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GRADSKO VIJEĆE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE

1.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „ Narodne novine “
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 –
pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17 i 98/19 ) i članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („
Službeni vjesnik “ br. 63/19 i 76/19 ) Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog
gradonačelnika, na 25. sjednici održanoj 19. ožujka 2020. donosi

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Hrvatske Kostajnice
Članak 1.
U Statutu Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ broj 63/19 i 76/19 ) u članku 36. stavak
2. se mijenja i glasi:
„ Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte nadležnom tijelu
državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt, s izvatkom iz zapisnika, u roku 15 dana od dana donošenja, te
bez odgode gradonačelniku “.
Članak 2.
U članku 51. stavak 3. iza podstavka 18. dodaje se novi podstavak 19. koji glasi:
„ odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave
nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području “.
Dosadašnji podstavak 19. postaje podstavak 20.
Članak 3.
U članku 54. podstavku 1. riječi:
„ Ako gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti
predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi od primjene općeg akta “
zamjenjuju se riječima:
„ Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, gradonačelnik je dužan bez odgode o
tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o
obustavi općeg akta “.
Članak 4.
U članku 67. stavak 1. se mijenja i glasi:
„ Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Hrvatske Kostajnice kao i povjerenih poslova
državne uprave ustrojava se Jedinstveni upravni odjel. “.
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Članak 5.
U članku 104. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
„ Jedinstveni upravni odjel u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim stvarima u
prvom stupnju. “.
„ Protiv pojedinačnih akata iz stavka 3. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave
u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.
Članak 6.
U članku 105. riječi: „ obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem
djelokrugu, sukladno posebnom zakonu “ zamjenjuju se riječima: „ obavlja nadležno tijelo državne uprave u
čijem je djelokrugu pojedinačni akt “.
Članak 7.
U članku 106. riječi: „ ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji i nadležna središnja
tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu “ zamjenjuju se riječima: „ nadležno tijelo državne uprave
u čijem je djelokrugu opći akt “.
Članak 8.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenim novinama Grada
Hrvatske Kostajnice “.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/31
URBROJ: 2176/02-02-20-2
Hrvatska Kostajnica, 19. ožujka 2020.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Čubaković, prof., v.r.
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2.
Na temelju članka 20. stavak 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ( „ Narodne novine “
broj 17/19 i 98/19 ), članka 33. stavak 1. alineja 22. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “
broj 63/19 i 76/19 ) i članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice ( „Službeni vjesnik“
broj 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ) Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika,
na 25. sjednici održanoj 19. ožujka 2019., donijelo je

ODLUKU
o razrješenju ravnateljice i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice
Milivoja Cvetnića Hrvatska Kostajnica
Članak 1.
SILVANA VODNICA FILIČIĆ, razrješuje se dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice
Milivoja Cvetnića Hrvatska Kostajnica, s danom 19. ožujka 2020. god.
Članak 2.
PETAR SAMARDŽIJA imenuje se za vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice
Milivoja Cvetnića Hrvatska Kostajnica, s danom 20. ožujka 2020. god., do imenovanja ravnatelja, a najduže
do godinu dana.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „ Službenim novinama Grada Hrvatske Kostajnice “.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/06
URBROJ: 2176/02-02-20-1
Hrvatska Kostajnica, 19. ožujka 2020.
PREDSJEDNIK
Ivan Čubaković, prof., v.r.
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3.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „ Narodne novine
“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst, 137/15, 123/17
i 98/19 ), članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ broj 63/19 i 76/19 ) i članka
70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ broj 27/09, 20/13, 43/14 i
11/18 ) Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 25. sjednici
održanoj 19. ožujka 2020. donijelo je

ODLUKU
o otpisu potraživanja
Članak 1.
Ovom Odlukom se sukladno zakonskim propisima uređuje otpis nenaplativog potraživanja koje nije
naplaćeno do 31. prosinca 2019. god.
Članak 2.
Odobrava se otpis potraživanja od Ivana Garvanovića iz Zagreba, Kralja Zvonimira 30 s naslova
naknade za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova u ukupnom iznosu od 19.675,48 kn.
Članak 3.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hrvatske Kostajnice da u skladu s ovom Odlukom
izvrši isknjiženje u poslovnim knjigama.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenim novinama Grada Hrvatske
Kostajnice “.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/07
URBROJ: 2176/02-02-20-1
Hrvatska Kostajnica, 19. ožujka 2020.

