlozima akata putem elektroničke
pošte.
Oznaka obrasca: 1394
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Uz ovaj poziv i materijale za predložene točke dnevnog reda dostavljen je vijećnicima
Obrazac za sudjelovanje i glasanje na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Medulin (dalje:
Obrazac).
U Obrascu navedene su kronološki točke dnevnog reda te ispod svake pojedine točke postoji
podtočka „Rasprava:“ pa u navedenom dijelu vijećnik, koji želi sudjelovati u raspravi, može
dati svoje očitovanje, koje će potom ući u zapisnik ove sjednice. Time je, u ovim izvanrednim
okolnostima, osigurana svakom vijećniku mogućnost da sudjeluje u raspravi i da se njegovo
očitovanje unese u zapisnik. Nakon toga, postoji 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 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“ najkasnije do završetka sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin dana 30.
prosinca 2021. godine do 17,00 sati. Svakom će se vijećniku, po prijemu popunjenog
obrasca, putem elektroničke pošte potvrditi prijem Obrasca i sudjelovanje na sjednici.
Iznimno, u slučaju neotklonjivih tehničkih poteškoća vijećnik može popunjeni i vlastoručno
potpisani Obrazac (uz preslik osobne iskaznice) ostaviti na porti Općine Medulin, tijekom
trajanja 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin, odnosno dana 30. prosinca 2021.
godine u razdoblju od 10,00 sati do 17,00 sati.
Kao predsjednik Općinskog vijeća zahvaljujem se svim vijećnicima na iskazanoj želji
za suradnjom i slozi da u ovim teškim trenucima uskladimo sve napore s ciljem
operativne efikasnosti u interesu naših sumještana, a da se pritom pridržavamo
posebnih mjera opreza koje je preporučio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.
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