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Općina Ravna Gora
Članak 5.

18.
Na temelju članka 4. i 29. Zakona o komunalnom gospo
darstvu (»Narodne novine« broj 36/95 i 70/97), članka 34.
Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i članka
15. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Župa
nije primorsko-goranske broj 2/94,12/94 i 22/99), Općinsko
vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 28. srpnja
2000. godine, donijelo je
ODLUKU
o vodoopskrbi
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način opskrbe koris
nika vodom za piće, sanitarne potrebe, protupožarnu zaštitu
i potrebe obrane putem javne vodovodne mreže i mjere za
štite pitke vode na području Općine Ravna Gora, te prava i
obveze KOMUNALAC d.o.o. za vodoopskrbu i druge ko
munalne djelatnosti Delnice (u daljnjem tekstu: Društvo), s
jedne strane i porošača vode s druge strane.
Vodoopskrbnu djelatnost na području iz stavka 1. ovog
članka obavlja KOMUNALAC d.o.o. za vodoopskrbu i
druge komunalne djelatnosti Delnice na temelju ugovora
o koncesiji i vodopravne dozvole.
Članak 2.
Vodoopskrbni sustav čini skup objekata i uređaja za
obavljanje poslova zahvaćanja i crpljenja podzemnih i po
vršinskih voda za piće i druge potrebe, njihovo pročišćava
nje do stupnja zdravstvene ispravnosti, dovođenje do mjesta
potrošnje i raspodjela potrošačima, te javna vodovodna
mreža na području Općine Ravna Gora.
Javnu vodovodnu mrežu sačinjavaju magistralni cjevovo
di, ulična mreža i priključci za vodoopskrbni sustav, za
ključno s glavnim vodomjerom i vodomjernim oknom.
Članak 3.
Individualnu vodovodnu mrežu čine vodovodne instalaci
je koje se nastavljaju na javnu vodovodnu mrežu iza glav
nog vodomjera do krajnjeg potrošača vode.
Individualna vodovodna mreža u vlasništvu je vlasnika
nekretnine.
Članak 4.
Potrošač vode u smislu ove Odluke je fizička ili pravna
osoba koja koristi vodu iz vodoopskrbnog sustava. Smatra
se da je potrošač vode vlasnik nekretnine ili njezin korisnik
na temelju ugovora o najmu, zakupu ili drugog ugovora za
ključenog s vlasnikom nekretnine.
Uz potrošača vode za ispunjenje obveze nastale potroš
njom vode prema Društvu jamči i vlasnik nekretnine, uko
liko se osoba potrošača vode razlikuje od vlasnika nekretni
ne.
Vlasnik nekretnine dužan je pisanim putem obavijestiti
Društvo o promjeni potrošača vode na toj nekretnini, jer
je u protivnom vlasnik nekretnine dužan ispuniti obveze na
stale potrošnjom vode prema Društvu.

