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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
9.
Na temelju članka 15. i 17. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - pročišćeni tekst («Narodne
novine», broj 54/94., 48/95., 19/98. i 105/99.), članka 49. Zakona o šumama («Narodne novine», broj
52/90., 5/91., 9/91., 61/91., 26/93., 76/93., 76/99. i 8/00.) i članka 29. i 70. Statuta Općine Sveta
Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja
na sjednici održanoj 23. lipnja 2003. godine donosi
Odluku
o mjerama zaštite od požara i erozije na poljoprivrednom, šumskom i
drugom zemljištu, te zaštiti poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih usjeva
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se mjere zaštite od požara na poljoprivrednim, šumskom i drugom
zemljištu, mjere zaštite poljoprivrednog zemljišta, mjere zaštite poljoprivrednih usjeva, te mjere za
uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina.
Mjerama zaštite od požara iz stavka 1. ovog članka smatra se uređenje i održavanje
poljoprivrednog, šumskog i drugog zemljišta koje se može koristiti kako poljoprivredno, uređenje
međa, održavanje poljskih i šumskih putova i uklanjanje biljnih ostataka s istih površina.
Mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ovog članka smatra se zaštita
oraničnog i humusnog sloja, tla, zaštite tla od erozije, zabrana odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta
bilja na određenom području.
Mjerama za zaštitu poljoprivrednih usjeva iz stavka 1. ovog članka smatra se održavanje i
uređenje međa, i suzbijanje štetočina bilja (korova, biljnih bolesti i štetnika).

II ZAŠTITA OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM, ŠUMSKOM I DRUGOM ZEMLJIŠTU
Članak 2.
Radi sprečavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici i posjednici odnosno korisnici
istih dužni su:
- održavati i uređivati poljoprivredne površine, međe, živice i poljske putove
- poljoprivredne putove održavati sposobnim za prolaz vatrogasnih vozila
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima
najkasnije do 1. lipnja tekuće godine
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon žetve najkasnije u roku od 15 dana
- sprečavati zatravljivanje i obrastanje zemljišta višegodišnjim korovima i raslinjem.
Članak 3.
Radi sprečavanja požara na šumskom zemljištu, vlasnici i posjednici, odnosno korisnici istih
dužni su:
-

suhe biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa odstraniti, a ostatke nakon sječe
šume i čišćenja šume sakupiti u hrpe ili redove ravnomjerno raspoređene po cijeloj površini
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održavati i čistiti šumske putove najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz
vatrogasnih vozila
napraviti potrebne prosjeke kroz šumu i uredno ih održavati, a ukoliko to nije učinjeno,
omogućiti Hrvatskim šumama da one to učine na svoj trošak uz prethodno pribavljenu
suglasnost vlasnika i korisnika šuma, te Općine Sveta Nedelja.
Članak 4.

Radi sprečavanja požara na drugim površinama vlasnici i posjednici, odnosno korisnici istih
dužni su:
-

sprečavati zakorovljenost i obrastanje zemljišta
uredno održavati živice
ukloniti sve biljne ostatke preostale nakon čišćenja istih površina, na način propisan od strane
Općine Sveta Nedelja, a za državne šume pravilnikom Hrvatskih šuma.
Članak 5.

Biljne ostatke iz članka 2., 3. i 4. ove Odluke zabranjeno je u periodu od 1. lipnja do 31.
listopada tekuće godine odstranjivati paljenjem.

III ZAŠTITA POLJOPRIVREDNOG, ŠUMSKOG I DRUGOG ZEMLJIŠTA OD EROZIJE
Članak 6.
Radi zaštite poljoprivrednog, šumskog i drugog zemljišta od erozije, gdje postoji opasnost od
erozije, može se odrediti slijedeće mjere:
-

ograničenje ili potpuna zabrana sječe višegodišnjeg raslinja osim sječe iz agrotehničkih razloga
ograničenje iskorištavanja livada i pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena i
načina ispaše
zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima radi
njihovog pretvaranja u oranice s jednogodišnjim kulturama
zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura i obveza sadnje višegodišnjih kultura
obavezno zatravljivanje
zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta
održavanje i obnavljanje burobrana koji su podignuti radi zaštite poljoprivrednog zemljišta.