PREDSJEDNIK
Ivan Čubaković, prof., v.r.
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4.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „ Narodne novine “
br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst, 137/15, 123/17 i
98/19 ), članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ broj 63/19 i 76/19 ) i članka 70.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ broj 27/09, 20/13, 43/14 i
11/18 ) Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 25. sjednici
održanoj 19. ožujka 2020. donijelo je

ODLUKU
o otpisu duga fizičkoj osobi
Članak 1.
Ovom Odlukom se sukladno zakonskim propisima uređuje jednokratan otpis duga nastalog temeljem
sklopljenog Ugovora o kupoprodaji stana.
Članak 2.
Odobrava se jednokratan otpis duga Anđelke Dukić iz Hrvatske Kostajnice, B. J. Jelačića 49 nastalog
temeljem sklopljenog Ugovora o kupoprodaji stana od 21. travnja 2005. god. u ukupnom iznosu od
27.519,58 kn.
Članak 3.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hrvatske Kostajnice da u skladu s ovom Odlukom
izvrši isknjiženje u poslovnim knjigama.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenim novinama Grada Hrvatske
Kostajnice “.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/08
URBROJ: 2176/02-02-20-1
Hrvatska Kostajnica, 19. ožujka 2020.

PREDSJEDNIK
Ivan Čubaković, prof., v.r.
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5.
Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (˝Narodne
novine˝ broj 102/17 i 32/19), članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice (“Službeni vjesnik” broj 63/19 i 76/19) i
članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice ("Službeni vjesnik” broj 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18),
na prijedlog gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na svojoj 25. sjednici održanoj 19.ožujka
2020., donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
na području Grada Hrvatske Kostajnice
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju
osigurati, kretanje kućnih ljubimaca, držanje i kretanje pasa, način kontrole njihovog razmnožavanja, način postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te hvatanje i smještanje divljih životinja na području Grada Hrvatske Kostajnice.
Članak 2.
Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:
1. Posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička osoba
koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje;
2. Kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje;
3. Izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži;
4. Napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile
kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao;
5. Opasne životinje su životinje koje, zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima, mogu ugroziti
zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku;
6. Prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke pri
polasku i dolasku na krajnje odredište;
7. Radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za pomoć,
psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova;
8. Sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i
izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć;
9. Službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih tijela.
II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA
Članak 3.
Posjednik preuzima odgovornost i obavezu:
1. Osigurati kućnim ljubimcima uvjete držanja u skladu sa njihovim potrebama;
2. Psima osigurati nastambu ili prostor u kojem su zaštićeni od vremenskih neprilika kao što su vjetar, hladnoća,
vrućina, sunce i padaline i od drugih nepovoljnih uvjeta za život;
3. Označiti psa mikročipom i cijepiti ga protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu;
4. Onemogućiti bijeg i kretanje psa bez nadzora;
5. Na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa;
6

24.OŽUJKA 2020. „SLUŽBENE NOVINE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE“
BROJ 3
6. Pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i ozlijeđenih
životinja;
7. Osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu primjerenu vrsti te im trajno omogućiti stalan pristup
pitkoj, svježoj i čistoj vodi;
8. Redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci;
9. Provoditi odgovarajući odgoj i/ili školovanje ili druge mjere, u odnosu na držanje i kretanje kućnog ljubimca, i
time učiniti životinju neopasnom za okolinu.
Posjedniku je zabranjeno:
1.
2.
3.
4.

Zanemarivati zdravlje, njegu, smještaj i ishranu kućnog ljubimca;
Ograničavati kretanje kućnom ljubimcu na način koji mu može prouzročiti bol, patnju, ozljede ili strah;
Pri odgoju pasa koristiti metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnju ili strah;
Kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima protivno prihvaćenim standardima
za pojedinu vrstu.
Zabranjeno je:

