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SLUŽBENE NOVINE

Petak, 3. studenoga 1995.

Općina Jelenje
18.

Na temelju odluke Općinskog Vijeća Općine Jelenje 15.
rujna 1994. godine, Poglavarstvo Općine Jelenje, na svojoj
sjednici 12. listopada 1995. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o dodjeli učeničkih i studentskih kredita
Članak 1.
Za školsku godinu 1995/96. Općina Jelenje dodjeljuje
tri (3) kredita za učenike i četiri (4) kredita za studente pod
uvjetima Odluke Općinskog Vijeća od 15. rujna 1994. go
dine o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i student
skih kredita.
Članak 2.
Visina mjesečnog iznosa kredita iznosi 300,00 Kuna za
učenike i 600,00 Kuna za studente.
Iznose navedene u stavku 1., ovog članka, Poglavarstvo
može tokom godine korigirati.
Kredit se isplaćuje do 10. u mjesecu za tekući mjesec,
zaključno sa mjesecom lipnjom 1996. godine.
Za deveti i deseti mjesec 1995. godine krediti će se
isplatiti uz isplatu za mjesec studeni 1995. godine.

»Zahtjev za davanje stana u najam podnosi se Općin
skoj upravi temeljem natječaja koji se objavljuje na ogla
snoj ploči Općine od 01. 11. do 30. 11. u godini koja
prethodi godini za koju se lista utvrđuje«.
Članak 2.
Članak 16. navedene Odluke se briše i njegov novi tekst
glasi:
»Pristigle zahtjeve razmatra Poglavarstvo Općine, utvr
đuje broj bodova za svaki zahtjev te utvrđuje listu, u roku
od 15 dana po zaključenju natječaja.
Svaki podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvr
đeni red u listi i obavljeno bodovanje Općinskom Vijeću, u
roku od osam dana nakon isticanja liste«.
Članak 3.
Briše se članak 17. i njegov novi tekst glasi:
»Lista je na snazi jednu kalendarsku godinu, a objav
ljuje se na Oglasnoj ploči Općine u roku od 8 dana po
utvrđivanju.
Članak 4.
Briše se članak 33. i njegov novi tekst glasi:
»Do utvrđivanja liste za 1996. godinu ne može se skla
pati ugovor o najmu stana u vlasništvu Općine Jelenje«.

Članak 3.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenim novinama« Županije primorsko-goran
ske.
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19.

20.

Na temelju članka 14, 67. i 87. stavak 1. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 90/92 i 94/93) i
članka 25. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Župa
nije primorsko-goranske« broj 14/93), Općinsko Vijeće Op
ćine Jelenje, na sjednici 25. listopada 1995. donosi

Na temelju članka 45. i 46. Zakona o izmjenama i dopu
nama Zakona o športu (»Narodne novine broj 77/95), te na
temelju članka 25. Statuta Općine Jelenje (»Službene no
vine« Županije primorsko-goranske 14/93), Općinsko Vi
jeće Općine Jelenje, na svojoj sjednici 25. listopada 1995.
godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju stanova
u vlasništvu Općine Jelenje u najam

ODLUKU
o preuzimanju športskih objekata u vlasništvo
Općine Jelenje

Članak 1.

Članak 1.

Članak 15. Odluke o davanju stanova u vlasništvu Op
ćine Jelenje u najam (»Službene novine« Županije primor
sko-goranske broj 14/93) briše se i njegov novi tekst glasi:

Športski objekti na području Općine Jelenje sa svim
pripadajućim pratećim nekretninama postaju vlasništvo
Općine Jelenje.

/
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To su:
1. Automotodrom »Grobnik« — Grobničko polje
2. Športska zračna luka »Krila Kvarnera« — Grobničko
polje
3. Nogometno igralište NK »Rječina« — Dražice
4. Boćalište BK »Rječina« — Dražice
5. Planinarski dom »Hahlić« — Hahlić
6. Lovačka kućica »Kripanj« — Kripanj
7. Lovačka kućica »Radovanj« — Radovanj
8. Dio športsko-rekreacijskog centra »Platak« koji se nalazi
na području Općine Jelenje — Platak.
Članak 2.
Odlukom Općinskog Vijeća Općine Jelenje odredit će
se način korištenja športskih objekata iz članka 1. ove

Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.
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