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Republika Hrvatska 
Općina Medulin 
Općinsko vijeće

KLASA:021-05/22-01/0001
URBROJ:2163-27-01-2-22-9
Medulin, 28. siječnja 2022. 

      Općinsko vijeće Općine Medulin
- svim vijećnicima -  

Na temelju članka  80.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Medulin  (Službene novine  broj 3/13, 
4/13, 2/18, 2/21 ) sazivam 

8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Medulin
za  04. veljače 2022. sa početkom u  17:00 sati

u Medulinu,  DVD Medulin, Biškupije 283 

Za sjednicu se predlaže  slijedeći:
DNEVNI RED

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

2.1. 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin
2.2. 7. sjednice Općinskog vijeća 

3. Donošenje Odluke o  mirovanju mandata vijećnika Marka Zlatića i verifikaciji mandata 
vijećnika Simeone Ukotiću 

4. Donošenje Odluke o osnivanju  Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti 
4.1. Prijedlog Odluke o osnivanju  Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti
4.2. Prijedlog Poslovnika o radu Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti projekta
4.3. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu arhitektonske 
uspješnosti projekta

5. Donošenje Odluke o davanju mišljenja na  nacrt komunikacijske strategije  i komunikacijskog 
akcijskog plana 

6. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama I mjerama za uređivanje I održavanje 
poljoprivrednih rudina na području Općine Medulin

7. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini 
Medulin

8. Prijedlog Odluke za sklapanje Ugovora o sufinanciranju radova održavanja na ŽC 5133 
donica Medulinska cesta (benzinska postaja Shell do škole)

9. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Medulin 



Oznaka obrasca: 1394
2/2

Poziv za sjednicu i materijali za odlučivanje dostupni su za preuzimanje putem web stranice Općine 
Medulin: http://medulin.hr/vijecnici, a pristupni podaci za prijavu dostavljeni su Vam putem e-maila.

Ujedno, molimo vijećnike koji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti prisustvovati sjednici 
Općinskog vijeća u DVD Domu, da pošalju obavijest o istome, kako bi pravovremeno mogli 
omogućiti sudjelovanje putem ZOOM aplikacije.

Podsjećamo da svi koji dolaze  u prostorije Općine ili u druge službene prostorije, sukladno 
odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske moraju  za ulazak u zgradu  imati EU 
digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju na 
COVID-19. 

 

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik

dipl.iur. Vladimir Veljović univ.spec

http://medulin.hr/vijecnici