1. Bacanje petardi i drugih pirotehničkih sredstava na životinje, u staništa životinja ili prostor u kojemu borave.
III. KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA
Članak 4.
Posjednik je dužan osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i životinjskom vrstom te
na način koji ne ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.
Kućni ljubimci mogu se kretati na javnim površinama pod nadzorom posjednika, na povodcu ili uz primjenu
druge opreme koja onemogućava nekontrolirano kretanje kućnih ljubimaca, ugrožavanje osobne sigurnosti ljudi i drugih
životinja i njihovog kretanja.
Članak 5.
Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi kućnog ljubimca u objekte javne namjene,
u trgovine prehrambenih proizvoda, na javne skupove u zatvorenom i slično.
Dovođenje kućnih ljubimaca u ugostiteljske objekte dopušteno je uz privolu vlasnika objekta i ako je takva
dozvola jasno istaknuta na ulazu u objekt.
Članak 6.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti
svaku površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.
Članak 7.
Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi,
posebice djece te životinja.
Zabranjeno je kretanje kućnih ljubimaca na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.
Zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja
slobodnog kretanja izvan toga prostora.
IV. DRŽANJE I KRETANJE PASA
Članak 8.
Pas se ne smije držati tako da je trajno vezan, a povremeno se može vezati samo u slučajevima kad je to
nužno zbog sigurnosti psa i ako ne postoji mogućnost smještanja u ograđeni prostor za pse.
Uvjeti za povremeno vezanje psa:
- pas dužine do jednog metra ne smije se vezati na dužinu kraću od 3 m i
- pas dužine veće od jednog metra ne smije se vezati na dužinu kraću od trostruke dužine psa
mjereno od vrška repa do vrha njuške.
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Članak 9.
Psa se ne smije trajno smještati u ograđenom prostoru, a povremeno se može smještati u ograđeni prostor
kojem je natkriveno najmanje 1/3 površine i površina kojeg minimalno iznosi:
• najmanje 6 m2 za psa mase do 20 kg i
• najmanje 8 m2 za psa mase iznad 20 kg.
Za svakog dodatnog psa, potrebno je osigurati dodatnih 50 posto površine.
Ako se pas trajno smješta u dvorištu, vrtu ili drugom ograđenom otvorenom prostoru, psu se mora osigurati
kućica koja mora biti primjerena njegovoj veličini tako da pas u njoj može ležati, stajati uspravno, okrenuti se i njegovati
te u njoj mora biti zaštićen od nepovoljnih vremenskih utjecaja, a otvori na kućici moraju biti dovoljno veliki da pas može
nesmetano prolaziti te pozicionirani tako da su zaštićeni od vremenskih neprilika.
Članak 10.
Opasnog psa smije se izvoditi na javne površine na povodcu, s brnjicom, uz nadzor vlasnika.
Pas se mora držati u dvorištu, vrtu, odnosno drugom ograđenom prostoru, na način koji će spriječiti psa da
izađe na javne površine bez povodca i nadzora.
Članak 11.
Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u Upisnik kućnih ljubimaca koji vodi nadležno tijelo i označen
sukladno propisima o veterinarstvu.
Zabranjeno je držati neupisanog i psa bez čipa.
Članak 12.
Posjednik koji drži psa dužan je na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na psa.
V. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA
Članak 13.
Posjednik kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom sukladno
odredbama Zakona kojim se uređuje pitanje zaštite životinja.
VI. POSTUPANJE S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA
Članak 14.
Vlasnik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak
skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka kućnog ljubimca veterinarskoj organizaciji ili ambulanti
veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište,
osim ako je životinju u tom roku vratio vlasniku.
Skupljanje prevoženje i smještaj životinja iz stavka 1. ovog članka mora se obavljati na najprikladniji način,
primjenom odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja, sukladno propisima o zaštiti životinja.
Članak 15.
Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik. Životinja se odmah
vraća vlasniku, osim ako je vlasnik spriječen /odmah/ doći po životinju.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, životinja se ne vraća vlasniku ako se vlasnik očitovao da se odriče životinje
ili se može nedvojbeno utvrditi da je napustio životinju.
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Članak 16.
Troškove skupljanja i prevoženja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih
životinja, njihova smještaja u sklonište za životinje i nad njima provedenih veterinarsko - zdravstvenih mjera, podmiruje
posjednik životinje ako je poznat ili se njegov identitet naknadno uvodi, u protivnom se ti troškovi podmiruju iz sredstava
proračuna Grada Hrvatske Kostajnice.
Posjednik napuštene ili izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka
nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja ili odgovarajućeg zbrinjavanja.
Članak 17.
Ugovorom sklopljenim između Grada Hrvatska Kostajnica i skloništa za životinje reguliraju se međusobni odnosi
i visina naknade za poslove koje obavlja sklonište za životinje.
VII. HVATANJE I SMJEŠTANJE DIVLJIH ŽIVOTINJA
Članak 18.
Hvatanje i smještanje divljih životinja i zaštićenih divljih životinja s javnih površina osigurava veterinarska
stanica sukladno propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode i veterinarstvu, te uz primjenu odgovarajuće opreme.
Uhvaćena divlja životinja zalutala iz lovišta na području Grada Hrvatska Kostajnica, odmah po hvatanju vraća
se u lovište, osim ako nije uhvaćena divlja životinja za koju postoji opravdana sumnja da je opasna za širenje zaraznih
bolesti. U ovom slučaju postupa se u skladu s propisima iz veterinarstva i zaštite životinja.
Troškovi hvatanja i smještanja divlje životinje u veterinarskoj stanici podmirit će se iz proračuna Grada Hrvatska
Kostajnica, a troškove hvatanja životinje iz stavka 2. ovog članka snosi lovačko društvo zakupnik prava lova u lovištu u
koje je životinja vraćena.
VIII. NADZOR
Članak 19.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar Grada Hrvatske Kostajnice, osim kada je zakonom
ili posebnim propisima određeno postupanje veterinarskog odnosno stočarskog inspektora.
U slučaju kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će nadležnu inspekciju i druga ovlaštena
tijela o saznanjima koja ima, a koja bi bila povod za primjenu propisa o veterinarstvu, zaštiti životinja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Članak 20.
U provedbi nadzora komunalni redar je ovlašten:
pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet posjednika i drugih osoba nazočnih nadzoru,
ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci,
uzimati izjave posjednika i drugih osoba,
zatražiti od posjednika podatke i dokumentaciju,
prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način,
očitati mikročip,
rješenjem narediti pravnim osobama, fizičkim osobama obrtnicima i drugim fizičkim osobama radnje u svrhu
pridržavanja odredbi ove odluke,
naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,
izdati obvezni prekršajni nalog,
podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog,
obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.