Postupak iz stavka 1. ovog članka za poljoprivredno zemljište određuje rješenjem
poljoprivredna inspekcija Ureda za gospodarstvo, a za šumsko zemljište Državni inspektorat.

IV ZAŠTITA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Članak 7.
U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta može se vlasnicima i posjednicima odnosno
korisnicima odrediti obveza, odnosno zabrana uzgoja pojedinih vrsta bilja.
U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta zabranjuje se skidanje i odvoz humusnog i
oraničnog sloja sa poljoprivrednog i drugog zemljišta osim u slučajevima kada nadležna tijela
dozvole korištenje zemljišta u druge namjene.
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Članak 8.
Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su sprečavati
zakorovljenost i obrastanje zemljišta višegodišnjim raslinjem i to jesenskim dubokim oranjem te
suzbijanje korova kemijskim i mehaničkim sredstvima.
Vlasnicima i posjednicima, odnosno korisnicima iz stavka 1. ovog članka, koji zapuste
zemljište do stanja zakorovljenosti ili obraštenosti poljoprivredni inspektor rješenjem može narediti
postupak za otklanjanje takvog stanja te ujedno poduzeti i druge mjere propisane zakonom.
Članak 9.
Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i čistiti
prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovima,
odnosno omogući prirodni tok oborinskih voda.

V ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH USJEVA
Članak 10.
Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili
drugih visokorastućih kultura zasjenjivati susjedne čestice te time onemogućiti ili otežavati
poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama.
Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici obradivog poljoprivednog zemljišta dužni su
obrađivati i uređivati živice na svom zemljištu, na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno
obradivo zemljište i putove, te zasjenjivanje susjednih površina prerastanjem živice.
Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe,
tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne ometaju
provedbu agrotehničkih zahvata.
Članak 11.
Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici obradivog poljoprivrednog zemljišta dužni su
provoditi postupke za sprečavanje širenja štetočina bilja na način propisan zakonom, a posebice su
dužni odmah nakon provedenih agrotehničkih mjera (rezidbe, žetve, odnosno berbe usjeva) ukloniti
sa zemljišta sav biljni otpad koji bi mogao biti uzrokom širenja štetočina bilja.
Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su ambalažu od
utrošenih sredstava za zaštitu bilja (posebice pesticida) uništiti, odnosno odlagati prema uputama
koje su priložene uz ta sredstva.

VI NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE
Članak 12.
Poljoprivredni, gospodarski i drugi nadležni inspektori mogu u skladu sa svojim ovlastima
propisanim zakonom podzakonskim aktima i ovom Odlukom provoditi nadzor nad provedbom
propisanih mjera, mogu nalagati provođenje određenih mjera, određivati zabrane ili ograničenja
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započetih radnji, te pokretati postupke kod nadležnih prekršajnih i drugih tijela radi kažnjavanja
počinitelja.
Članak 13.
U skladu sa člankom 12. ove Odluke poljoprivredni inspektor ovlašten je naročito:
-

-

nadzirati provođenje postupka iz članka 2. i članka 4. ove Odluke, te rješenjem narediti
obavljanje istih na poljoprivrednom zemljištu
zabraniti ili ograničiti započete radnje iz članka 6. stavak 1. ove Odluke, odnosno odrediti
postupke za otklanjanje mogućih posljedica za koje je očigledno da mogu izazvati eroziju
zemljišta
utvrditi obvezu ili zabranu iz stavka 1. i 2. članka 7. te članka 8. stavka 2. ove Odluke
posebnim rješenjem
u slučaju ukazane potrebe iz članka 11. ove Odluke narediti provođenje postupka za
suzbijanje bolesti i štetočinja bilja, te poduzeti i druge postupke propisane zakonom.
Članak 14.
U skladu sa člankom 12. ove Odluke gospodarski inspektor ovlašten je naročito:

-

nadzirati provođenje postupka iz članka 3. i članka 4. ove Odluke, te rješenjem narediti
obavljanje istih na šumskom zemljištu
zabraniti ili ograničiti započete radnje iz članka 6. stavka 1. ovog članka, odnosno odrediti
postupke za otklanjanje mogućih posljedica radnji za koje je očigledno da mogu izazvati
eroziju zemljišta.
Članak 15.

