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Službene novine Općine Sveta Nedelja

14. veljače 2006.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 12. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006.
godinu («Narodne novine», broj 148/05.), članka 3. Naputka o postupku zaduživanja i davanja
jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine», broj 49/03.) i
članka 29. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/01.),
Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 13. veljače 2006. godine, donosi
ODLUKU
o nabavci novčanog kredita za izvršenje
Programa investicijskog održavanja i izgradnje
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Sveta Nedelja, sukladno Odluci o zaduživanju Proračuna Općine
Sveta Nedelja za 2006. godinu («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 11/05.) nakon
provedenog javnog nadmetanja zadužuje se kod Privredne banke Zagreb d.d. Podružnica Laguna,
Prvomajska 4A, 52440 Poreč, za realizaciju programa investicijskog održavanja i izgradnje na Općini
Sveta Nedelja.
Članak 2.
Općina Sveta Nedelja zadužuje se nabavkom novčanog kredita kod Privredne banke Zagreb,
Podružnica Laguna, Prvomajska 4A, 52440 Poreč, pod slijedećim uvjetima:
a) kamatna stopa: tromjesečni EURIBOR + 1,29% obračun proporcijonalnom metodom
b) rok otplate: 10 godina
c) poček: 1 godina
d) otplata kamata: tromjesečno
e) otplata kredita: 10 godina, tromjesečno u jednakim ratama
f) bančina naknada: 0,087% od iznosa kredita, što iznosi 2.500,00 kn
Vrijednost zaduženja:
a) ukupan iznos troškova kamata: 665.692,20 kn
b) iznos glavnice: 2.872.000,00 kn
c) ukupna vrijednost zaduženja (a+b): 3.537.692,20 kn
(slovima: trimilionapetstotridesetsedamtisućašestodevedestdvijekune i dvadeset lipa).
Članak 3.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Sveta Nedelja za potpis Ugovora o nabavci novčanog kredita s
Privrednom bankom Zagreb d.d. Podružnica Laguna Poreč, nakon dobivanja suglasnosti Vlade
Republike Hrvatske za zaduženje.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 021-05/06-01/1
URBROJ: 2144/03-01-06-2
Nedešćina, 13. veljače 2006.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
1.
Na temelju članka 6. stavak 4. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Sveta Nedelja (“Službene
novine Općine Sveta Nedelja”, broj 5/02.), Odluke o broju stipendija u školskoj/studentskoj
2005/2006. godini KLASA: 022-05/05-01/16, URBROJ: 2144/03-01-05-6 od 4. studeni 2005. godine, te
Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu dodatnih stipendija studentima i učenicima s
prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja, KLASA: 022-05/05-01/16, URBROJ: 2144/03-0105-7 od 04. studeni 2005. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj
25. siječnja 2006. godine, donijelo je
Odluku
o dodjeli stipendija
I
U školskoj/studentskoj 2005/2006. godini dodjeljuju se dodatne stipendije učenicima srednjih
škola i studentima s prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja kako slijedi:
1. ENĐI BEUČIĆ od oca Silvana iz Labina, Cere 29, studentici III godine Filozofskog fakulteta Rijeka
2. MARTI MILETIĆ od oca Milenka iz Nedešćine, Nedešćina 79, učenici I razreda Srednje
medicinske škole u Rijeci
3. IVANU KLAPČIĆ od oca Silvana iz Nedešćine, Nedešćina 99, učeniku II razreda Ugostiteljske
škole u Opatiji.
II
Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog
Statutom ili drugim aktom pa sve do redovnog završetka školovanja/studiranja, s time da se
stipendija odobrava za vrijeme trajanja apsolventskog staža u trajanju od šest mjeseci za stjecanje VI
stupnja stručne spreme, a deset mjeseci za stjecanje VII stupnja stručne spreme.
III
Stipendija se isplaćuje mjesečno u vremenu od 1. rujna do 30. lipnja u visini od 600,00 kn za
studente i 400,00 kuna za učenike.
Tijekom srpnja i kolovoza stipendija se ne isplaćuje.
IV
Stipendija se isplaćuje putem žiro računa stipendista.
V
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Radi uređenja međusobnih prava i obaveza Općina Sveta Nedelja i stipendista zaključit će
Ugovor o međusobnim pravima i obavezama.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenim novinama Općine
Sveta Nedelja”.
KLASA: 022-05/06-01/1
URBROJ: 2144/03-01-06-3
Nedešćina, 25. siječanj 2006.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Na temelju članka 6. stavak 4. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Sveta Nedelja (“Službene
novine Općine Sveta Nedelja”, broj 5/02.), Odluke o broju stipendija u školskoj/studentskoj
2005/2006. godini KLASA: 022-05/05-01/13, URBROJ: 2144/03-01-05-5 od 02. rujna 2005. godine, te
Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima s prebivalištem na
području Općine Sveta Nedelja, KLASA: 022-05/05-01/16, URBROJ: 2144/03-01-05-6 od 02. rujna
2005. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj 9. veljače 2006.
godine, donijelo je
Odluku
o dodjeli stipendija
I
U školskoj/studentskoj 2005/2006. godini dodjeljuju se dodatne stipendije studentima s
prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja kako slijedi:
1. ENCO MILETIĆ od oca Ratka iz Labina, Mali Golji 9 A , studentu I godine Visoke tehničke
škole- politehnički studij Pula
2. KRISTIJAN ŠUMBERAC od oca Josipa iz Nedešćine, Santalezi 38 A , studentu I godine
Građevinskog fakulteta u Zagrebu.
II
Dodatne stipendije se odobravaju shodno Utvrđenim prijedlogom liste stipendista KLASA:
604-01/05-01/00001, URBROJ: 2144/03-01-05-6 od 02. studenog 2005. godine, kojim je izrijekom
rečeno da će se u slučaju da stipendist(i) ostvare pravo na stipendiju od Županije Istarske ili
Republike Hrvatske, stipendija(e) dodijeliti idućem podnositelju molbe prema listi redosljeda.
Kako je na temelju Rješenja o dodjeli stipendija, Istarska županija tijekom siječnja 2006.
dodijelila studentske stipendije studenticama I godine Ekomskog fakulteta u Rijeci Kurpejović
Mirnesi i Kurpejović Mersiji Vrećari 25 c, Nedešćina, odlučeno je kako je to navedeno u članku I. ove
Odluke.
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III
Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog
Statutom ili drugim aktom odnosno od 01. veljače 2006. godine, pa sve do redovnog završetka
studiranja, s time da se stipendija odobrava za vrijeme trajanja apsolventskog staža u trajanju od šest
mjeseci za stjecanje VI stupnja stručne spreme, a deset mjeseci za stjecanje VII stupnja stručne spreme.
IV
Stipendija se isplaćuje mjesečno u vremenu od 1. rujna do 30. lipnja u visini od 600,00 kn za
studente.
Tijekom srpnja i kolovoza stipendija se ne isplaćuje.
V
Stipendija se isplaćuje putem žiro računa stipendista.
VI
Radi uređenja međusobnih prava i obaveza Općina Sveta Nedelja i stipendista zaključit će
Ugovor o međusobnim pravima i obavezama.
VII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenim novinama Općine
Sveta Nedelja”.
KLASA: 022-05/06-01/2
URBROJ: 2144/03-01-06-8
Nedešćina, 9. veljače 2006.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog poglavarstva:
Srećko Mohorović, v.r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

