Ponedjeljak, 23. srpnja 2001.

SLUŽBENE

NOVINE

Stranica 1157 — broj 17

Općina Matulji

- SINIŠA SINČIĆ, iz Matulja, Kvarnerska cesta 15, zadu
žuje se za resor sporta i ttiiničke kulture.

13.
Na temelju članka 6., a u svezi sa stavkom 5. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i pod
ručne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj
33/01), članka 30. Zakona o lokalnoj i područnoj (regional
noj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), te članka
28. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 10/93,
19/93 i 9/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici
održanoj dana 12. srpnja 2001. godine donosi
ODLUKU
o mirovanju mandata i početku obnašanja dužnosti
zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Matulji
Utvrđuje se da 12. 7. 2001. godine počinje mirovanje
mandata vijećnika RADIVOJA MARMILIĆA i da tim da
nom vijećničku dužnost počinje obnašati zamjenik vijećnika
EDUARD KALOKIRA.

III.
Utvrđuje se da Općinsko poglavarstvo Općine Matulji či
ne sljedeći članovi:
- RADIVOJ MARMILIĆ, predsjednik,
- LAURA RUBEŠA, zamjenik predsjednika,
- MIODRAG ŠARAC, član,
- SINIŠA SINČIĆ, član,
- MARIJANA KALČIĆ, član,
- BRANKO FRLAN, član,
- dr. MLADEN PRENC, član.
Ovo Rješenje stupa na snagu sljedećeg dana od dana ob
jave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župani
je.
Klasa: 021-05/01-01/5
Ur. broj: 2156-04/01-03
Matulji, 12. srpnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.

Klasa: 021-05/01-01/5
Ur. broj: 2156-04/01-03
Matulji, 12. srpnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.

14.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Matulji, a u svezi s
člankom 45. Statuta Općine Matulji (»Službene novine«
broj 9/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na svojoj sjed
nici održanoj dana 12. srpnja 2001. godine donosi
RJEŠENJE
o izboru članova Općinskog poglavarstva
Općine Matulji
I.
U Općinskom poglavarstvu Općine Matulji, izabrani
predsjednik Općinskog poglavarstva Općine Matulji, Radivoj Marmilić, zadužuje se za resor prostornog uređenja, pla
niranja i zaštitu okoliša, a zamjenik predsjednika Općinskog
poglavarstva Općine Matulji LAURA RUBEŠA, zadužuje
se za resor financija.
II.
U Općinsko poglavarstvo Općine Matulji izabiru se slje
deći članovi:
- MIODRAG ŠARAC, iz Matulja, M. Frlana 28, zadužu
je se za resor gospodarstva,
- MARIJANA KALČIĆ, iz Matulja, Rukavac 188, zadu
žuje se za resor društvenih djelatnosti,
- BRANKO FRLAN, iz Matulja, Kvarnerska cesta 10,
zadužuje se za resor komunalnog gospodarstva,
- dr. MLADEN PRENC, iz Matulja, Šmogorska cesta 17,
zadužuje se za resor socijalne skrbi i zdravstvene zaštite,

15.
Na temelju članka 6., a u svezi sa stavkom 5. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i pod
ručne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj
33/01), članka 30. Zakona o lokalnoj i područnoj (regional
noj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), te članka
28. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 10/93,
19/93 i 9/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici
održanoj dana 12. srpnja 2001. godine donosi
ODLUKU
o mirovanju mandata i početku obnašanja dužnosti
zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Matulji
Utvrđuje se da 12. 7. 2001. godine počinje mirovanje
mandata vijećnika SINIŠE SINČIĆA i da tim danom vijeć
ničku dužnost počinje obnašati zamjenik vijećnika DOMI
NIK SIMČIĆ.
Klasa: 021-05/01-01/5
Ur. broj: 2156-04/01-03
Matulji, 12. srpnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.

16.
Na temelju članka 6., a u svezi sa stavkom 5. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i pod
ručne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj

