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GRADONAČELNIK

1.
Na temelju članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( „ Službeni vjesnik “
Grada Hrvatske Kostajnice br. 11/17, 13/19 i 23/19 ) i članka 51. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice
( „ Službeni vjesnik “ broj 63/19 i 76/19 ) gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice donosi

ODLUKU
o provedbi postupka jednostavne nabave
Članak 1.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak jednostavne nabave.
Članak 2.
Ova Odluka o početku postupka nabave sadrži: naziv predmeta nabave, redni broj predmeta nabave,
procijenjenu vrijednost nabave, izvor planiranih sredstava, osobe koje provode postupak nabave ( u
daljnjem tekstu: ovlašteni predstavnici javnog naručitelja ) i popis gospodarskih subjekata kojima će se
uputiti poziv za dostavu ponude.
Članak 3.
Predmet nabave: Opskrba električnom energijom.
Članak 4.
Javni naručitelj za usluge koji su predmet javne nabave je Grad Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole
Šubića Zrinskog 1, OIB 06208368082.
Članak 5.
Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu javnu nabavu je Dalibor Bišćan, gradonačelnik
Grada Hrvatske Kostajnice.
Članak 6.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja ( stručno povjerenstvo ) u postupku javne nabave su:
1. Petar Samardžija – voditelj
2. Zoran Stunković – član
3. Antun Pavičić – član
Članak 7.
Evidencijski broj nabave: N 02.
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Članak 8.
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (
PDV-a ) i iznosi 120.000,00 kuna.
Članak 9.
Izvor – način planiranih sredstava: Proračun Grada Hrvatske Kostajnice.
Članak 10.
Kriterij za odabir ponude: Najniža cijena ponude sukladno zakonskim uvjetima i zahtjevima iz
dokumentacije za nadmetanje.
Članak 11.

1.
2.
3.
4.

Poziv za dostavu ponude uputit će se:
HEP Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
RWE Energija d.o.o., Buzinska cesta 58, Zagreb
Hrvatski telekom d.d. Zagreb
GEN – I Zagreb d.o.o., Radnička cesta 54, Zagreb
Članak 12.
Ostali uvjeti nabave bit će određeni dokumentacijom za nadmetanje.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADONAČELNIK

KLASA: 022-01/20-01/04
URBROJ: 2176/02-01-20-1
Hrvatska Kostajnica, 10. siječnja 2020.
GRADONAČELNIK
Dalibor Bišćan, mag. ing.amb., v.r.
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2.
Na temelju članka 8, 9 i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (
regionalnoj ) samoupravi ( „ Narodne novine “ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 ) i članka 51. Statuta Grada
Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ broj 63/19 i 76/19 ), u skladu s Proračunom Grada Hrvatske
Kostajnice za 2020. god. ( „ Službeni vjesnik “ br. 89/19 ) gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice
utvrđuje i donosi

PLAN PRIJMA
u službu službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel
Grada Hrvatske Kostajnice
Članak 1.
Ovim Planom prijama utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel
Grada Hrvatske Kostajnice za 2020. godinu.
Članak 2.
Plan prijama u službu sadrži:
-

stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu
potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme
Članak 3.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hrvatske Kostajnice trenutno važećim Pravilnikom o
unutarnjem redu sistematizirano je ukupno 13 radnih mjesta, a na dan 01. siječnja 2020. godine zaposleno je
9 službenika i 2 namještenika.
Stanje popunjenosti radnih mjesta po stručnim spremama je slijedeće:
-

VSS 3 službenika
SSS 6 službenika
SSS 2 namještenika
Članak 4.

U 2020. godini planira se prijam jednog službenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatske
Kostajnice.
Članak 5.
Utvrđuje se da je u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hrvatske Kostajnice zaposlen jedan
pripadnik srpske nacionalne manjine.
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Članak 6.
Prilikom popunjavanja slobodnih radnih mjesta vodit će se računa o pravu pripadnika nacionalnih
manjina na njihovu zastupljenost, sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i
Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi.
Članak 7.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „ Službenim novinama Grada Hrvatske
Kostajnice “ i web stranici Grada Hrvatske Kostajnice.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADONAČELNIK

