
SLUŽBENE NOVINE
OPĆINE KOSTRENA

Sadržaj

OPĆINSKI NAČELNIK

13. Odluka o izmjeni Pravilnika o radu 196
14. Odluka o imenovanju službenika ovlaštenih za elektronički pristup podacima  

iz Evidencije o dohocima i primicima (projekt EDIP) 196
15. Odluka o drugoj dopuni Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom  

na području Općine Kostrena za 2016. godinu 198

Godina 3 - broj 6 Ponedjeljak, 11. srpnja 2016. g. ISSN 1849-4900



Godina 3 - broj 6 Ponedjeljak, 11. srpnja 2016. g. Str. 196

OPĆINSKI NAČELNIK

13.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Kostrena 
(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 
26/09, 10/13, 17/14), Općinska načelnica Općine Ko-
strena dana 05. srpnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU 
o izmjeni Pravilnika o radu

Članak 1.

U članku 12. točka 4. alineja 1. Pravilnika o radu 
(Službene novine Općine Kostrena« broj 01/15, 2/16) 
briše se riječi „izvanredan“ i umjesto iste dodaje riječ 
„odličan“. 

U članku 12. točka 4. alineja 2. Pravilnika o radu 
(Službene novine Općine Kostrena« broj 01/15, 2/16) 
briše se riječ „odličan“ i umjesto iste dodaje riječ „vrlo 
dobar“. 

Sve ostale odredbe članka 12. ostaju 
neizmijenjene.

 Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenim novinama Općine Kostrena« 
i oglasnoj ploči Općine Kostrena.

KLASA: 022-06/16-01/2 
URBROJ: 2170-07-03-16-245 
Kostrena, 5. srpnja 2016. godine

Općinska načelnica 
Mirela Marunić, dipl.ing.

14.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Kostrena 
(Službene novine Primorsko-goranske županije broj 
26/09, 10/13, 17/14), Općinska načelnica je donijela 
slijedeću

ODLUKU

Imenuju se Martina Zekić, Viši stručni suradnik 
za lokalni ekonomski razvoj i financije i Borka Reljac, 
Viši stručni suradnik za socijalu i zdravstvenu skrb na 
mjesto službenika ovlaštenih za elektronički pristup po-
dacima iz Evidencije o dohocima i primicima- projekt 
EDIP.

Odluka o imenovanju objaviti će se u službenom 
glasilu Općine Kostrena.

Obrazloženje:

Na temelju dopisa Udruge općina Republike 
Hrvatske pojavio se interes za projektom naziva EDIP. 
Projekt predstavlja evidenciju dohodaka i primitaka o 
kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju. Izvori 
podataka za EDIP su JOPPD obrasci podneseni u raz-
doblju za koje se podaci daju, godišnja prijava poreza na 
dohodak, rješenja o paušalnom utvrđivanju poreza na 
dohodak od samostalne djelatnosti, rješenja o najmu ili 
zakupu pokretnina i nekretnina, rješenja o paušalnom 
utvrđivanju poreza na dohodak ostvarenom obavlja-
njem djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja 
putnicima i turistima te organiziranja kampova, rješe-
nja od otuđenja imovine, knjigovodstvenih kartica.

Sustav EDIP (Evidencija dohodaka i primitaka) 
namijenjen je službenicima Porezne uprave (izdavanje 
potvrde na ispostavama PU) i samim institucijama u 
svrhu elektroničke razmjene – web servisi i batch raz-
mjena. Cilj uvođenja elektronske razmjene podataka u 
prvom redu jest učinkovitiji i brži rad prilikom odobra-
vanja prava građana, smanjivanje broja stranaka koje 
osobno dolaze u Poreznu upravu po potvrde o visini 
dohodaka i primitaka i brže ostvarivanje prava građana. 

Nakon dostave dokumentacije sa Poreznom 
upravom sklapa se ugovor, a sam program je besplatan. 
U tu svrhu potrebno je imenovati službenika Jedinstve-
nog upravnog odjela Općine Kostrena ovlaštenog za 
elektronički pristup podacima iz Evidencije o dohocima 
i primicima, u svrhu obavljanja poslova iz djelokruga 
Općine Kostrena i to: upis učenika i/ili utvrđivanje cije-
ne usluge za produženi boravak ili cjelodnevni, odgojno 
obrazovni rad, pravo na opskrbninu i besplatne školske 
udžbenike, pravo na dodjelu stipendije, oslobođenje 
od plaćanja komunalne naknade, subvencioniranje i/
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ili utvrđivanje cijene vrtića, prava iz sustava socijalne 
skrbi, reguliranje prava na stambeno zbrinjavanje, re-
guliranje prava na otpis duga, odgodu/obročnu otplatu 
duga te odgodu ovrhe, ostvarivanje prava na invalidni-
nu i pravo na jednokratnu novčanu pomoć.

KLASA: 022-06/16-01/2 
URBROJ: 2170-07-03-16-239 
Kostrena, 05. srpnja 2016. godine

Općinska načelnica 
Mirela Marunić, dipl.ing.
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"Službene novine Općine Kostrena" izdaje Općina Kostrena. Uredništvo: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena. 
URL: http://www.kostrena.hr; e-mail: sluzbene-novine@kostrena.hr; Urednik: Egon Dujmić, članovi uredništva: Predrag 
Petrović i Zrinka Vukušić. Tisak: Obrt fotokopiranje i tisak Zambelli, vl. Rudolf Zambelli, 51000 Rijeka, Školski prolaz 1.

15.

Temeljem članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru 
(˝Narodne novine˝ broj 36/04, 43/08, 133/13, 63/14) i članka 44. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Pri-
morsko-goranske županije« broj 26/09, 10/13, 17/14), Općinska načelnica Općine Kostrena na sjednici održanoj 
28. lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU 
o drugoj dopuni Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom 

na području Općine Kostrena za 2016. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom dopunjuje se članak 5. Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Op-
ćine Kostrena za 2016. godinu („Službene novine Općine Kostrena“ br. 1/16, 4/16) na način da se u tabelarnom 
pregledu koji su odnosi na mikrolokaciju broj 12. u dijelu koji se odnosi na sredstva štand-kiosk ista dopunjuje s 
terasom, kao i da se iza mikrolokacije broj 14. dodaje nova mikrolokacija broj 15. na k.č. broj 5525/1 k.o. Kostre-
na-Lucija pomorsko dobro: 

DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE 
MOGU OBAVLJATI I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

NAZIV 
PLAŽE ili 

lokacije

BROJ 
LOKACIJE

k.č. / 
K.O. MIKROLOKACIJA DJELATNOST SREDSTVO

Mali Jarak 15
5525/1 
Kostrena
Lucija

Plato ispod šetnice, zapadno 
od vaterpolo igrališta 

Iznajmljivanje 
sredstava

Skuter i 
sredstva 
za vuču s 
opremom

Članak 2.

Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Kostrena“.

KLASA: 022-06/16-01/2 
URBROJ: 2170-07-03-16-238 
Kostrena, 28. lipnja 2016. godine

Općinska načelnica 
Mirela Marunić, dipl.ing.




