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Općina Vinodolska
5.
Na temelju odredbi članka 46. i 47. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01), te članka 34., 63., 64. i 95. Statuta Općine Vino
dolske (»Službene novine« broj 11/93,2/94 i 7/95) Općinsko
vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 1. konstituirajućoj i
radnoj sjednici, održanoj 20. lipnja 2001. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Statuta Općine Vinodolske
Članak 1.
U Statutu Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e
broj 11/93, 2/94 i 7/95), članak 63. Statuta se mijenja, su
kladno odredbi članka 47. stavak prvi, alineja prva Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine« broj 33/01), tako da isti glasi:
»Članak 63.
Općinsko poglavarstvo ima ukupno 5 (pet) članova,«'/«.
,. .
Članak 2.
-Sukladno odredbi članka 46. Zakona, članak 64. Statuta
se mijenja i glasi:
v

.

»Članak 64.

6.
Na temelju članka 31. Zakona o zaštiti od požara (»Na
rodne novine« broj 58/93), po prethodno pribavljenoj su
glasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Programa mjera,
te članka 34. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novi
ne« PGŽ-e broj 11/93, 2/94 i 7/95), Općinsko vijeće Općine
Vinodolske, na svojoj 2. redovitoj sjednici održanoj 5. srpnja
2001. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju određenih
poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite
od požara
Članak 1.
Ovom Odlukom postojeća Odluka o obavljanju određe
nih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od poža
ra, objavljena u »Službenim novinama« PGŽ-e broj 16/99 se
mijenja i dopunjuje na način određen u daljnjem tekstu ove
Odluke.

.•'•*•

Članak 2.
U članku 1. postojeće Odluke riječi »u 2000. godini« za
mjenjuje se riječima »u 200L godini«.
Članak 3.

Članove poglavarstva bira predstavničko tijelo u pravilu
iz reda svojih članpva, na prijedlog predsjednika poglavar
stva, većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri go
dine.
Članovi poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više
Određenih područja iz djelokruga Općine.«

U članku 7. stavak drugi postojeće Odluke mijenja se i
isti glasi:
»Ova Odluka ima privremeni karakter i primjenjivat će
se počev od 1. lipnja 2001. godine, s ograničenim trajanjem
do 30. rujna 2001. godine«.

Članak 3.

Članak 4.

Sukladno članku 41. Zakona, članak 58. Statuta.se mije
nja i glasi:
'
f

Članak 8. iz osnovne Odluke briše se u cijelosti iz teksta
Odluke.

5

»Članak 58.

... ; ...,

;

Načelnik ima 2 (dva) zamjenika koji ga zamjenjuju u slu
čaju spriječenosti ili odsutnosti.«
Članak 4.
Ostale odredbe Statuta koje nisu obuhvaćene ovom Iz
mjenom i dopunom, ostaju na snazi.

Članak 5.
Sve ostale odredbe temeljne Odluke o obavljanju odre
đenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od po
žara (Klasa: 021-05/99-01-016, Ur. broj: 2107-03/99-01-16-3
od 25. 6. 1999. godine) »Službene novine« broj 16/99, koje
nisu obuhvaćene izmjenom i dopunom po ovoj Odluci, os
taje na snazi.
Članak 6.

Članak 5.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom
donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primor
sko-goranske županije.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke stupa na snagu danom
objave iste u »Službenim novinama« Primorsko-goranske
županije.

Klasa: 021-05/01-01-1-06
Ur. broj: 2107-03/01-01-1-6-01
Bribir, 20. lipnja 2001.

Klasa: 021-05/01-01-02-07
Ur. broj: 2107-03/01-01-2-7-8
Bribir, 5. srpnja 2001.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Citković, v. r.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE
Predsjednik Vijeća
Željko Citković, v. r.
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Petak, 13. srpnja 2001.
RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije

7.
Na temelju članka 5. stavak 2. i 3., članka 8. stavak 2. i
članka 60. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela je
dinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Na
rodne novine« broj 33/01), članka 30. i 32. Zakona o lokal
noj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novi
ne« broj 33/01), članka 41. Statuta Općine Vinodolske
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/
93,2/94 i 7/95), te članka 11. i 12. Poslovnika Općinskog vi
jeća Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 11/
93), Općinsko viječe Općine Vinodolske, na svojoj konsti
tuirajućoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2001. godine, do
nijelo je
ODLUKU
o verifikaciji vijećničkih mandata
1. Prihvaća se izvješće Mandatne komisije i verificiraju se
mandati izabranih vijećničkih kandidata, čime su ispunjeni
preduvjeti za početak mandata i obnašanje dužnosti vijeć
nika i njihovih zamjenika.
2. Prihvaća se izjašnjenje izabranog vijećničkog kandidata
Željke JurČić-Kleković, o nastavljanju s obnašanjem nespo
jive dužnosti i donosi Rješenje o mirovanju mandata vijeć
nika u Općinskom vijeću i početka obnašanja dužnosti za
mjenika člana.
•[3. Sastavni dio ove Odluke čini posebno Rješenje o miro
vanju mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika
člana iz točke 2. ove Odluke.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se
objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske žu
panije.
Klasa: 021-05/01-01-1-06
Ur. broj: 2107-03/01-01-01-1-6-2
Bribir, 20. lipnja 2001.

