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OPĆINSKO VIJEĆE

57.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Kostrena 
(“Službene novine Općine Kostrena” broj 2/18, 11/18, 
1/20) i članka 20. stavak 1. Odluke o javnim priznanji-
ma Općine Kostrena (“Službene novine Općine Ko-
strena” broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Kostrena na 
sjednici održanoj 26. studenoga 2020. godine, donijelo 
je

ODLUKU 
o dodjeli javnog priznanja Općine Kostrena za 

2020. godinu

Članak 1.

Nagrada Općine Kostrena za životno djelo do-
djeljuje se dr. sc. SILVANI VRANIĆ za svekoliki dopri-
nos u društvenom i kulturnom životu Općine Kostrena.

Članak 2.

Nagradu iz članka 1. ove Odluke čini plaketa i 
novčana nagrada u iznosu od 10.000,00 kuna. 

Članak 4.

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

KLASA: 021-05/20-01/3 
URBROJ: 2170-07-01-20-59 
Kostrena, 26. studenoga 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik 
Dražen Soldan

58.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Kostrena 
(˝Službene novine Općine Kostrena˝ broj 2/18, 11/18, 
1/20) a u svezi članka 21. stavak 5. Odluke o osniva-
nju Savjeta mladih Općine Kostrena (˝Službene novine 
Primorsko-goranske županije˝ broj 17/14, ˝Službene 
novine Općine Kostrena˝ broj 2/15), Općinsko vijeće 
Općine Kostrena na sjednici održanoj 26. studenoga 
2020. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK

I.

Odobravaju se izmjene Programa rada Savjeta 
mladih Općine Kostrena za 2020. godinu, KLASA: 021-
05/18-01/9, URBROJ: 2170-07-01-20-21 od 11. stude-
nog 2020. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u ˝Službenim novi-
nama Općine Kostrena˝. 

KLASA: 021-05/20-01/3 
URBROJ: 2170-07-01-20-60 
Kostrena, 26. studenoga 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik 
Dražen Soldan

59.

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim 
porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17) i član-
ka 34. Statuta Općine Kostrena („Službene novine Op-
ćine Kostrena“ br. 2/18, 11/18, 1/20) Općinsko vijeće 
Općine Kostrena, na sjednici održanoj 26. studenoga 
2020. godine, donijelo je

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o porezima Općine Kostrena

Članak 1.

U članku 2. Odluke o porezima Općine Kostre-
na („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/17, 10/17, 
13/18), (dalje: Odluka), briše se točka 1., točke 2. i 3. 
postaju točke 1. i 2. 



Godina 7 - broj 8 Petak, 27. studenoga 2020. Str. 395

Članak 2.

Briše se naslov „1. Porez na potrošnju“ i članci 
3., 4., 5., 6. i 7. Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novi-
nama Općine Kostrena“, a stupa na snagu od 1. siječnja 
2021. godine.

KLASA: 021-05/20-01/3 
URBROJ: 2170-07-01-20-61 
Kostrena, 26. studenoga 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik 
Dražen Soldan

60.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Kostrena 
(„Službene novine Općine Kostrena“ broj 2/18, 11/18, 
1/20), a u svezi članka 5 stavak 1. Odluke o mjerilima 
za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ od ro-
ditelja – korisnika usluga („Službene novine Općine 
Kostrena“ broj 4/20) Općinsko vijeće Općine Kostrena 
na sjednici održanoj dana 26. studenog 2020. godine 
donijelo je 

ODLUKU 
 o plaćanju usluge Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ od 

strane roditelja – korisnika usluge u slučajevima 
zaraze virusom COVID-19 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja us-
luge Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ (u nastavku: Vrtić) 
u dijelu ekonomske cijene u kojem sudjeluju roditelji 
– korisnici usluga u slučaju izdvojenog slučaja zaraze 
izazvane virusom COVID-19 ili izrečene mjere samoi-
zolacije, odnosno u slučaju izrečene mjere samoizolaci-
je cijele odgojno-obrazovne skupine.

Članak 2.

U slučajevima iz članka 1. ove Odluke, rodite-
lji-korisnici usluge Vrtića sudjelovat će u plaćanju eko-
nomske cijene razmjerno broju dana korištenja usluge 
Vrtića.