KLASA: 022-01/20-01/02
UR.BROJ: 2176/02-01-20-1
Hrvatska Kostajnica, 13. siječnja 2020.
GRADONAČELNIK
Dalibor Bišćan, mag.ing.amb., v.r.
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3.
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( „ Narodne novine “ br. 120/16 ) i članka 51. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice
( „ Službeni vjesnik “ 63/19 i 76/19 ) gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice donio je
PLAN NABAVE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE
ZA 2020. GODINU
Članak 1.
U skladu s Proračunom Grada Hrvatske Kostajnice za 2020. godinu ( „ Službeni vjesnik “ broj 89/19 ), utvrđuje
se Plan nabave za proračunsku 2020. godinu.
Članak 2.
Tijekom 2020. godine provest će se nabava slijedećih roba, radova i usluga:
Brojčana
oznaka iz
Jedinstvenog
riječnika
javne nabave
( CPV )

Procjenjena
vrijednost
( u kunama )

N 01

Rekonstrukcija ulice
Davorina Trstenjaka –
projektna dokumentacija

71242000-6

N 02

Javna rasvjeta - energija

N 03

Deratizacija i dezinsekcija

Evid.
broj

Predmet nabave

Predmet
podijeljen
na grupe

Sklapa li
se okvirni
sporazum
ili ugovor

Planirani
početak
postupka

Planirano
trajanje ugovora ili
okvirnog
sporazuma

160.000,00

ne

ugovor

01.05.2020.

15.05.- 15.07.2020.

09310000-5

120.000,00

ne

ugovor

15.01.2020.

01.03.2020.
- 28.02.2021.

90923000-3

48.000,00

ne

ugovor

01.02.2020.

15.02.-31.12.2020.

Vrsta
postupka
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Pojačano održavanje
N 04
(sanacija) nerazvrstanih
45233141-9
314.000,00
ne
cesta-Ulica S.S. Kranjčevića
Uređenje glavnog Gradskog
N 05
perivoja
45454000-4
192.000,00
ne

BROJ 1
ugovor

01.03.2020.

15.03.-15.07.2020.

ugovor

01.02.2020.

01.04.-31.10.2020.
01.04.-31.10.2020.

N 06

Sanacija krovišta Hrvatskog
doma

45261900-3

172.000,00

ne

ugovor

01.03.2020.

N 07

Sanacija krovišta zgrade Trg
kralja Tomislava 2 b
45261900-3

200.000,00

ne

ugovor

01.04.2020. 01.05.- 15.07.2020.

N 08

Energetske uštede – projekt
Pametni gradovi

71314200-4

176.000,00

ne

ugovor

01.03.2020.

01.04.-31.12.2020.

45233141-9

490.000,00

ne

ugovor

01.03.2020.

15.03.-15.07.2020.

72411000-4

88.000,00

ne

ugovor

01.03.2020.

15.03.- 31.12.2020.

N 09

N 10

Pojačano održavanje
(sanacija) nerazvrstanih
cesta – Utolička ulica
Promicanje internetske
povezanosti u lokalnim
zajednicama

Članak 3.
Ovaj Plan nabave objavit će se u „ Službenom vjesniku “ i na mrežnim stranicama Grada Hrvatske Kostajnice, a stupa na snagu danom donošenja.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-01/20-01/01
UR.BROJ: 2176/02-01-20-1
Hrvatska Kostajnica, 14. siječnja 2020.
GRADONAČELNIK
Dalibor Bišćan, mag.ing. amb., v.r.
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4.
Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „ Narodne novine “ broj 25/13 i
85/15 ) i članka 51. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ broj 63/19 i 76/19 )
gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice, dana 20. siječnja 2020., donio je

ODLUKU
o imenovanju službenika za informiranje
Članak 1.
Petar Samardžija, dipl.iur., voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i
socijalnu skrb određuje se za službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup
informacijama ( u daljnjem tekstu: službenik za informiranje ).
Članak 2.

-

Službenik za informiranje:
obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,
rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u
službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela Grada Hrvatske Kostajnice
osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih
Zakonom o pravu na pristup informacijama
Članak 3.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ( u daljnjem tekstu:
korisnik) ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradu Hrvatska
Kostajnica.
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se podnosi, podatke koji su važni za
prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku
odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Pisani zahtjev podnosi se osobno ili poštom na adresu: Grad
Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 44430 Hrvatska Kostajnica, te putem elektronske pošte:
pisarnica@hrvatska-kostajnca.hr i tajnik@hrvatska-kostajnca.hr.
Usmeni zahtjev podnosi se osobno kod službenika za informiranje, na adresi Trg N. Š. Zrinskog 1, Hrvatska
Kostajnica. O usmenom zahtjevu sastavlja se službena bilješka.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju službenika za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama ( „ Službeni vjesnik “ broj 46/06 ).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „ Službenim novinama Grada
Hrvatske Kostajnica “ i na web stranici Grada Hrvatske Kostajnice.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADONAČELNIK
KLASA: 008-01/20-01/01
URBROJ: 2176/02-01-20-1
Hrvatska Kostajnica, 20. siječnja 2020.
GRADONAČELNIK
Dalibor Bišćan, mag.ing.amb., v.r.