I.
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Vinodol
ske imenuju se:
1. JOSIP KALAFATIĆ za predsjednika,
2. NEVEN ANTONIĆ za člana,
3. OLGA ANTONIĆ-DUKIĆ za člana.
II.
Zadaća Mandatne komisije iz točke I. ovog Rješenja je
da na istoj sjednici podnese Izvješće o provedenim izborima
za članove Općinskog vijeća Općine Vinodolske, s time da
je dužna: .
1. izvijestiti Vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku funkciju,
2. izvijestiti Vijeće o mirovanju mandata osoba koje su se
kandidirale a koje obnašaju neku od nespojivih dužnosti,
kao i osoba koje za vrijeme trajanja mandata prihvate obna
šanje nespojive dužnosti.
3. izvijestiti Vijeće o zamjenicima vijećnika koji umjesto
njih počinju obavljati vijećničke funkcije.
III.
Mandatna komisija predlaže Vijeću donošenje Odluke o
prestanku mandata, o mirovanju mandata, o prestanku mi
rovanja mandata vijećnika kada se za to ispune zakonom
predviđeni uvjeti, te izvješćuje Vijeće o ispunjenju dužnosti
zamjenika vijećnika.
IV.
Mandat Članova Komisije traje četiri (4) godine.
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu odmah a isto će biti objav
ljeno u »Službenim novinama« PGŽ-e.
Klasa: 021-05/01-01-1-06
Ur. broj: 2107-03/01-01-1-6-1
Bribir, 20. lipnja 2001.
Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Ovlaštenik
Vladimir Čekada, v. r.

Predsjedavatelj
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Opunomoćenik ovlaštenika
Vladimir Čekada, v. r.

8.
Na temelju članka 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (re
gionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01),
članka 60. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela je
dinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Na
rodne novine« broj 33/01), članka 34. i 35. Statuta Općine
Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 11/93, 2/94 i
7/95), te članka 6. i 7. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 11/93), Općin
sko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj konstituirajućoj
sjednici održanoj dana 20. lipnja 2001. godine donijelo je

»

9.
Na temelju članka 5. stavak 2. i 3., članka 6. i članka 8.
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinice lo
kalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novi
ne« broj 33/01), članka 30. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01),
članka 40. i 41. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novi
ne« Primorsko-goranske županije broj 11/93,2/94 i 7/95), te
članka 11. i 12. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vino
dolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 11/93), Općinsko vi
jeće Općine Vinodolske, na svojoj konstituirajućoj sjednici
održanoj dana 20. lipnja 2001. godine, donijelo je

SLUŽBENE NOVINE

Petak, 13. srpnja 2001.

RJEŠENJE
o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja
dužnosti njegova zamjenika
I.
Prihvaća se izjašnjenje Željke Jurčić-Kleković o nastav
ljanju s obnašanjem nespojive dužnosti na mjestu pročelnice
Upravnog odjela Općine uz dano obrazloženje u pisanom
obliku izjašnjenja.
II.
Vijećnici Općinskog vijeća Željki Jurčić-Kleković, uslijed
obnašanja nespojive dužnosti, vijećnički mandat miruje u
Općinskom vijeću Općine Vinodolske u razdoblju od
2001. godine do 2005. godine, sa danom početka mirovanja
mandata 20. lipnja 2001. godine.
III.
Utvrđuje se da, s danom 20. lipnja 2001. godine verifika
cijom mandata, počinje obnašati dužnost vijećnika Općin
skog vijeća zamjenik vijećnika Željko Koščić iz Triblja,
Podsopalj Drivenički 13, JMBG: 1002947360058, kao kandi
data s liste kojega je odredila politička stranka PGS.
IV.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01-1-06
Ur. broj: 2107-03/01-01-01-1-6-2-1
Bribir, 20. lipnja 2001.
Predsjedavatelj
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Opunomoćenik ovlaštenika
Vladimir Čekada, v. r.

Stranica 1091 — broj 16

2. predlaže imenovanje predstavnika Vijeća u određena
društvena tijela i organizacije,
3. priprema i podnosi Vijeću prijedlog za izbor članova,
te predsjednika i potpredsjednika radnih tijela Vijeća,
4. obavlja i druge poslove određene Poslovnikom Općin
skog vijeća.
III.
Mandat predsjednika i članova ovog Odbora traje četiri
(4) godine, tj. do isteka mandata saziva Vijeća.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župani
je.
Klasa: 021-05/01-01-1-06
Ur. broj: 2107-03/01-01-01-1-6-2
Bribir, 20. lipnja 2001.
Predsjedavatelj
Konstituirajuće sjednice
Mihovil Kombol, v. r.

