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Petak, 7. veljače 1997.

Općina Kostrena

i.

Članak 8.

Na temelju članka 18 Zakona o Proračunu (»Narodne no
vine« broj 92/94) i članka 28. Statuta Općine Kostrena
(»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 14/
93), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na svojoj sjednici
održanoj dana 31. siječnja 1997. godine donosi sljedeću

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oroča
vati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim oso
bama putem pozajmica, pod uvjetom da to ne ometa redo
vito izvršavanje proračunskih izdataka.
Članak 9.

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 1997. godinu
Članak 1.

Sredstva Proračuna korisnika ostvarena od kamata pri
hod su Proračuna Općine Kostrena.
'

Članak 10.

U postupku izvršavanja Proračuna nositelji i korisnici
sredstava Proračuna imaju prava i obveze utvrđene ovom
Odlukom.

Nositelji i korisnici proračunskih sredstava obvezni su
rabiti sredstva Proračuna namjenski i štedljivo sukladno
propisima o korištenju odnosno raspolaganju tim sred
stvima.
'

Članak 2.

Članak 11.

U Proračunu su iskazani svi prihodi i primici što pripa
daju Općini Kostrena, te svi izdaci za izvršavanje programa
proračunskih korisnika.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati
obveze na temelju proračunskih sredstava iznad svote koja
ini je raspoređena u posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.

Članak 12.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom pri
hoda u Proračunu. Iznosi izdataka utvrđeni u Proračunu
smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci za
1997. godinu ne smiju biti veći od odobrenog Proračuna.

Sva sredstva koja do 31. prosinca 1997. godine preostanu na računu proračunskog korisnika moraju se vratiti
na račun Proračuna, osim ako Općinsko poglavarstvo ne
predloži drugačije.

Članak 4.

«

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti
planiranih prihoda i izdataka Proračuna Općinsko pogla
varstvo predložit će Općinskom vijeću da donese izmjene i
dopune Proračuna. Načelnik Općine može odobriti prera
spodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev
pročelnika pojedinog resora s tim da umanjenje pojedine
stavke ne može biti veće od 5%.
Članak 5.
U okviru svog djelokruga i ovlasti članovi Općinskog
poglavarstva, odgovorni su za Odluke o izvršavanju Prora
čuna, kako za naplatu i prikupljanje prihoda, tako i za
izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i svotama
utvrđenim u posebnom dijelu Proračuna u okviru odgova
rajućeg razdjela.
Članak 6.
Za izvršavanje Proračuna u cjelini, odgovoran je Općin
ski načelnik.
Članak 7.
Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja
sredstava Općine ovlašten je Općinski načelnik na osnovi
zaključaka Poglavarstva.

Članak 13.
Proračunski korisnici obvezni su izraditi godišnji obra
čun i dostaviti ga Upravnom odjelu - Odsjek za financije.
Članak 14.
Upravni odjel - Odsjek za financije ima pravo nadzora
nad uporabom proračunskih sredstava pojedinog proračun
skog korisnika. Ako se prilikom nadzora utvrdi da su sred
stva bila upotrebljena protivno Zakonu ili Proračunu izvjestit će se Općinsko poglavarstvo i poduzeti mjere za nado
knadu tako utrošenih sredstava ili će se privremeno obusta
viti isplata na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski
trošena.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službe
nim novinama« Županije primorsko-goranske, a primje
njuje se od 01. siječnja 1997. godine.
Klasa: 400-08/97-01/01
Ur.broj: 2170-07-01-97-1
Kostrena, 31. siječanj 1997.
OPĆINA KOSTRENA
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Ljubomir Paškvan, v.r.
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ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju
nadoknade troškova za rad vijećnika, članova
Poglavarstva, te članova radnih tijela Općine
Kostrena (»Službene novine« Županije
primorsko-goranske broj 3/96)

2.
Temeljem članka 28. Statuta Općine Kostrena (»Slu
žbene novine« Županije primorsko-goranske broj 14/93 i
15/95), članka 38. Zakona o određivanju poslova iz samou
pravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave
(»Narodne novine« broj 75/93), te članka 27. Zakona o
popisima birača (»Narodne novine« broj 19/92), Općinsko
vijeće Općine Kostrena je na svojoj sjednici od 31. siječnja
1997. godine donijelo sljedeće
RJEŠENJE
o osnivanju Komisije za popis birača
Članak 1.
Osniva se Komisija za popis birača Općine Kostrena,
koja se sastoji od predsjednika i dva člana, koji imaju svoje
zamjenike.
Članak 2.
1. Za predsjednika Komisije imenuje se Ljubomir
Paškvan
Za zamjenika predsjednika imenuje se Vojislav Mažer
2. Za člana Komisije imenuje se Emila Pakić
Za zamjenika člana imenuje se Edgar Margan
3. Za člana Komisije imenuje se Sanjin Pavlak
Za zamjenika člana imenuje se Arianna Krajačić
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Članak 1.
Članak 6. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:
»Opravdanim izostankom smatra se samo izostanak
uzrokovan bolešću ili povredom, što se* dokazuje liječnič
kom potvrdom«.
Članak 2.
Članak 7. mijenja se i glasi:
»Član Općinskog poglavarstva koji osim radi bolesti ili
povrede što dokazuje liječničkom potvrdom, ne prisustvuje
na dvije ili više sjednica Poglavarstva tijekom jednog mje
seca, ne ostvaruje pravo na mjesečnu nadoknadu iz članka
4. ove Odluke«.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu 8 dana po objavi u »Službe
nim novinama« Županije primorsko-goranske.
Klasa: 021-05/97-01/01
Ur. broj: 2170-07-01-97-2
Kostrena, 31. siječnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Članak 3.

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, v. r.

Komisija obavlja poslove sukladno članku 27. uvodno
citiranog Zakona.
Članak 4.
Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavljat
će Ured za opću upravu Županije primorsko-goranske.
Članak 5.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit
će objavljeno u »Službenim novinama« Županije primor
sko-goranske.
Klasa: 021-05/97-01/04
Ur. broj: 2170-07-01-97-2
Kostrena, 31. siječnja 1997.

4.
Na temelju članka 45. Zakona o lokalnoj samoupravi i
upravi (»Narodne novine« broj 90/92, 75/93 i 117/93),
članka 28. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine«
Županije primorsko-goranske broj 14/93 i 15/95), kao i
temeljem podnesene ostavke Igora Vranića na dužnost pro
čelnika za resor športa, Općinsko vijeće Općine Kostrena
je na svojoj 45. sjednici održanoj dana 31. siječnja 1997.
godine, donijelo sljedeću
ODLUKU
o razrješenju dužnosti pročelnika za resor športa

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA
Predsjednik
Ljubomir Paškvan, v. r.

3.
Temeljem članka 45. Zakona o lokalnoj samoupravi i
upravi (»Narodne novine« broj 90/92, 75/93 i 117/93), te
članka 28. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine«
Županije primorsko-goranske broj 14/93 i 15/95), Općinsko
vijeće Općine Kostrena je na svojoj 45. sjednici održanoj
31. siječnja 1997. godine, donijelo sljedeću

1. Igor Vranić, dosadašnji obnašatelj dužnosti pročel
nika za resor športa u Općini Kostrena, razrješuje se iste
dužnosti, počam od 1. veljače 1997. godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit
će objavljena u »Službenim novinama« Županije primor
sko-goranske.
Klasa: 620-01/97-01/01
Ur. broj:2170-07-01-97-2
Kostrena, 31. siječnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA
Predsjednik
Ljubomir Paškvan, v. r.