Društvo je dužno trajno i kvalitetno obavljati vo
doopskrbnu djelatnost, osigurati održavanje vodoopskrbnog
sustava i javne vodovodne mreže u stanju funkcionalne spo
sobnosti te poduzimati odgovarajuće mjere za očuvanje i za
štitu prirode, sve u skladu s posebnim propisima i tehničkim
mogućnostima.
Društvo je dužno osigurati stalni i sustavni pregled vode i
poduzimati mjere za osiguravanje zdravstvene ispravnosti
vode za piće i tehničke ispravnosti uređaja te podatke o to
me dostavljati nadležnoj vodopravnoj i sanitarnoj inspekciji.
Društvo je dužno voditi očevidnik o količinama zahvaće
ne i crpljene vode te podatke dostavljati »Hrvatskim vo
dama«.
2. PRIKLJUČAK NA JAVNU VODOVODNU MRE
ŽU
Članak 6.
Na području javne vodovodne mreže iz članka 2. ove Od
luke vlasnici nekretnina iste priključuju na javnu vodovod
nu mrežu izvedbom vodovodnog priključka.
Nekretnina koja je izgrađena bez građevne dozvole neće
se priključiti na javnu vodovodnu mrežu.
Članak 7.
Prije izvođenja vodovodnog priključka (u što se podrazu
mijeva izvedba spoja od glavnog cjevovoda do okna vodo
mjera, okno vodomjera i vodomjer) vlasnik ili korisnik ne
kretnine dužan je Društvu platiti troškove priključenja na
javnu vodovodnu mrežu.
Izvođenje vodovodnog priključka odobrava i izvodi Dru
štvo na zahtjev vlasnika odnosno korisnika nekretnine uz
pisanu suglasnost vlasnika nekretnine.
Troškove premještanja vodovodnog priključka ili odvaja
nja instalacija i priključka snosi vlasnik ili korisnik nekretni
ne.
Članak 8.
Način i mjesto izvedbe vodovodnog priključka, veličinu
vodovodnog okna, vrstu materijala za priključak, položaj i
promjer cijevi, vodomjer, ventil i si. određuje Društvo, vo
deći računa o interesima i potrebama potrošača, tehničkim
mogućnostima i posebnim propisima.
Članak 9.
Ukoliko se vodom putem istog glavnog vodomjera op
skrbljuju potrošači različitih kategorija u odnosu na cijenu
vode, Društvo će zahtijevati izvedbu posebnog (novog) pri
ključka ili će u pisanom obliku s vlasnikom nekretnine ugo
voriti način obračuna.
U slučaju ugovaranja načina obračuna taj se ugovor mora
postići u roku od 15 dana od upućenog poziva Društva.
Ukoliko se ugovorne strane (Društvo ili vlasnik nekretnine)
ne dogovore u tom roku, smatra se da vlasnik nekretnine
pristaje na analognu primjenu obračuna potrošnje vode, ko
ji je predviđen u odredbama glave 4. ove Odluke o raspo
djeli utrošene vode (članci 16. - 19.) i glave 6. ove Odluke
o utvrđivanju cijene vode (članci 24. i 26.).
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka moguć je jedino ako po
stoje tehničke mogućnosti za izvedbu posebnog (novog) pri
ključka.
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3. POTROŠNJA VODE
Članak 10.
Potrošnja vode mjeri se na glavnom vodomjeru na teme
lju očitanog stanja i izražava se u m3.
Očitovanje stanja-na vodomjeru za kategorije potrošača pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku, uslužnu
ili druge djelatnosti, te za potrošače - stanare u stambenim
zgradama (iz članka 17. ove Odluke) vrši se mjesečno, za
ključno do 25-og u mjesecu za tekući mjesec.
Očitovanje stanja na vodomjeru za preostale kategorije
potrošača (preostala domaćinstva), koji nisu obuhvaćeni
odredbom stavka 2. ovog članka, vrši se najmanje dva puta
godišnje, kada to odredi Uprava Društva i u slučaju promje
ne cijene vode ili drugim opravdanim situacijama.
'•

Članak 11.