U skladu sa člankom 12. ove Odluke nadležni inspektor ovlašten je nadzirati provođenje
postupka iz članka 4. ove Odluke.

VII KAZNENE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a kaznom
do 500,00 kn fizička osoba:
1. koja ne postupi po odredbama članka 2., 3. i 4. ove Odluke
2. koja protivno zabrani ili ograničenju Županijskog ureda iz članka 6. ove Odluke, odnosno protivno
rješenju nadležnog inspektora započne ili nastavi s vršenjem radnji koje mogu izazvati eroziju ili ne
poduzme mjere za otklanjanje mogućih posljedica izvršenih radnji
3. koja obavlja radnje protivno odredbama članka 7. stavka 1. ove Odluke i koja postupi protivno
rješenju poljoprivrednog inspektora iz članka 8. stavka 2. ove Odluke
4. koja ne postupi po odredbama članka 9., 10. i 11. ove Odluke
5. koja ne postupi po rješenju nadležnog inspektora i komunalnog redara kada je ovlašten postupati
po članku 15. ove Odluke.
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Članak 17.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja postupi
protivno odredbi članka 7. stavka 2. ove Odluke odnosno novčanom kaznom do 500,00 kn fizička
osoba.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka i
odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 18.
Županijski Ured za gospodarstvo, te nadležna inspekcijska tijela zadužuju se za nadzor nad
provedbom ove Odluke.
Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 021-05/03-01/2
URBROJ: 2144/03-01-03-3
Nedešćina, 23. lipnja 2003.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Bruno Mikuljan, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.
Na temelju članka 83. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja («Službene
novine Općine Sveta Nedelja», broj 7/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj
dana 23. lipnja 2003. godine, donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2002. godinu,
Državnog ureda za reviziju, Područni ured Pazin od 24. travnja 2003. godine KLASA: 041-01/0301/31, URBROJ: 613-20-03-2, koje je sastavni dio ovog Zaključka.
2. Nalaže se Načelniku i Poglavarstvu Općine Sveta Nedelja da postupe po iskazanim
nalazima iz Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Pazin, u toku 2003. godine.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 021-05/03-01/2
URBROJ: 2144/03-01-03-4
Nedešćina, 23. lipnja 2003.

40 stranica - broj 2

Službene novine Općine Sveta Nedelja

26. lipnja 2003.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Bruno Mikuljan, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.
Na temelju članka 29. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”,
broj 5/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 23. lipnja 2003. godine,
radi otpisivanja starih potraživanja, donijelo je sljedeću
ODLUKU
1. Zbog zastare naplate potraživanja otpisuju se potraživanja:
a) po osnovi komunalne naknade domaćinstava zaključno sa datumom 31.12.1997. godine,
potraživanja u visini od 26.617,82 kn
b) po osnovi zakupa nekretnina – stanarina u visini od 19.278,46 kn
c) po osnovi etažne stanarine u visini od 14.104,34 kn.
2. Zbog zastare i nemogućnosti naplate preostalih iznosa otpisuju se potraživanja po osnovi
komunalne naknade sljedećih subjekata:
- Mohorović Franko
- Licul Emil
- «Adria» Dubrova
- Mesnica «Šparić»
- «Dubrova» d.o.o.
- DP «TILA»
- Pol.upr.Istarska
- G.P.»LABIN»
- FINZI
- Lukšić Veljko
UKUPNO

