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GRADOVI

Grad Delnice
1.
Na temelju odredbe članka 18. Zakona o proračunu
(»Narodne novine« broj 92/94) i članka 14. Statuta Grada
Delnica (»Službene novine« broj 7/94 i 24/97) Gradsko vije
će Grada Delnica, na sjednici održanoj 26. siječnja 2001. go
dine donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2001. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja proračuna
Grada Delnica za 2001. godinu (u daljnjem tekstu: Prora
čun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna," te prava
i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 8.
U okviru svog djelokruga i ovlasti članovi Poglavarstva
odgovorni su za provedbu ove Odluke i to kako za naplatu
i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje
svih izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u
posebnom dijelu Proračuna.
Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je gradona
čelnik.
Članak 9.
Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom prora
čunske godine podmiruju se iz sredstava rezervi utvrđenih
godišnjim proračunom. O korištenju rezerve proračuna od
lučuje gradonačelnik. Gradonačelnik je obvezan svaki mje
sec obavijestiti Poglavarstvo Grada Delnica o korištenju
sredstava rezerve Proračuna.
Članak 10.

Članak 2.
Proračun se sastoji od Bilance prihoda i izdataka gdje se
iskazuju svi prihodi što pripadaju Gradu te svi izdaci utvr
đeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja
sredstava Grada ovlašten je gradonačelnik na osnovi Odlu
ke Poglavarstva.

Članak 3.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom pri
hoda u Proračunu.
Iznosi izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksi
malnim svotama, tako da stvarni izdaci Grada Delnica u
2001. godini ne smiju prema ovom Proračunu biti veći od
odobrenog proračuna.

Naknade materijalnih prava zaposlenima u Upravnom
odjelu Grada Delnica isplaćivat će se temeljem Kolektivnog
ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Delnica.
Poglavarstvo Grada utvrđuje vrijednost boda za obračun
plaća zaposlenih.

Članak 4.
Nakon donošenja Proračuna Upravni odjel Grada obve
zan je izvijestiti sve proračunske korisnike o odobrenim
sredstvima i dinamici njihova trošenja.
Članak 5.
Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati
sredstvima iznad iznosa utvrđenog u Posebnom dijelu pro
računa niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih
sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom
dijelu proračuna.
Članak 6.
Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela prora
čuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Prora
čuna, a prioritet u izvršavanju izdataka imat će sredstva
za materijalne troškove poslovanja.
Članak 7.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti pla
niranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteže
nje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih
korisnika predložit će se Gradskom vijeću na izmjenu i do
punu Proračuna.
Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava
unutar pojedinog razdjela s time da umanjenje pojedine
stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 11.

Članak 12.
Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2001.
godine.
Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj g6dini jesu priho
di Proračuna za 2001. godinu.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. pro
sinca 2001. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih
sredstava Proračuna za 2002. godinu.
O viškovima prihoda ostvarenim u 2001. godini na osno
vu prijedloga Poglavarstva odlučuje Gradsko vijeće.
Članak 13.
Proračunski korisnici obvezni su dostaviti nadležnom
upravnom odjelu Grada do 15. veljače 2001. godine financij
sko izvješće o korištenju odobrenih sredstava iz Proračuna
za 2000. godinu te financijske planove za 2001. godinu usaglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu za 2001. godi
nu.
Članovi Poglavarstva obvezni su pregledati izvješća iz
stavka 1. ovog članka iz svoje nadležnosti, i o tome obavije
stiti gradonačelnika i Poglavarstvo.
Dostava izvješća i njihovo prihvaćanje preduvjet su za is
platu sredstava iz Proračuna za 2001. godinu.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danoiruobjave u »Službenim
novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se
od 1. siječnja 2001. godine.
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2.
Temeljem članka 14. Statuta Grada Delnica (»Službene
novine« broj 7/94 i 24/97) Gradsko vijeće Grada Delnica,
na sjednici održanoj 26. siječnja 2001. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju za
2000. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju - Područ
nog ureda Rijeka o obavljenoj reviziji Proračuna Grada
Delnica za 2000. godinu.
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Pri
morsko-goranske županije.
Klasa: 470-03/00-01/01
Ur. broj: 2112-01-01-03
Delnice, 26. siječnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA
Predsjednik
Marijan Pleše, dipl. ing., v. r.