Račun za utrošenu vodu Društvo ispostavlja potrošaču
jednom mjesečno, osim potrošačima čija mjesečna potrošnja
vode prelazi 2.000 m3, kojima se račun ispostavlja dva puta
mjesečno.
Obračun usluga Društva na temelju ove Odluke vrši se
25-og u mjesecu za tekući mjesec.
Dospijeće za plaćanja računa Društvu za kategoriju po
trošača - pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku,
uslužnu iU druge djelatnosti je 8 dana od primitka računa, a
za ostale potrošače 15 dana od dana primitka računa.
Dospijeće za plaćanje računa Društva za kategoriju po
trošača iz članka 10. stavak 3. je 15 dana od primitka obra
čuna po izvršenom očitovanju stanja vodomjera, a za mje
sečne predujmove potrošnje obračunate sukladno članku
12. ove Odluke do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 12.
U slučaju kada se potrošnja vode ne može utvrditi očito
vanjem stanja na glavnom vodomjeru, potrošnju određuje
Društvo, prema prosjeku potrošnje vode u prethodna tri
mjeseca.
Članak 13.
Društvo je dužno pisano upozoriti potrošača ukoliko uoči
da mu je potrošnja vode znatnije porasla u odnosu na uobi
čajeni prosjek potrošnje.
Članak 14.
Prilikom očitovanja stanja na glavnom vodomjeru Dru
štvo je obvezno voditi računa o ispravnosti vodomjera.
Društvo je odgovorno za redovno baždarenje, održavanje
i zamjenu glavnog vodomjera.
U slučaju da se uoči neispravnost vodomjera, Društvo je
u obvezi popraviti ili zamjeniti vodomjer u roku 7 dana od
dana utvrđivanja njegove neispravnosti.
Troškove baždarenja, održavanja, popravka i zamjene
glavnog vodomjera snosi Društvo.
Članak 15.
Potrošač je obvezan izvijestiti Društvo o eventualno uo
čenim oštećenjima vodovodnog priključka.
Potrošač može, ukoliko posumnja u ispravnost glavnog
vodomjera glede iskaza potrošnje vode, zahtijevati od Dru
štva njegovu kontrolu.
Troškove kontrole snosi potrošač, a ukoliko se utvrdi da
je vodomjer neispravan, troškove snosi Društvo.
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4. RASPODJELA UTROŠENE VODE
Članak 16.
Potrošnja vode raspoređuje se na temelju očitanog stanja
na glavnom vodomjeru na sve potrošače razmjerno broju
članova domaćinstva pojedinog potrošača ili na temelju oči
tovanja individualnih (vlastitih, sekundarnih) vodomjera.
Ukoliko se potrošnja vode raspoređuje razmjerno utro
šku očitanom na individualnom vodomjeru, te se vrijednosti
moraju usklađivati s očitanom vrijednošću potrošnje na
glavnom vodomjeru, koji je mjerodavan za naplatu usluge.
Članak 17.
U slučaju da je glavni Vodomjer postavljen za zgradu u
kojoj ima više potrošača, raspodjela potrošnje vode vrši se
na način predviđen u članku 18. i 19. ove Odluke.
Članak 18.
Ukoliko svi potrošači u jednoj zgradi imaju ugrađene in
dividualne vodomjere, potrošnja vode očitana na glavnom
vodomjeru raspodjeljuje se na potrošače prema očitanim
stanjima na individualnim vodomjerima.
U slučaju iz prethodnog stavka potrošači su dužni snositi
i razliku nastalu između potrošnje očitane na glavnom vo
domjeru i zbroja potrošnje po individualnim vodomjerima.
Razlika potrošnje iz prethodnog stavka obračunava se
razmjerno očitanim stanjima individualnih vodomjera.
Članak 19.
Ukoliko svi potrošači u jednoj zgradi nemaju ugrađene
individualne vodomjere, raspored utrošene vode vrši se na
temelju očitane potrošnje vode na glavnom,vodomjeru, na
način da potrošači koji imaju ugrađeni individualni vodo
mjer plaćaju vodu prema očitanom stanju na tom vodomje
ru, a oni potrošači koji nemaju ugrađeni individualni vodo
mjer plaćaju do maksimalno 7 m vode po članu domaćin
stva.
Ukoliko se i nakon raspodjele utrošene vode opisane u
prethodnom stavku utvrdi razlika neraspoređene vode, ista
se raspodjeljuje na sve potrošače te zgrade razmjerno po
trošnji Vode utvrđenoj na način iz prethodnog stavka.
5. NAČIN OPSKRBE VODOM
Članak 20.
Društvo je dužno bez prekida putem javne vodovodne
mreže opskrbljivati potrošače dovoljnim količinama vode.
Članak 21.
U slučaju predviđenog prekida opskrbe vodom (izmjena
cijevi, popravak objekata i uređaja vodoopskrbnog sustava
i si.) Društvo je dužno obavijestiti potrošače o tom prekidu.
Obavijest iz prethodnog stavka Društvo je dužno odaslati
potrošačima pravovremeno putem sredstava javnog priop
ćavanja.
U slučaju dužeg prekida opskrbe pitkom vodom Društvo
je dužno građanstvo opskrbiti pitkom vodom putem cisterni
ili na neki drugi način.
Članak 22.
U slučaju poremećenja u vodoopskrbi Uprava Društva,
uz suglasnost njegovog Nadzornog odbora, može uvesti
ograničenje potrošnje za sve ili pojedine potrošače.
Potrošači su dužni pridržavati se uputa i odredbi o racio
nalnom trošenju vode.
Ukoliko nastupi veći poremećaj u vodoopskrbi, Uprava
Društva utvrđuje prioritet opskrbe vodom.
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Društvo odgovara za štete nastale potrošačima uslijed
prekida opskrbe vodom, osim kod nastanka više sile ili ele
mentarnih nepogoda.
Članak 23.
Društvo će obustaviti isporuku vode (uklanjanjem vodomjera ili na drugi pogodan način) ako potrošač ne plati ra
čun za utrošenu vodu duže od tri mjeseca.
Društvo će obustaviti isporuku vode i u slučaju da potro
šač ne plati troškove priključenja na javnu vodovodnu mre
žu ili račun za izvršenu uslugu na vodovodnoj mreži.
Troškove obustave isporuke vode i ponovo postavljanje
vodomjera snosi potrošač.