5.
Na temelju članka 37. Uredbe ( EU ) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o
zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju
izvan snage Direktive 95/46/EZ ( u nastavku teksta: Opća uredba o zaštiti podataka ) i članka 51. Statuta
Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ broj 63/19 i 76/19 ) gradonačelnik Grada Hrvatske
Kostajnice, dana 20. siječnja 2020., donio je
ODLUKU
o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Članak 1.
Voditelj obrade podataka Grad Hrvatska Kostajnica, Trg N. Š. Zrinskog 1, OIB 06208368082, ( u
nastavku: voditelj obrade ), kao tijelo javne vlasti koje prikuplja i obrađuje osobne podatke pojedinaca,
imenuje službenika za zaštitu podataka.
Članak 2.
Petar Samardžija, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka.
Članak 3.
Službeni kontakt – podaci službenika za zaštitu osobnih podataka voditelja obrade su:
tel. 044 551 559, e-mail: tajnik@hrvatska-kostajnica.hr.
Članak 4.

-

-

Službenik za zaštitu podataka obavlja slijedeće poslove:
informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o
njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim odredbama EU ili Republike
Hrvatske o zaštiti podataka,
prati poštovanje Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba EU ili Republike Hrvatske o
zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka,
uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoba koje sudjeluju u
postupcima obrade te povezane revizije,
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- pruža savjete, kada je to zatraženo, glede procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina
izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka,
- upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka
u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih
podataka,
- upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu
zaštite osobnih podataka
- surađuje s nadzornim tijelima
- djeluje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo u pitanjima glede obrade, što uključuje i prethodno
savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti podataka, te savjetovanje, prema potrebi, o svim
drugim pitanjima.
Članak 5.
Službenik za zaštitu osobnih podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s
postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje
sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za
zaštitu osobnih podataka.
Članak 6.
Utvrđuje se da zadaće i dužnosti službenika za zaštitu podataka nisu u sukobu interesa sa zadaćama i
poslovima koje imenovani inače obavlja u sklopu svojih redovitih dužnosti jer imenovani ne sudjeluje u
odlučivanju o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka. Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju
isključivo u svrhe propisane općim aktima voditelja obrade, koji se uvijek donose kao podzakonski propisi,
na temelju zakonskih ovlaštenja i u skladu sa zakonom.
Budući da opće akte voditelja obrade donosi Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog
gradonačelnika Grada Hrvatske Kostajnice, a službenik za zaštitu podataka pri njihovu donošenju nema
pravo odlučivanja, utvrđuje se da on nije u sukobu interesa.
Članak 7.
Službenik za zaštitu osobnih podataka svoje dužnosti i zadaće obavljat će neovisno.
Voditelj obrade podupire službenika za zaštitu podataka u izvršavanju zadaća iz članka 39. Opće
uredbe o zaštiti podataka pružajući mu potrebna sredstva za izvršavanje tih zadaća i ostvarivanje pristupa
osobnim podacima i postupcima obrade te održavanje potrebnog stručnog znanja službenika.
Voditelj obrade osigurava da službenik za zaštitu podataka ne prima nikakve upute glede izvršenja
tih zadaća. Voditelj obrade jamči da službenika neće razriješiti dužnosti niti kazniti zbog izvršavanja
njegovih zadaća. Službenik izravno odgovara gradonačelniku.
Članak 8.
Voditelj obrade osigurava službeniku za zaštitu podataka primjereno i pravodobno uključenje u sva
pitanja glede zaštite osobnih podataka.
Članak 9.
Voditelj obrade omogućit će službeniku za zaštitu podataka potrebnu edukaciju, pohađanjem
specijaliziranih seminara i radionica na temu zaštite i obrade osobnih podataka, najmanje jednom godišnje, a
prema potrebi i češće.
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Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „ Službenim novinama Grada
Hrvatske Kostajnice “ i na web stranici Grada Hrvatske Kostajnice.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-01/20-01/03
URBROJ: 2176/02-01-20-1
Hrvatska Kostajnica, 20. siječnja 2020.
GRADONAČELNIK
Dalibor Bišćan, mag.ing.amb., v.r
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