Potvrda-ispričnica za dijete koje ne pohađa vrtić 
jer je u izolaciji/samoizolaciji mora se dostaviti najka-
snije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu.

Članak 3.

Ukoliko mjerama i uputama Vlade Republike 
Hrvatske, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ili 
drugog nadležnog tijela bude obustavljen rad dječjih 
vrtića, roditelji-korisnici usluge sudjelovat će u eko-
nomskoj cijeni razmjerno broju dana korištenja usluge 
Vrtića.

Članak 4.

Način naplate sukladno ovoj Odluci, primjenju-
je se počam od obračuna za mjesec studeni, i vrijedi do 
izmjene ili prestanka važenja ove Odluke, sve sukladno 
epidemiološkoj situaciji u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

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

KLASA: 021-05/20-01/3 
URBROJ: 2170-07-01-20-62 
Kostrena, 26. studenoga 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik  
Dražen Soldan

61.

Na temelju članka 96. Zakona o financiranju 
političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma 
(„Narodne novine“ br. 29/19 i 98/19) i članka 7. Zakona 
o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(„Narodne novine“ br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pro-
čišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike 
Hrvatske, 96/16 i 70/17) i članka 34. Statuta Općine Ko-
strena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/18 , 
11/18 i 1/20) Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjed-
nici održanoj 26. studenog 2020. godine donijelo je 

ODLUKU 
o II. izmjenama i dopunama Odluke o 

raspoređivanju sredstava političkim strankama i 
nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom 

vijeću Općine Kostrena u 2020. godini

Članak 1.

U preambuli Odluke o raspoređivanju sred-
stava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima 
zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 
2020. godini („Službene novine Općine Kostrena „br. 
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10/19 i 11/19 ), (u nastavku: Odluka) umjesto riječi 
„članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih 
aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narod-
ne novine“ br. 29/19 i 98/19.) trebaju stajati riječi: „član-
ka 96. Zakona o financiranju političkih aktivnosti , iz-
borne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 
29/19 i 98/19))“ te se dodaju riječi “i članka 7. Zakona 
o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(Narodne novine br. 24/11, 61/11,27/13 i 48/13- proči-
šćeni tekst, 2/14-Odluke ustavnog suda Republike Hr-
vatske, 96/16 i 70/17)“.

Članak 2.

U članku 2. Odluke umjesto riječi „prema ko-
načnim rezultatima izbora“ trebaju stajati riječi „ u tre-
nutku konstituiranja“.

Članak 3.

U članku 5. Odluke umjesto riječi „ žiro račun 
ogranka političke stranke i na žiro račun nezavisnih vi-
jećnika“ trebaju stajati riječi „žiro račun političke stran-
ke i na poseban račun nezavisnih vijećnika“. 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
objave u „Službenim novinama Općine Kostrena“.

KLASA: 021-05/20-01/3 
URBROJ: 2170-07-01-20-63 
Kostrena, 26. studenoga 2020. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik 
Dražen Soldan

62.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o ublaža-
vanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Na-
rodne novine“ br. 16/19), i članka 34. Statuta Općine 
Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/18, 
11/18, 1/20), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjed-
nici održanoj 26. studenoga 2020. godine, donijelo je

PLAN 
djelovanja u području prirodnih nepogoda za 

2021. godinu

I.

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 
za 2021. godinu (u nastavku: Plan) normativni je akt 
Općine Kostrena kojim se planira sustav reagiranja u 
izvanrednim događajima uzrokovanim prirodnim ne-
pogodama na lokalnoj razini, uređuju kriteriji i ovlasti 
za proglašenje prirodne nepogode, procjena štete od 
prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i 
djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda 
nastalih na području Općine Kostrena, Registar šteta 
od prirodnih nepogoda, način pravovremenog poduzi-
manja preventivnih mjera s naglaskom na ublažavanje i 
djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

II.

Plan sadrži tekstualni dio koji se čuva u Uprav-
nom odjelu za opće, pravne poslove i lokalnu samo-
upravu, objavit će se na mrežnoj stranici Općine Ko-
strena i nije predmet objave u „Službenim novinama 
Općine Kostrena“.

III.

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

KLASA: 021-05/20-01/3 
URBROJ: 2170-07-01-20-64 
Kostrena, 26. studenoga 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik 
Dražen Soldan