11.
Na temelju članka 34. u svezi članka 32. Zakona o lokal
noj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novi
ne« broj 33/01), Članka 60. Zakona o izboru članova pred
stavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) sa
mouprave (»Narodne novine« broj 33/01), članka 36. Sta
tuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj
11/93, 2/94 i 7/95), te članka 21. i 22. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj
11/93), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj kon
stituirajućoj sjednici održanoj 20. lipnja 2001. godine, doni
jelo je
RJEŠENJE
o izboru i imenovanju predsjednika Općinskog vijeća
Općine Vinodolske

10.
Na temelju članka 35. točka 4. Zakona o lokalnoj i pod
ručnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01), članka 45. i 49. Statuta Općine Vinodolske (»Službe
ne novine« Primorsko-goranske županije broj 11/93, 2/94 i
7/95), članka 24. do 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 11/93), Općin
sko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj konstituirajućoj
sjednici održanoj dana 20. lipnja 2001. godine donijelo je

I.
Za predsjednika Općinskog vijeća bira se i imenuje
ŽELJKO ČITKO VIĆ iz Grižana, Bašunje Vele 32.

RJEŠENJE
o izboru Odbora za izbor i imenovanje

III.
Predsjednik Vijeća sam određuje između dva potpred
sjednika Vijeća, mjesto prvog potpredsjednika koji ga za
mjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

I.
U ovo stalno tijelo Općinskog vijeća bira se i imenuje:
1. ŽELJKO ČITKOVIĆ za predsjednika,
2. IVAN VELJAČIĆ za člana,
3. ŽARKO GAŠPAROVIĆ za člana.
II.
Zadaća Odbora za izbor i imenovanje je da:
1. predlaže izbor i imenovanje dužnosnika koje bira, od
nosno imenuje Vijeće,

II.
Izabrani predsjednik Vijeća obnašat će narečenu dužnost
za mandatno razdoblje od četiri (4) godine, od 2001. do
2005. godine.

IV.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama« Pri
morsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01-1-06
Ur. broj: 2107-03/01-01-01-1-6-3
Bribir, 20. lipnja 2001.

SLUŽBENE
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Predsjedavatelj Vijeća
najstariji vijećnik
Mihovil Kombol, v. r.

12.
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (re
gionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01),
članka 60. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela je
dinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Na
rodne novine« broj 33/01), članka 36. Statuta Općine Vino
dolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 11/93; 2/94 i 7/95), te
članka 21. i 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vino
dolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 11/93), Općinsko vi
jeće Općine Vinodolske, na svojoj konstituirajućoj sjednici
održanoj 20. lipnja 2001. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru i imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
'
I.
Za jednog od dva potpredsjednika Općinskog; vijećabira
se i imenuje ŽARKO GAŠPAROVIC iz Triblja, Gorm|
Tribaljl9.
» f i«

, . .

n.

Izabrani potpredsjednik Vijeća obavljat će svoju dužnost
za vrijeme trajanja mandata, tj. mandatno razdoblje-od če
tiri (4) godine, od 2001. do 2005. godine.
III.
Jedan od dvojice izabranih potpredsjednika bit će prvi
potpredsjednik'Vijeća kojega, posebnim aktom, odredi
predsjednik Vijeća.
IV.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
V.
OVO Rješenje objavit će sč u^»Službenim
novinama«4Pri
;
morsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01-1-06
Ur. broj: 2107-03/01-01-01-1-6-4
Bribir, 20. lipnja 2001.

=
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Predsjednik
Općinskog vijeća
. Općine Vinodolske
Željko Citković, v. r.

13.

NOVINE

Petak, 1$,,srpnju 26&1.1

na svojoj 2. redovitoj sjednici, održanoj 5. srpnja 2001. godi
ne,, donijelo je q , , ; . { ,, ...
t;~.:>tr;«~y-..f
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RJEŠENM

o prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja
dužnosti njegova zamjeniRa
; • , .
I.
..i-,:, \
1
Prihvaća se pismena ostavka izabranog vijećnika BrankaJerčinovića iz Drivenika, u Općinskom vijeću Općine Vino*
dolske, zbog prihvaćanja obnašanja nespojive dužnosti,
člana Županijske skupštine PGŽ-e.
•••iV-.i'J-'A'fi

II.
Vijećniku Branku Jerčinoviću, uslijed prihvaćanja obna
šanja nespojive dužnostima na temelju-podnijete ostavke
na Članstvo u Općinskom vijeću, vijećnički mandat prestaje«
sa 5. srpnja 2001. godine.
III.
Utvrđuje se da s danom 5. srpnja 2001. godine, verifikaM
čijom zamjeničkog mandata počinje obnašati dužnost vijeć
nika Općinskog vijeća zamjenik vijećnika Ivan Lušičić iz
Grižana, Šarari-4, JMBG: 080943361405, kao kandidat s li
ste kojega je odredila-ipohtička stranka PGS.
J

• /.'
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Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit ćegp*
u »Službenim novinama« PGŽ-e.
nv i
Klasa: 021-05/01-01-2-07
Ur. broj: 21O7-03/D1-OI-2-7-1
Bribir, 5. srpnja 2001.'
. Predsjednik ..; .
>rOpćinskog.vrij§ća ,,,-<
X)p0ine;'yitipdoiske».j. tvt
Željko Citković, .ivrf: &M

m

mini

Na temelju članka 39. i članka 40. stavak 2., 4. i 5. Za
kona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Na
rodne novine« broj 33/01), članka 59. i 60. Statiita Općine
Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 11/93, 2/94 i
7/9*5), te Članka 107. stavak drugi, alineja' šesta Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službeue noVirie*«'
PGŽ-e broj 11/93), Općinsko viječe Općine Vinodolske,
na svojoj 2. redovitoj sjednici održanoj 5. srpnja 2001. godi
ne, na prijedlog jedne četvrtine vijećnika u Općinskom vije
ću donijelo je
RJEŠENJE
o izbdni i imenovanju načelnika Općine Vinodolske