4.502,34
515,20
96.459,03
70,00
25.198,43
120.001,26
1.095,00
15.525,02
6.600,00
1.264,76
271.231,04

3. Spisak korisnika iz točke 1. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i predstavlja njezin
sastavni dio.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 021-05/03-01/2
URBROJ: 2144/03-01-03-5
Nedešćina, 23. lipnja 2003.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Bruno Mikuljan, v.r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12.
Na temelju članka 12. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš («Narodne novine», broj 59/00.) i
članka 40. i 41. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/01.),
Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 23. lipnja 2003. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju člana Komisije za
procjenu utjecaja na okoliš
1. Imenuje se Feručo Katičić iz Nedešćine, Eržišće bb za člana Komisije Ministarstva zaštite
okoliša i prostornog uređenje za:
-

Procjenu utjecaja na okoliš, sanacije, rekonstrukcije i proširenja odlagališta komunalnog
otpada «CERE»

-

Procjenu utjecaja na okoliš kamenoloma Šumber (rekonstrukcija zahvata eksploatacije
mineralne sirovine).

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 021-05/03-01/2
URBROJ: 2144/03-01-03-6
Nedešćina, 23. lipnja 2003.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Bruno Mikuljan, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.
Temeljem članka 2. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš («Narodne novine», broj 59/00.),
Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 23. lipnja 2003. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju tijela za provođenje javnog uvida u postupku
procjene utjecaja na okoliš za zahvate koji se planiraju na području Općine Sveta Nedelja
Članak 1.
Određuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja da provodi javni uvid u Studije
utjecaja na okoliš za sve zahvate za koje se provodi postupak procjene utjecaja na okoliš na području
Općine Sveta Nedelja.
Članak 2.
Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela da postupak javnog uvida provodi
sukladno Odluci Komisije za ocjenu utjecaja planiranog zahvata na okoliš i u suglasnosti sa tijelom
zaduženim za koordinaciju javnog uvida u Istarskoj županiji - Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA. 021-05/03-01/2
URBROJ: 2144/03-01-03-7
Nedešćina, 23. lipnja 2003.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Bruno Mikuljan, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.
Na temelju članka 92. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine», broj 33/01., 10/02., 155/02. i 45/03.) i članka 29. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene
novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj
dana 23. lipnja 2003. godine, donijelo je sljedeću
ODLUKU
1. Prihvaća se ostavka načelnika i predsjednika Općinskog poglavarstva Općine Sveta Nedelja
Gianfranka Milanovića, Nedešćina bb.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 021-05/03-01/2
URBROJ: 2144/03-01-03-8
Nedešćina, 23. lipnja 2003.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Bruno Mikuljan, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.
Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine», broj 33/01., 10/02., 155/02. i 45/03.) i članka 29.Statuta Općine Sveta Nedelja
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na
sjednici održanoj dana 23. lipnja 2003. godine, donijelo je
RJEŠENJE
1. Za načelnika i predsjednika Općinskog poglavarstva Općine Sveta Nedelja izabire se Srećko
Mohorović iz Svete Nedelje, Sveti Martin 25.
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2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 021-05/03-01/2
URBROJ: 2144/03-01-03-9
Nedešćina, 23. lipnja 2003.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Bruno Mikuljan, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.
Na temelju članka 92. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine», broj 33/01., 10/02., 155/02. i 45/03.) i članka 29. Statuta Općine Sveta Nedelja
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na
sjednici održanoj dana 23. lipnja 2003. godine, donijelo je sljedeću
ODLUKU
1. Prihvaća se ostavka zamjenika načelnika i zamjenika predsjednika Općinskog poglavarstva
Općine Sveta Nedelja Srećka Mohorovića, Sveti Martin 25.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 021-05/03-01/2
URBROJ: 2144/03-01-03-10
Nedešćina, 23. lipnja 2003.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Bruno Mikuljan, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.
Na temelju članka 41. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine», broj 33/01., 10/02., 155/02. i 45/03.) i članka 29.Statuta Općine Sveta Nedelja
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na
