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      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 

9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Medulin
za  31. ožujak 2022. sa početkom u  18:00 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. 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin
2.2. 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin

3. Donošenje odluke o mirovanju mandata vijećnice Mirne Leverić i Claudiu Zucconu  i 
verifikaciji mandata vijećnice Ines Radošević 

4. Donošenje  Rješenja o razrješenju ravnatelja Javne ustanove Kamenjak 
5. Donošenje Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice  javne ustanove 

Kamenjak 
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 

Medulin 
7. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija  za 2022. godinu 
8. Donošenje Odluke o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. 

godinu
9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu upravljanja i korištenja javnih sportskih 

građevina u vlasništvu Općine Medulin.
11. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina - za 

2022. godinu.
12. Donošenje Plana rasporeda lokacija za postavljanje elemenata urbane opreme u OM 

tijekom 2022. g.
13. Donošenje Etičkog kodeksa članova predstavničkog tijela Općine Medulin



14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan zaštite od požara Općine Medulin 
kojim  upravlja Javna ustanova Kamenjak za 2022. godinu 

15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o provođenju preventivno 
uzgojnih mjera i posebnih mjera zaštite Javne ustanove Kamenjak 

16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja sporednih 
djelatnosti manjeg opsega u luci posebne namjene – luci nautičkog turizma „Puntica“ 
Medulin

17. Donošenje Odluke o određivanju prinudnog upravitelja za područje Općine Medulin
18. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Medulin za 2022. godinu,
19. Donošenje Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu,
20. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 
pogodbom poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu,

21. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 
vlasništvu Općine Medulin za 2021. godinu

22. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
vlasništvu Općine Medulin za 2021. godinu.

23. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog 
otpada na području Općine Medulin

24. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Medulin za 2021. 
godinu

25. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog 
otpada u 2021. godini (2)

26. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom 
Općine Medulin za 2021. godinu

27. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 
Medulin

28. Donošenje Odluke o isplati nakade za članove općinskog vijeća 
29. Donošenje Odluke o isplati naknade za članove i predsjednika  vijeća Mjesnih 

odbora 
30. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa rada Savjeta mladih 

Općine Medulin za 2021. godinu

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, osim materijala za 4. i 5. točku dnevnog reda koji će biti dostavljeni 
naknadno. 

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.

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik

                                                                                       dipl.iur. Vladimir Veljović univ.spec

http://medulin.hr/vijecnici