Na temelju članka 5. stavak 1., članka 7. stavak 1. alineja
I,-;'
prva i članka 8. stavak 2. Zakona o izboru članova predstav
Za
načelnika
Općine
Vinodolske
ji mandatnom razdoblju
ničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samo
2001.
do
2005.
godine,-bira
se
i
imenuje:
MIHOVIL KOMr
uprave (»Narodne novine« broj 33/01), članka 41. stavak 1. BOL, Bribir, Sv. Mikula 16.
alineja prva Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine«
PGŽ-e broj 11/93,2/94 i 7/95) te članka 12. st. i. alineja prva
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službe
ne novine« broj 11/93) Općinsko vijeće Općine Vinodolske^
Mandat imenovanog načelnika traje 4 (Četiri) godine. %.<•'•

SLUŽBENE NOVINE

Petak, 13. srpnja 2001.

III.
Imenovani Općinski načelnik je ujedno Predsjednik Op
ćinskog Poglavarstva Općine Vinodolske.
IV.
Načelnika zamjenjuju 2 (dva) zamjenika načelnika, koji
se biraju na isti način i po istom postupku kao i načelnik.
Zamjenik načelnika, po ovlaštenju načelnika obavlja po
slove iz njegovog djelokruga, u slučaju njegove nenazočnosti ili spriječenosti.
V.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
VI.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama« Pri
morsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01-2-07
Ur. broj: 2107-03/01-01-2-7-3-1
Bribir, 5. srpnja 2001.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v. r.

15.
Na temelju članka 46. i 47. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 31/01),
članka 63. i 64. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novi
ne« PGŽ-e broj U/93, 2/94 i 7/95), članka 39. u svezi sa
člankom 107. stavak 2. alineja 7. Poslovnika Općinskog vi
jeća Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj
11/93), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 2. re
dovitoj sjednici održanoj 5. srpnja 2001. godine, na prijedlog
načelnika, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru i imenovanju članova Općinskog poglavarstva
Općine Vinodolske
I.
U Općinsko poglavarstvo Općine Vinodolske izabrani su:
1. za predsjednika Poglavarstva, načelnik Općine po po
ložaju: MIHOVIL KOMBOL, Bribir, Sv. Mikula 16
2. za zamjenika načelnika (predsjed. Poglavarstva) - član
IVAN VEUAČIĆ, Bribir, Ugrini 8
3. za zamjenika načelnika (predsjed. Poglavarstva) - član
NEVEN ANTONIĆ, Bribir, Bribir 10
4. za člana Poglavarstva: IVICA CRNIĆ, Grižane, Kostelj 10
5. za člana Poglavarstva: NEDEUKO GAŠPAROVIĆ,
Tribalj, Pećca 28
II.
Mandat članova Općinskog poglavarstva traje 4 (četiri)
godine, za mandatno razdoblje od 2001. do 2005. godine.
III.
Članovi Općinskog poglavarstva mogu biti zaduženi za
jedno ili više određenih područja iz djelokruga Općine, o
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čemu odlučuje, posebnim rješenjem predsjednik Poglavar
stva.
IV.
Članovi Općinskog poglavarstva, odnosno Poglavarstvo u
cjelini, odgovorno je Općinskom vijeću za svoj rad i odluke
koje donosi.
V.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
VI.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama« Pri
morsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01-2-07
Ur. broj: 2107-03/01-01-2-7-5-3
Bribir, 5. srpnja 2001.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v. r.

16.
Na temelju članka 41. i 43. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01),
članka 58. i članka 59. Statuta Općine Vinodolske (»Službe
ne novine« Primorsko-goranske županije broj 11/93, 2/94 i
7/95), te članka 107. stavak 2., alineja 6. Poslovnika Općin
skog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e
broj 11/93), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj
2. redovitoj sjednici održanoj 5. srpnja 2001. godine, doni
jelo je
RJEŠENJE
o izboru i imenovanju zamjenika načelnika
I.
Za zamjenika načelnika Općine Vinodolske u mandatnom razdoblju 2001. do 2005. godine, biraju se i imenuju:
1. IVAN VEUAČIĆ, Bribir, Ugrini 8
2. NEVEN ANTONIĆ, Bribir, Bribir 10
II.
Mandat imenovanih zamjenika načelnika traje 4 (četiri)
godine.
III.
Zamjenici načelnika biraju se na isti način i po istom po
stupku kao i načelnik Općine.
IV.
Jedan od imenovanih zamjenika koje odredi načelnik u
skladu sa Statutom, zamjenjuje općinskog načelnika u sluča
ju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavlja
nju njegove dužnosti.
Općinski načelnik u skladu sa Statutom, može obavljanje
određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti jednom od
svojih zamjenika.
Pri obavljanju povjerenih poslova, zamjenik je dužan pri
državati se uputa općinskog načelnika.
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Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne
prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obav
ljanje.
V.
Imenovani zamjenici načelnika Općine, po svom položa
ju, sukladno Statutu i zakonu, ujedno su članovi Općinskog
poglavarstva, koje bira Vijeće a na prijedlog predsjednika
Poglavarstva i jedne četvrtine vijećnika.
Dužnost zamjenika načelnika, odnosno zamjenika pred
sjednika Poglavarstva je volonterska.
VI.
Zamjenik načelnika je zamjenik predsjednika Poglavar
stva i za svoj rad odgovara Općinskom vijeću koje ga je bi
ralo i imenovalo, i Poglavarstvu, čiji je član, za zakonito i
pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.
VII.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se ob
javiti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župani
jeKlasa: 021-05/01-01-2-07
Uf. broj: 21074)3/01-01-2-7-5-2
Bribir; 5'srpnja 2001.

