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Općina Matulji
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i načinu rada
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji

24.
Na temelju članka 4. i 8. Pravilnika o ustroju, popuni, po
zivanju i uporabi postrojbi, službi i tijela za upravljanje i vo
đenje postrojbi, te drugih oblika organiziranja civilne zaštite
(»Narodne novine« broj 31/95), Općinsko poglavarstvo Op
ćine Matulji, na sjednici 16. listopada 2001. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite
za Općinu Matulji
Članak 1.
Osniva se stožer civilne zaštite za područje Općine Matu
lji radi usklađivanja priprema i usmjeravanja aktivnosti u
zaštiti i spašavanju.
Članak 2.
Stožer civilne zaštite Općine Matulji obavlja zadaće pro
pisane Pravilnikom o ustroju, popuni, pozivanju i uporabi
postrojbi, službi i' tijela za upravljanje i vođenje postrojbi,
te drugih oblika organiziranja civilne zaštite.
Članak 3.
Stožer civilne zaštite čine predsjednik stožera i 4 (četiri)
člana i to:
1. Radivoj Marmilić - predsjednik
2. Branko Frlan, član
3. Nikola Tramontana, član
4. Mladen Prene, član
5. Borislav Vlahov, član
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite za Općinu
Matulji Klasa: 011-01/95-01/07; Ur. broj: 2156-04/95-01 od
3. listopada 1995.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u
»Službenim novinama«.
Klasa: 810-01/01-01/1
Ur. broj: 2156-04/01-03
Matulji, 16. listopada 2001.
Zamjenik predsjednika
Općinskog poglavarstva
Laura Rubeša, dipl. oece, v. r.

25.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Matulji (»Službene
novine« Primorsko-goranske županije broj 10/93 i 19/93),
Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana
10. listopada 2001. donosi sljedeću

Članak 1.
U članku 2. točki 1. Odluke o osnivanju i načinu rada
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene
novine« broj 3/93 i 6/93), riječi »Komisija za izbor i imeno
vanje« zamjenjuju se riječima »Povjerenstvo za izbor i ime
novanje«.
U članku 2. točki 2. riječi »Mandatna komisija« zamjenju
ju se riječima »Mandatno povjerenstvo«.
U članku 2. riječi »šest članova« zamjenjuju se riječima
»četiri člana«.
Članak 2.
Članak 3. briše se.
Članak 3.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje čine predsjednik i 2
člana.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje bira se na prvoj sjed
nici Vijeća, u pravilu, iz redova vijećnika Vijeća.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje predlaže:
- izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- izbor načelnika i njegovog zamjenika,
- izbor članova radnih tijela Općinskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih Sta
tutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
- propise o plaćama i drugim primanjima osoba koje bira
ili imenuje Općinsko vijeće, te naknade troškova Vijećni
cima za rad u Vijeću.
Članak 4.
Iza članka 3. dodaju se članci 3a. i 3b.
Članak 3a.
Mandatno povjerenstvo čine predsjednik i 2 člana.
Mandatno povjerenstvo bira se na prvoj sjednici Vijeća iz
redova vijećnika Vijeća.
Mandatno povjerenstvo:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Vijeće o prove
denim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vi
jećnika,
- predlaže Općinskom vijeću odluku o prestanku man
data, mirovanju mandata vijećniku kada se ispune Zako
nom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su
ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjenika vi
jećnika, odnosno prestanka mirovanja mandata.
Članak 3b.
Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost či
ne predsjednik i 2 člana.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost bi
ra se, u pravilu, iz redova vijećnika Vijeća.«
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta od
nosno Poslovnika,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje
donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s
Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne
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obrade, i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vi
jeću,
- izrađuje pročišćeni tekst akata koje donosi Općinsko vi
jeće Općine Matulji,
- obavlja i druge poslove određene Statutom općine i Po
slovnikom Općinskog vijeća.
Članak 5.
U članku 8. st. 1. riječi ^»četiri člana« zamjenjuju se rije
čima »šest članova«;
Članak 6.
U članku 14. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji gla
se:
»Sjednicu radnog tijela može sazvati i većina članova rad
nog tijela.
Obavijest o sazivanju sjednice s predloženim dnevnim re
dom mora se istaknuti na oglasnoj ploči Općine Matulji, 3
dana prije održavanja sjednice radnog tijela.«
Članak 7.
U članku 16. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»Radna tijela obavezna su jednom godišnje, prilikom raz
matranja izvješća o ostvarenju proračuna za prethodnu go
dinu, Općinskom vijeću dostaviti pismeno izvješće o svome
radu.«
Članak 8.
Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost da sačini pročišćeni tekst Odluke o osnivanju i
načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji.
Članak 9.
Ova Odluka o izmjeni i dppuni Odluke o osnivanju i na
činu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji stu
pa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Pri
morsko-goranske županije.

Petak, 26. listopada 2001.

RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odobra Osnovne škole
»Dr. Andrija Mohorovičić« Matulji
IU Školski odbor Osnovne škole »Dr. A. Mohorovičić«
Matulji, imenuju se sljedeći članovi:

B.

- RADOSLAV MEDICA, Matulji, Mihotići, Kučići 9,
- PALMIRA KESOVUA, Matulji, Trg M. Tita 6,
MATO MARČINKOVIĆ, Matulji, Kastavska cesta 23

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Službe
nim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01/8
Ur. broj: 2156-04-01-03
Matulji, 27. rujna 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik
Općinskog vijeća .
Klaudio Jelenić, v. r.

27.
Na temelju članka 34. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 59/
01) i članka 28. Statuta Općine Matulji (»Službene novine«
Županije primorsko-goranske broj 10/93,19/93 i 9/01), Op
ćinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 27.
rujna 2001. godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odobra Osnovne škole
»Drago Gervais« .Brešca

Klasa: 011-01/01-01/7
Ur. broj: 2156-04/01-01
Matulji, 10. listopada 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.

26.
Na temelju članka 34. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 59/
01) i članka 28. Statuta Općine Matulji (»Službene novine«
Županije primorsko-goranske broj 10/93,19/93 i 9/01), Op
ćinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 27.
rujna 2001. godine donosi

• IU Školski odbor Osnovne škole »Drago Gervais« Brešca
imeriuju se sljedeći članovi:
- DENIS KRŠUL, Jurdani, Veli Brgud 9 A,
- TATJANA MATETIĆ, Zvoneća, Gašpari 44,
- BRANKA SURINA, Šapjane, Šapjane 15.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Službe
nim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01/8
Ur. broj: 2156-04-01-03
Matulji, 27. rujna 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.