Prije obustave isporuke vode Društvo će pisanim putem
opomenuti potrošača i pozvati ga na izvršenje svojih obveza
prema Društvu.
6. TROŠKOVI PRIKLJUČENJA NA JAVNU VODO
VODNU MREŽU I UTVRĐIVANJE CIJENE VODE
Članak 24.
Cijenu vode utvrđuje Uprava Društva uz suglasnost Nad
zornog odbora Društva.
Članak 25.
Cijenu priključenja na javnu vodovodnu mrežu utvrđuje
Uprava Društva za svaki pojedini slučaj, rukovodeći se cije
nom potrebnog materijala i utrošenog rada.
Članak 26.
Cijena vode jedinstvena je za cijeli vodoopskrbni sustav i
utvrđuje se na način da se odredi cijena po m3 vode.
Obzirom na kategoriju potrošača razlikuje se cijena vode
za domaćinstvo i cijena vode za pravne i fizičke osobe koje
obavljaju gospodarsku, uslužnu ili druge djelatnosti.
Za kategoriju potrošača kojima se voda isporučuje teme
ljem planirane dinamike potrošnje vode, cijena se utvrđuje
na osnovu stvarnih troškova po m3 vode za planiranu koli
činu.
7. SANITARNA I TEHNIČKA ZAŠTITA VODA
Članak 27.
Područje na kojem se nalazi izvorište ili drugo ležište vo
de koja se koristi ili je rezervirana za javnu vodoopskrbu,
kao i područje na kojem se za iste potrebe zahvaća voda
iz rijeka, jezera, akumulacija i si. (izvorišta) mora biti zašti
ćeno od namjernog ili slučajnog zagađenja i drugih utjecaja
koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost
voda ili na njenu izdašnost (zone sanitarne zaštite).
Navedena zaštita provodit će se u skladu s posebnim pro
pisima.
Općina Ravna Gora, u suradnji s ostalim korisnicima vo
doopskrbnog sustava, te Društvo, pokrenut će inicijativu
kod Zavoda za razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
i Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Primorsko-go
ranske županije za donošenje posebne odluke o zaštiti izvo
rišta na području vodoopskrbnog sustava iz članka 2. stavak
1. ove Odluke, koju donosi Županijska skupština uz pre
thodno mišljenje Hrvatskih voda.
Članak 28.
Objekti i uređaji vodoopskrbnog sustava moraju biti iz
građeni i održavani na način da spriječavaju štetne utjecaje
na kvalitetu i ispravnost vode.
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8. OSTALE ODREDBE
Članak 29.
Nekretnine kod kojih nije na propisan način riješeno pi
tanje odvodnje otpadnih i oborinskih voda, ne mogu se pri
ključiti na javnu vodovodnu mrežu.
Članak 30.
Zabranjeno je oštećivanje objekata i uređaja za obavlja
nje vodoopskrbne djelatnosti, neovlašteno korištenje vode
iz javne vodovodne mreže, kao i poduzimanje radnji sa ci
ljem izbjegavanja plaćanja potrošene vode, a osobito:
1. zatvaranje ventila na magistralnim i uličnim cjevovo
dima i priključcima,
2. uzimanje vode iz protupožarnih hidranata bez
vodomjera Društva,
3. priključivanje na javnu vodovodnu mrežu prije glavnog
vodomjera,
4. samovoljno izvođenje vodovodnog priključka i ugrađi
vanje vodomjera,
5. skidanje i okretanje glavnog vodomjera, oštećenje
plombe, ventila i spojnica,
6. neovlašteno trošenje i opskrbljivanje susjednih nekret
nina vodom iz javne vodovodne mreže,
7. korištenje istih vodovodnih instalacija za dovod vode iz
javne vodovodne mreže i za dovod vode iz bunara, cisterni,
zdenaca, crpki, izvora i si.
Članak 31.
Potrošač je dužan dopustiti pristup zaposlenicima Dru
štva na nekretninu na kojoj je potrebno izvesti popravak,
prekid vodovodnih instalacija ili izvesti radove u svezi s po
stavljanjem ili ispitivanjem vodovodnih instalacija.
9. NADZOR
Članak 32. .
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja nadležno
tijelo jedinice lokalne samouprave za komunalne djelatnosti
i komunalni redar.
Članak 33.
U obavljanju nadzora iz članka 32. ove Odluke komu
nalni redar ovlašten je:
- nadzirati primjenu ove Odluke,
- predložiti pokretanje prekršajnog postupka,
- izricati i naplaćivati mandatne novčane kazne,
- poduzimati druge radnje i mjere na koje je ovlašten,
- fizičkim i pravnim osobama rješenjem naložiti odnosno
zabraniti određene radnje.
10. KAZNENE ODREDBE
Članak 34.
Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit
će se za prekršaj pravna osoba - Društvo ako:
1. iz neopravdanih razloga ne postupa u skladu sa član
kom 5. ove Odluke,
2. postupa protivno članku 20. i 21. ove Odluke,
3. ne utvrdi cijenu u skladu s odredbama članka 24., 25. i
26. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kuna
kaznit će se i odgovorna osoba Društva za prekršaj iz stavka
1. ovog članka.
Članak 35.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba koja
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obavlja gospodarsku, uslužnu ili drugu djelatnost - potrošač
ako:
1. postupa protivno odrebama članka 30. ove Odluke,
2. se ne pridržava odredbe članka 31. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kuna
kaznit će se i odgovorna osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog
članka.
Fizička osoba - potrošač kaznit će se novčanom kaznom
u iznosu od 250,00 do 500,00 kuna za prekršaj iz stavka 1.
ovog članka.
Članak 36.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kuna kaznit će se
na licu mjesta fizička osoba ako učini prekršaj iz članka 30.
ove Odluke.
Komunalni redar ovlašten je odmah naplatiti novčanu
kaznu za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kada učinitelja
prekršaja zatekne u izvršenju istog.
O naplaćenoj kazni izdaje se potvrda.