?

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v. r.

17.
Na.temelju članka 5. stavak prvi, članka 6. i 8. stavak 2.
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lo
kalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novi
ne« broj 33/01), članka 30. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01),
članka 40. i 41; st. 1. alineja 4. Statuta Općine Vinodolske
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/
93,2/94 i 7/95), te članka 12. stavak 1. alineja 4. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine«
PGŽ-e broj 11/93), Općinsko vijeće Općine Vinodolske,
na svojoj 2. redovitoj sjednici održanoj dana 5. srpnja
2001. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja
dužnosti njegova zamjenika
IPrihvaća se izjašnjenje vijećnika MIHOVILA KOMBOLA iz Bribira, Sv. Mikula 16, o prihvaćanju obnašanja ne
spojive dužnosti (predsjednika Poglavarstva Općine Vino
dolske), te s time u svezi, stavljanja svoga mandata u Vijeću
u mirovanje, uz dato obrazloženje u pisanom obliku izjašnjenja.
II.
Vijećniku Općinskog vijeća Mihovilu Kombolu, uslijed
obnašanja nespojive dužnosti, vijećnički mandat miruje u
Općinskom vijeću, u razdoblju od 2001. godine do 2005. go
dine počev od 5. srpnja 2001. godine.

Petak, 13. srpnja 2001. -

III.
Utvrđuje se da verifikacijom mandata od 5. srpnja 2001.
godine, počinje obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća
zamjenik vijećnika, JOSIP KALAFATIĆ, iz Bribira, Gra
dac 38, JMBG: 0512941361405, kao kandidat sa liste, kojeg
je odredila politička stranka SDP.
- IV. '
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021*05/01-01-2-07
Ur. broj: 2107-03/01-01-2-7-5-6
Bribir, 5. srpnja 2001.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v. r.

18.
Na temelju članka 5. stavak prvi, članka 6. i 8. stavak 2.
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lo
kalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novi
ne« broj 33/01), članka 30. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01),
članka 40. i 41. st. 1. alineja 4. Statuta Općine Vinodolske
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/
93, 2/94 i 7/95), te članka 12. stavak 1. alineja 4. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine«
PGŽ-e broj 11/93), Općinsko vijeće Općine Vinodolske,
na svojoj 2. redovitoj sjednici održanoj dana 5. srpnja
2001. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja
dužnosti njegova zamjenika
I.
Prihvaća se izjašnjenje vijećnika Ivice Crnica iz Grižana,
Kostelj 10, o prihvaćanju obnašanja nespojive dužnosti
(člana Poglavarstva Općine Vinodolske), te s time u svezi,
stavljanja svoga mandata u Vijeću u mirovanje, uz dato ob
razloženje u pisanom obliku izjašnjenja.
.

•

•
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Vijećniku Općinskog vijeća Ivici Crnicu, uslijed obnaša
nja nespojive dužnosti, vijećnički mandat miruje ii Općin
skom vijeću, u razdoblju od 2001. godine do 2005. godine
počev od 5. srpnja 2001. godine.
III.
Utvrđuje se da verifikacijom mandata od 5. srpnja 2001.
godine, počinje obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća
zamjenik vijećnika, Mihovil Mavrić iz Grižana, Mavrići 33,
JMBG: 1911950361405, kao kandidat sa liste, kojeg je odre
dila politička stranka SDP.
IV.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01-2-07
Ur. broj: 2107-03/01-01-2-7-5-5
Bribir, 5. srpnja 2001.

Petak, 13. srpnja 2001.
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Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v. r.

