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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
9.
Na temelju članka 46. stavka 3. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta
Nedelja“, broj 4/09, 1/13, 2/13. i 6/13) i članka 43. stavka 3. Odluke o zakupu poslovnoga prostora
(„Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 11/15) Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja dana
23. rujna 2015. godine donio je
ODLUKU
o vrijednosti parametra “a“
za određivanje visine početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor

Članak 1.
Vrijednost parametra “a“ za određivanje visine početne mjesečne zakupnine po m2 korisne površine
poslovnoga prostora utvrđuje se u iznosu od 2,00 kune.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sveta
Nedelja“.
KLASA: 022-05/15-01/009
URBROJ: 2144/03-02-15-8
Nedešćina, 23. rujna 2015.
Općinski načelnik
Gianvlado Klarić, v.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.
Na temelju članka 46. stavka 3. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta
Nedelja“, broj 4/09, 1/13, 2/13. i 6/13) i članka 16. stavka 3. Odluke o zakupu poslovnoga prostora
(„Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 11/15) Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja dana
23. rujna 2015. godine donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za provođenje javnog natječaja
za davanje u zakup poslovnoga prostora
1. Imenuje se Komisija za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnoga prostora
(u daljnjem tekstu: Komisija) u sastavu:
1. Vitaljano Beletić, za predsjednika
2. Munirka Podobnik, za članicu
3. Orijana Kos, za članicu
1. Lino Kiršić, za zamjenika predsjednika
2. Ivona Kiršić, za zamjenicu članice
3. Marko Černjul, za zamjenika članice.
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2. Članovi Komisije iz točke 1. ovog Rješenja imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.
3. Zadaci Komisije iz točke 1. ovog Rješenja propisani su Odlukom o zakupu poslovnoga
prostora.
4. Sve stručne, administrativne i tehničke poslove za Komisiju obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Sveta Nedelja.
5. Ovo Rješenje stupa na
novinama Općine Sveta Nedelja“.

snagu

danom

donošenja, a objavit će se u „Službenim

KLASA: 022-05/15-01/009
URBROJ: 2144/03-02-15-9
Nedešćina, 23. rujna 2015.
Općinski načelnik
Gianvlado Klarić, v.r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJAVE
2.

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) ravnateljica OŠ „Vitomir
Širola-Pajo“ Nedešćina donosi
ODLUKU
O osiguranju prijema priopćenja nadležnog Centra 112 o vrsti i mjerama opasnosti i
mjerama koje je potrebno poduzeti u OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina
Članak 1.
Donosi se odluka za osiguranje prijema priopćavanja nadležnog Centra 112 Labin o vrsti
opasnosti i mjera koje je potrebno poduzeti u OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina,budući se
radi o ustanovi u kojoj se u određeno vrijeme (7:00 – 14:00) okuplja veći broj djece,učitelja i
roditelja.
Članak 2.
Za prijem priopćavanja nadležnog Županijskog Centra 112 Pazin,određuje se ravnateljica
Klara Švraka, mob:098 825 466, 0852 865 605 u vrijeme okupljanja djece,učitelja i
roditelja,bilo da se radi o prijepodnevnim,poslijepodnevnim ili večernjim satima.
U slučaju odsutnosti imenovane za prijem priopćavanja određuje se domar Dorijano Barbić
mob:098 854 680.
Članak 3.
Primljeno priopćenje od nadležnog Centra 112 Pazin o vrstama opasnosti i mjerama koje je
potrebno poduzeti unutar objekta,prenijet će se usmenim putem, putem pisanih obavijesti ili
elektroničkom poštom.
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Članak 4.
Nakon prijema priopćenja nadležnog Centra 112 Pazin i provođenja na zaposlenike i
korisnike ustanove, za izvješćivanje o poduzetim mjerama određuje se ravnateljica Klara
Švraka, ravnateljica, tel:052/865 605; mob:098 825 466.
Članak 5.
U slučaju nastalih promjena koje se odnose na određene osobe za prijem priopćavanja
obvezuje se ravnateljica Klara Švraka, dostaviti nove izmjene i dopune o osobama za prijem
nadležnom Centru 112 i upoznati određene osobe s donesenom Odlukom i njihovim
obvezama u slučaju prijema priopćenja o vrstama opasnosti i mjerama koje je potrebno
poduzeti u prostorijama OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina, poradi zaštite građana i
materijalnih dobara.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na web stranici škole,
proslijediti Općinskom vijeću Općine Sv. Nedelja zbog objave u službenom vjesniku Općine
Sv. Nedelja.
Dostavit će se i nadležnom Centru 112 Pazin, a služi za provedbu obveza iz čl.39 Zakona o
sustavu civilne zaštite koja se odnosi na osiguranje uvjeta za prijem i provedbu javnog
uzbunjivanja nadležnog Centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno
poduzeti.
KLASA: 214-01/15-01/1
URBROJ: 2144-018-15-01-1
U Nedešćini, 22.09.2015.g.
Ravnateljica:
Klara Švraka,prof., v.r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