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja
I.
U Komisiju za izbor i imenovanja imenuju se:
- dr. IVAN LIKER - predsjednik
- MLADEN KRIVAC - za člana
- FRANJO RUŽIĆ - za člana.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objav
ljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župa
nije.
Klasa: 080-02/01-01/03
Ur. broj. 2112/07-01-01-2
Ravna Gora, 12. lipnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA
Predsjednik
Franjo Ružić, v. r.

Članak 37.
U slučaju ponavljanja prekršaja iz članka 30. ove Odluke,
kaznit će se potrošač novčanom kaznom uvećanom za ono
liko puta koliko je navedeni prekršaj ponovo učinjen.
Članak 38.
Na osnovi prijave policije, službene osobe inspekcijskog
tijela, nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave ih* ko
munalnog redara, utemeljene na neposrednom zapažanju,
u kojoj je dovoljno utvrđeno da je okrivljenik učinio prekr
šaj iz ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel podnijet će pre
kršajnom sudu zahtjev za pokretanje postupka.
11. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 39.
Društvo koje obavlja vodoopskrbnu djelatnost dužno je
uskladiti svoje poslovanje s ovom Odlukom u roku od 6
mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 40.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 363-01/00-01/10
Ur. broj: 2112/7-01-00-1
Ravna Gora, 28. srpnja 2000.
OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Utorak, 26. lipnja 2001.

20.
Na temelju članka 15. Statuta Općine Ravna Gora (»Slu
žbene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/94, 12/
94,22/99 i 8/2001), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici
održanoj 12. lipnja 2001. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća Ravna Gora
I.
FRANJO RUŽIĆ izabran je za predsjednika Općinskog
vijeća Ravna Gora.
II.
JASNA ŠKORIĆ i JOSIP BURIĆ izabrani su za pot
predsjednike Općinskog vijeća Ravna Gora.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objav
ljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župa
nije.
Klasa: 080-02/97-01/04
Ur. broj. 2112/07-01-01-2
Ravna Gora, 12. lipnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA
Predsjednik
Franjo Ružić, v. r.

Predsjednik
Romeo Marević, v. r.

19.

21.

Na temelju članka 15. Statuta Općine Ravna Gora (»Slu
žbene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/94, 12/
94,22/99 i 8/2001) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goran
ske županije broj 2/94), Općinsko vijeće Ravna Gora, na
sjednici održanoj 12. lipnja 2001. godine, donijelo je

Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj i područnoj (re
gionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/2001) i
članka 15. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine«
Primorsko-goranske županije broj 2/94, 12/94, 22/99 i 8/
2001), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj
12. lipnja 2001. godine, donijelo je

Utorak, 26. lipnja 2001.
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RJEŠENJE
o izboru Općinskog načelnika Ravna Gora

goranske županije broj 26/94), Općinsko vijeće Ravna Gora,
na sjednici održanoj 12. lipnja 2001. godine, donijelo je

I.
MIROSLAV SVETLIČIĆ izabran je za Općinskog na
čelnika Ravna Gora.

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objav
ljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župa
nije.

I.
U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
imenuju se:

Klasa: 080-02/01-01/05
Ur. broj. 2112/07-01-01-1
Ravna Gora, 12. lipnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA
Predsjednik
Franjo Ružić, v. r.

22.
Na temelju članka 15. Statuta Općine Ravna Gora (»Slu
žbene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/94, 12/
94, 22/99 i 8/2001) i članka 21. i 24. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-

- JASNA ŠKORIĆ predsjednik
- MIROSLAV SVETLIČIĆ za člana
- IVANKA ŠKRLEC za člana.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objav
ljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župa
nije.
Klasa: 080-02/01-01/10
Ur. broj. 2112/07-01-01-1
Ravna Gora, 12. lipnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA
Predsjednik
Franjo Ružić, v. r.