19.
Na temelju članka 5. stavak 1., članka 6. i 8. stavak 2. Za
kona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«
broj 33/01), članka 30. Zakona o lokalnoj i područnoj (re
gionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01),
članka 40. i 41. st. 1. alineja 4. Statuta Općine Vinodolske
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/
93, 2/94 i 7/95), te članka 12. stavak 1. alineja 4. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine«
PGŽ-e broj 11/93), Općinsko vijeće Općine Vinodolske,
na svojoj 2. redovitoj sjednici održanoj dana 5. srpnja
2001. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja
dužnosti njegova zamjenika
I.
Prihvaća se izjašnjenje vijećnika NEDELJKA GAŠPAROVIĆA iz Triblja, Pećca 28-a, o prihvaćanju obnašanja
nespojive dužnosti (člana Poglavarstva Općine Vinodolske),
te s time u svezi, stavljanja svoga mandata u Vijeću u miro
vanje, uz dano obrazloženje u pisanom obliku izjašnjenja.
II.
Vijećniku Općinskog vijeća NEDJEUKU GAŠPAROVIĆU, uslijed obnašanja nespojive dužnosti, vijećnički man
dat miruje u Općinskom vijeću Općine Vinodolske, u raz
doblju od 2001. godine do 2005. godine, sa danom početka
mirovanja mandata 5. srpnja 2001. godine.
III.
Utvrđuje se da verifikacijom mandata od 5. srpnja 2001.
godine, počinje obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća
zamjenik vijećnika ROKO BROZOVIĆ iz Triblja, Ričina
10, JMBG: 2308946361404, kao kandidat sa liste, kojeg je
odredila politička stranka SDP.
IV.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01-2-07
Ur. broj: 2107-03/01-01-2-7-5-7
Bribir, 5. srpnja 2001.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v. r.

20.
Na temelju članka 5. stavak 1., članka 6. i 8. stavak 2. Za
kona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«
broj 33/01), članka 30. Zakona o lokalnoj i područnoj (re
gionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01),
članka 40. i 41. st. 1. alineja 4. Statuta Općine Vinodolske
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/
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93, 2/94 i 7/95), te članka 12. stavak 1. alineja 4. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine«
PGŽ-e broj 11/93), Općinsko vijeće Općine Vinodolske,
na svojoj 2. redovitoj sjednici održanoj dana 5. srpnja
2001. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja
dužnosti njegova zamjenika
I.
Prihvaća se izjašnjenje vijećnika IVANA VELJAČIĆA,
iz Bribira, Ugrini 8, o prihvaćanju obnašanja nespojive duž
nosti (člana Poglavarstva Općine Vinodolske), te s time u
svezi, stavljanja svoga mandata u Vijeću u mirovanje, uz
dano obrazloženje u pisanom obliku izjašnjenja.
II.
Vijećniku Općinskog vijeća IVANU VELJAČIĆU, usli
jed obnašanja nespojive dužnosti, vijećnički mandat miruje
u Općinskom vijeću Općine Vinodolske, u razdoblju od
2001. godine do 2005. godine, sa danom početka mirovanja
mandata 5. srpnja 2001. godine.
III.
Utvrđuje se da verifikacijom mandata od 5. srpnja 2001.
godine, počinje obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća
zamjenik vijećnika, MARICA BROZIČEVIC, iz Bribira,
Gradac 31-b, JMBG: 1005946366418, kao kandidat sa liste,
kojeg je odredila politička stranka HSS.
IV.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01-2-07
Ur. broj: 2107-03/01-01-2-7-5-8
Bribir, 5. srpnja 2001.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v. r.

21.
Na temelju članka 5. stavak 1., članka 6. i 8. stavak 2. Za
kona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«
broj 33/01), članka 30. Zakona o lokalnoj i područnoj (re
gionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01),
članka 40. i 41. st. 1. alineja 4. Statuta Općine Vinodolske
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/
93, 2/94 i 7/95), te članka 12. stavak 1. alineja 4. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine«
PGŽ-e broj 11/93), Općinsko vijeće Općine Vinodolske,
na svojoj 2. redovitoj sjednici održanoj dana 5. srpnja
2001. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja
dužnosti njegova zamjenika
I.
Prihvaća se izjašnjenje vijećnika NEVENA ANTONIĆA, iz Bribira, Bribir 10, o prihvaćanju obnašanja nespojive
dužnosti (člana Poglavarstva Općine Vinodolske), te s time
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u svezi, stavljanja svoga mandata u Vijeću u mirovanje, uz
dano obrazloženje u pisanom obliku izjašnjenja.

' n.

Vijećniku Općinskog vijeća NEVENU ANTONIĆU, us
lijed obnašanja nespojive dužnosti, vijećnički mandat niiruje
u Općinskom vijeću Općine Vinodolske, u razdoblju od
2001. godine do 2005. godine, sa danom početka mirovanja
mandata 5. srpnja 2001. godine.
III.
Utvrđuje se da verifikacijom mandata od 5. srpnja 2001.
godine, počinje obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća
zamjenik vijećnika, STELA ČAČKOVIĆ iz Bribira, Kosavin 37a, JMBG: 0708972366407, kao kandidat s liste kojega
je odredila politička stranka HSLS.
IV.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01-2-07
Ur. broj: 2107-03/01-01-2-7-5-9
Bribir, 5. srpnja 2001.

Petak, 13. srpnja 2001.

3. Obavi uvid u stanje planova i projekata sačinjenih ili.
naručenih za potrebe Općine.
4. Obavi uvid u realizaciju započetih i ugovorenih poslo
va za račun Općine.
5. Obavi uvid i u druge poslove, a koji će se tijekom pri
mopredaje ukazati kao potrebiti

ni.