3.
Temeljem članka 18.a Zakona o komunalnom gospodar
stvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00 i
129/00), članka 14. Statuta Grada Delnica (»Službene novi
ne« broj 7/94 i 24/97) Gradsko vijeće Grada Delnica, na
sjednici održanoj 26. siječnja 2001. godine, donosi

4.
Temeljem članka 4. stavka 1. i članka 6. Zakona o komu
nalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00 i 129/00) te članka 14. Statuta Grada Delnica
(»Službene novine« broj 7/94 i 24/97) Gradsko vijeće Grada,
Delnica, na sjednici održanoj 26. siječnja 2001. godine dono
si
ODLUKU
o povjeravanju komunalnih djelatnosti Čišćenja javnih
površina i čišćenja i održavanja zelenih površina
Članak 1.
Donosi se Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti
čišćenja javnih površina i čišćenja i održavanja zelenih po
vršina poduzeću »Runolist« d.o.o. Delnice, koje je u vlasni
štvu Grada Delnica.
Članak 2.
Čišćenje javnih površina i čišćenje i održavanje javnih ze
lenih površina financira se iz sredstava komunalne naknade,
te se Grad Delnice obvezuje sredstva potrebna za obavlja
nje te komunalne djelatnosti refundirati poduzeću »Runo
list« d.o.o. Delnice.
Članak 3.
Godišnjim planom utvrdit će se iznos sredstava potrebnih
za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 1. ove Odlu
ke kao i obini poslova za tekuću godinu, a plaćanje će se vr
šiti po mjesečno ispostavljenim računima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim
novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 363-02/00-01/03
Ur. broj: 2112-01-01-03
Delnice, 26. siječnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA
Predsjednik
Marijan Pleše, dipl. ing., v. r.

ODLUKU
o prihvaćanju promjene cijena pogrebnih usluga
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Delnica prihvaća promjenu cijena
pogrebnih usluga koje predlaže koncesionar poduzeće
»Imoćanka« d.o.o. Delnice.
Članak 2.
Datum primjene novih cijena je 15. veljače 2001. godine.
Sastavni dio ove Odluke je novi cjenik.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Pri
morsko-goranske županije.
Klasa: 363-09/01-01/01
Ur. broj: 2112-01-OO-OŽ
Delnice, 26. siječnja 2001.
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5.
Temeljem članka 13.A stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36795, 70/97, 128/99,
57/00 i 129/00) te članka 14. Statuta Grada Delnica (»Slu
žbene novine« broj 7/94 i 24/97) Gradsko vijeće Grada Del
nica, na sjednici održanoj 26. siječnja 2001. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati
putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
Članak 1.
Temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
pravnim i fizičkim osobama obavljat će se sljedeće komu
nalne djelatnosti:
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1. Odvoz krupnog otpada i otpada sa javnih površina
kontejnerima
2. Čišćenje i održavanje slivnika oborinske kanalizacije
3. Zimska služba na nerazvrstanim cestama
4. Održavanje javne rasvjete
Članak 2.
Komunalne djelatnosti iz članka 1. ove Odluke povjerit
će se fizičkim ili pravnim osobama registriranim za obavlja
nje te djelatnosti putem javnog natječaja.
Fizičke ili pravne osobe koje se javljaju na natječaj za
obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 1. ove Odluke
moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
- tehnička sposobnost za obavljanje djelatnosti
- poslovni ugled
Kao najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda po
nuđača koji:
- dokaže svoju tehničku sposobnost za obavljanje jedne
od djelatnosti
- ima reference
- ima povoljnu cijenu
- je podmirio sve doprinose propisane zakonom (mirovin
sko, zdravstveno).

t
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Članak 3.
Postupak provedbe javnog prikupljanja ponuda ili javnog
natječaja za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti
iz članka 1. ove Odluke provodi Komisija za provedbu na
tječaja.
Odluku o izboru osobe kojoj će se na temelju Ugovora
povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti donosi Gradsko
vijeće.
Na temelju Odluke Gradskog vijeća, Poglavarstvo sklapa
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
fizičkoj ili pravnoj osobi.
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatno
sti sklapa se na vrijeme od 4 godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim
novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 363-02/01-01/02
Ur. broj: 2112-01-00-01
Delnice, 26. siječnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA
Predsjednik
Marijan Pleše, dipl. ing., v. r.