sjednici održanoj dana 23. lipnja 2003. godine, donijelo je
RJEŠENJE
1. Za zamjenika načelnika i zamjenika predsjednika Općinskog poglavarstva Općine Sveta
Nedelja izabire se Gianfranko Milanović iz Svete Nedelje, Nedešćina bb.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 021-05/03-01/2
URBROJ: 2144/03-01-03-11
Nedešćina, 23. lipnja 2003.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Bruno Mikuljan, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.
Na temelju članka 46. i 47. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 10/02., 155/02. i 45/03.) i članka 29. i 49. Statuta Općine
Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta
Nedelja na sjednici održanoj dana 23. lipnja 2003. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru članova Općinskog poglavarstva
Općine Sveta Nedelja
1. Za članove Općinskog poglavarstva Općine Sveta Nedelja izabiru se:
1. Srećko Mohorović - načelnik Općine Sveta Nedelja
2. Gianfranko Milanović - zamjenik načelnika Općine Sveta Nedelja
3. Romano Licul - član
4. Enco Mohorović - član
5. Branko Zulijani - član.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 021-05/03-01/2
URBROJ: 2144/03-01-03-12
Nedešćina, 23. lipnja 2003.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Bruno Mikuljan, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.
Na temelju članka 91. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine», broj 33/01., 10/02., 155/02. i 45/03.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici
održanoj dana 23. lipnja 2003. godine, donijelo je sljedeću
ODLUKU
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1. Prihvaća se ostavka predsjednika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja Bruna Mikuljana,
Županići 44.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja.»
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 021-05/03-01/2
URBROJ: 2144/03-01-03-13
Nedešćina, 23. lipnja 2003.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Bruno Mikuljan, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine», broj 33/01., 10/02., 155/02. i 45/03.) i članka 29.Statuta Općine Sveta Nedelja
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na
sjednici održanoj dana 23. lipnja 2003. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Općine Sveta Nedelja
1. Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja izabire se Severino Franković iz
Labina, Štrmac 74.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 021-05/03-01/2
URBROJ: 2144/03-01-03-14
Nedešćina, 23. lipnja 2003.
Potpredsjednik
Općinskog vijeća:
Branko Zulijani, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.
Na temelju članka 91. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine», broj 33/01., 10/02., 155/02. i 45/03.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici
održanoj dana 23. lipnja 2003. godine, donijelo je sljedeću
ODLUKU
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1. Prihvaća se ostavka potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja Branka
Zulijani, Županići bb.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja.»
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 021-05/03-01/2
URBROJ: 2144/03-01-03-15
Nedešćina, 23. lipnja 2003.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine», broj 33/01., 10/02., 155/02. i 45/03.) i članka 29.Statuta Općine Sveta Nedelja
(«Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 5/01.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na
sjednici održanoj dana 23. lipnja 2003. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Sveta Nedelja
1. Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja izabire se Bruno Mikuljan iz
Nedešćine, Županići 44.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 021-05/03-01/2
URBROJ: 2144/03-01-03-16
Nedešćina, 23. lipnja 2003.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.
Na temelju članka 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave («Narodne novine», broj 33/01., 10/02., 155/02. i 45/03.) i članka 30.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01. i 60/01.),
Općinsko vijeće na svojoj sjednici 23. lipnja 2003. godine utvrđuje ovim
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ZAKLJUČKOM
1. Utvrđuje da je dana 20. lipnja 2003. godine prestalo mirovanje vijećničkog mandata
vijećnicima Gianfranku Milanoviću, Srećku Mohoroviću i Severinu Franković, te da se zamjenici
vijećnika Sonja Starčić, Valdi Načinović i Mario Šumberac 20. travnja 2003. godine prestali obnašati
vijećničku dužnost.
2. Ovaj Zaključak objavljuje se «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 021-05/03-01/2
URBROJ: 2144/03-01-03-1/1
Nedešćina, 23. lipnja 2003.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Bruno Mikuljan, v.r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