U svome radu Komisija može po potrebi uključiti i pred
sjednike stalnih radnih tijela Općinskog vijeća a isto tako
može koristiti i usluge ovlaštene revizorske tvrtke.
Komisija može od Upravnog odjela Općine i drugih tije
la, tražiti odgovarajuće obavijesti i druge podatke koji su joj
potrebiti za rad, a kojima ova tijela raspolažu ili su ih u
svom djelokrugu obvezni prikupljati i evidentirati.
' '
IV.' .
':
Komisija će rad obavljati u sjednicama, a koristit će ra
spoložive materijale financijskog, materijalnog i drugih vi
dova poslovanja.
Komisija će započeti sa radom 9. srpnja 2001. godine a sa
radom će završiti najkasnije do 20. srpnja 2001. godine.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v. r.

VI.
Po okončanju posla Komisija je dužna načiniti Zapisnik
kojega će potpisati svi sudionici u radu Komisije.
Zapisnik i nalaz angažirane ovlaštene revizorske tvr|ke,
obvezno će se razmotriti na sjednici Općinskog vijeća! '
VII.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

22.
Na temelju članka 34. i 44. Statuta Općine Vinodolske
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/
93,2/94 i 7/95), te članka 26. i 35. Poslovnika Općinskog vi
jeća Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 11/
93), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 2. redo
vitoj sjednici održanoj dana 5. srpnja 2001. godine, donijelo
je . ,

. , VIII.""
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama« Pri
morsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01-2-07
Ur. broj: 2107-03/01-01-2-7-5-4
Bribir, 5. srpnja 2001.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v. iv

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti
načelnika Općine Vinodolske
•

-

.'•

I .

'

U Komisiju za primopredaju dužnosti načelnika Općine,
između dosadašnjeg načelnika Branka Jerčinovića i novoi
zabranog i imenovanog načelnika Mihovila Kombola, ime
nuje se:
/.'••••
1. ŽELJKO CITKOVIĆ za predsjednika
2. IVAN VEUAČIĆ za člana
3. IVICA CRNIĆ za člana
4. NEVEN ANTONIĆ za člana
5. ŽARKO GAŠPAROVIĆ za člana
Skraćeni naziv ove Komisije je »Komisija za primopreda
ju dužnosti«.
II.
Zadaća imenovane Komisije je da:
1. Obavi uvid u cjelokupno materijalno i financijsko po
slovanje u Općini Vinodolskoj za prvo polugodište 2001. go
dine.
2» Obavi uvid u stanje obveza Općine prema trećim prav
nim i fizičkim osobama, kao i stanja obveza trećih fizičkih i
pravnih osoba prema Općini na dan 30. lipnja 2001. godine.

23.
Na osnovi članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (re
gionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01),
članka 60. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela je
dinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Na
rodne novine« broj 33/01), članka 36. Statuta Općine Vino
dolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 11/93,2/94 i 7/95), te
članka 21. i 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vino
dolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 11/93), Općinsko vi
jeće Općine Vinodolske, na svojoj konstituirajućoj sjednici
održanoj dana 20. lipnja 2001. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru i imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Vinodolske

I.

Za jednog od dva potpredsjednika Općinskog vijeća bira
se i imenuje: MARICA BROZIČEVIĆ, Bribir, Gradac
31b.

Petak, 13. srpnja 2001.
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II.
Imenovani potpredsjednik Vijeća obavljat će svoju duž
nost za vrijeme trajanja mandata, tj. za mandatno razdoblje
od četiri (4) godine, od 2001. do 2005. godine.
III.
Jedan od dvojice izabranih potpredsjednika bit će prvi
potpredsjednik Vijeća kojega, posebnim aktom odredi
predsjednik Vijeća.
IV.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama« Pri
morsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01-2-07
Ur. broj: 2107-03/01-01-01-2-7-5
Bribir, 20. lipnja 2001.
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25.
Na temelju članka 35. stavak 1., točka 4. Zakona o lokal
noj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novi
ne« broj 33/01), članka 44. - 53. Statuta Općine Vinodolske
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/
93, 2/94 i 7/95), te članka 24. - 35. Poslovnika Općinskog vi
jeća Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 11/
93), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 2. redo
vitoj sjednici održanoj dana 5. srpnja 2001. godine donijelo
je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Odbora kao stalnih
radnih tijela Općinskog vijeća
I.
U Odbore kao stalna radna tijela Općinskog vijeća biraju
se i imenuju:

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v. r.

24.
Na temelju članka 21. i 23. stavak 1. Poslovnika Općin
skog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine« Primor
sko-goranske županije broj 11/93), te članka 37. Statuta Op
ćine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 11/93,2/94
i 7/95), a na temelju točke III. Rješenja o izboru i imenova
nju potpredsjednika Općinskog vijeća (Klasa: 021-05/01-011-06, Ur. broj: 2107-03/01-01-01-1-6-4) od 20. lipnja 2001.
godine donosim

1. ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA
1.1. Josip Kalafatić, 51253 Bribir, Gradac 38 - za pred
sjednika
1.2. Bozo Čor, 51253 Bribir, Podgori 7a - za člana
1.3. Aleksandra Kalafatić, 51253 Bribir, Sv. Mikula bb za člana
2. ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE
2.1. Bozo Brozović, 51253 Bribir, Kosavin 24 - za pred
sjednika
2.2. Vesna Blažičević, 51244 Grižane, Baraci 60 - za člana
2.3. Jagoda Ugrin, 51253 Bribir, Štale 19a - za člana

RJEŠENJE
o imenovanju prvog potpredsjednika Općinskog vijeća

3. ODBOR ZA GOSPODARSTVO I RAZVOJ PO
DUZETNIŠTVA
3.1. Roko Brozović, 51243 Tribalj, Ričina 10 - za pred
sjednika
3.2. Petar Stanić, 51253 Bribir, Sv. Vid 34 - za člana
3.3. Mihovil Mavrić, 51244 Grižane, Mavrići 33 - za člana

I.
Marica Brozičević iz Bribira, Gradac 31-b, određuje se i
imenuje za prvog potpredsjednika Vijeća Općine Vinodol
ske.

4. ODBOR ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZA
ŠTITU OKOLIŠA
4.1. Ivan Kraljić, 51253 Bribir, Kičeri 66 - za predsjednika
4.2. Josip Tonković, 51253 Bribir, Gradac 9b - za člana
4.3. Mladen Pilaš, 51244 Grižane, Mavrići 2 - za člana

II.
Imenovana će dužnost prvog potpredsjednika Vijeća
obavljati za vrijeme trajanja mandata u mandatnom razdob
lju od 2001. do 2005. godine.
III.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama«
PGŽ-e.
Klasa: 021-05/01-01-1-06
Ur. broj: 2107-03/01-01-01-1-6-5
Bribir, 9. srpnja 2001.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Citković, v. r.

5. ODBOR ZA MEDUOPĆINSKU I MEĐUNAROD
NU SURADNJU
5.1. Frane-Vlado Maračić, 51243 Tribalj, Ropci 1 - za
predsjednika
5.2. Berislav Ropac, 51243 Tribalj, Ropci 4a - za člana
5.3. Davorka Badurina, 51244 Grižane, Miroši la - za
člana
6. ODBOR ZA PREDSTAVKE, PRITUŽBE I PO
SREDOVANJA U SPOROVIMA
6.1. Ivica Crnić, 51244 Grižane, Kostelj 10 - za predsjed
nika
6.2. Matija Koščić, 51243 Tribalj, Tribalj 40 - za člana
6.3. Robertino Antonić, 51253 Bribir, Podgori lb - za
člana
7. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE
7.1. Željko Citković, 51244 Grižane, Vele Bašunje - za
predsjednika
7.2. Ivan Veljačić, 51253 Bribir, Ugrini - za člana
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7.3. Žarko Gašparović, 51243 Tribalj, G. Tribalj 19 - za
člana
II.
Zadaće i nadležnosti Stalnih radnih tijela određene su
Statutom Općine Vinodolske (članak 44. do 53.).
III.
Na temelju ovog Rješenja, izdat će se za svaki Odbor po
:
sebno Rješenje, uz naznaku njegove nadležnosti i djelokru
ga rada.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će
se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske
županije.
Klasa: 021-05/01-01-2-07
Ur. broj: 2107-03/01-01-01-2-7-6
Bribir, 5. srpnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE
Predsjednik
Željko Citković, v. r.

26.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Vinodolske (»Slu
žbene novine« Primorsko-goranske županije broj i 1/93,2/94
i 7/95), te članka 20. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Vinodolske, Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj
2. redovitoj sjednici, održanoj dana 5. srpnja 2001. godine,
donijelo je

Petak, 13. srpnja 2001.

RJEŠENJE
o određivanju vijećnika koji će sudjelovati kod
zaključenja braka
I.
Određuju se sljedeći vijećnici Općinskog Vijeća Općine
Vinodolske koji će sudjelovati u postupku zaključenja braka
na području Općine Vinodolske, a koji čine saziv Općin
skog vijeća u nastupajućem mandatu:
1. Olga Antonić-Dukić, 51253 Bribir, Štale 101
2. Marica Brozičević, 51253 Bribir, Gradac 3.1-b
3. Roko Brozović, 51243 Tribalj, Ričina 10
4. Željko Citković, 51244, Grižane, Bašunje Vele 32
5. Stela Čačković, 51253 Bribir, Kosavin 37 a
6. Žarko Gašparović, 51243 Tribalj, G. Tribalj 19
7. Josip Kalafatić, 51253 Bribir, Gradac 38
8. Željko Koščić, 51243 Tribalj, Podsopalj 13
9. Petar Ligatić, 51253 Bribir, Gradac 31 b
10. Ivica Lušičić, 51244 Grižane, Šarari 4
11. Mihovil Mavrić, 51244 Grižane, Mavrići 33
12. Josip Tonković, 51253 Bribir, Gradac 9 b
13. Darko Tus, 51253 Bribir, Pocjskoči 30
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01^2-07
Ur. broj: 2107-03/01-01-2-7-7
Bribir, 5. srpnja 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE
Predsjednik Vijeća
Željko Citković, v. r.