O postupanju koje je protivno odredbama ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni redar dužan
je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje.
Članak 21.
Žalba protiv rješenja komunalnog redara
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Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba na
rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.
O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne samouprave
nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.
Članak 22.
Nadležna policijska postaja, prema svojim ovlastima, pruža pomoć ovlaštenom podnositelju zahtjeva komunalnom redaru ako se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora,
sukladno posebnim propisima.
Članak 23.
Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:
1. U provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja
trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s
neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom;
2. Posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno redovito cijepio
protiv bjesnoće te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca);
3. Posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili
smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna intervencija veterinarske
inspekcije;
4. Posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa;
5. Posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnog ili
ozlijeđenog kućnog ljubimca;
6. Posjednik nije u roku od tri dana prijavio nestanak kućnog ljubimca;
7. Utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad;
8. Posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe, kao i u svim drugim slučajevima
sukladno prisilnim propisima.
U svakoj situaciji koja zahtjeva pružanje veterinarske pomoći, zbrinjavanje napuštene ili izgubljene životinje,
pronalazak vlasnika životinje te bilo kakvo drugo neposredno postupanje s napuštenom ili izgubljenom životinjom
komunalni redar odmah obavještava sklonište.
U svim slučajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu o zaštiti
životinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa sastavljenim zapisnikom o zatečenom
stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja obavijest o poduzetim mjerama.
Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja upućuje na
mučenje ili ubijanje životinja.
Komunalni redar dužan je bez odgode obavijestiti policiju kada utvrdi situaciju u kojoj postoji opasnost da
odgoda u postupanju ugrozi zdravlje i sigurnost ljudi ili životinja te sigurnost imovine
IX. KAZNENE ODREDBE
Članak 24.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba - posjednik kućnog ljubimca
ako:
1. Ne provodi obaveze prilikom držanja kućnih ljubimaca (članak 3.Odluke);
2. Ne osigura kućnom ljubimcu kretanje u skladu s njegovim potrebama (članak 4. stavak 1. Odluke);
3. Ne osigura kretanje kućnog ljubimca na javnim površinama pod nadzorom, na povodcu ili uz primjenu druge
opreme (članak 4. stavak 2. Odluke);
4. Ne očisti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (članak 6. Odluke);
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5. Kućnog ljubimca drži i sa njima postupa na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi (članak 7. stavak 1.
Odluke);
6. Kućni ljubimac kreće se na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi (članak 7. stavak 2. Odluke);
7. Drži psa stalno vezanog na lancu, u ograđenom prostoru ili otvorenom prostoru bez omogućavanja slobodnog
kretanja (članak 7. stavak 3. Odluke);
8. Opasnog psa izvodi na javnu površinu bez povodca i brnjice (članak 10. stavak 1. Odluke);
9. Drži psa u dvorištu, vrtu, odnosno na drugom ograđenom prostoru, protivno članku 10. stavak 2. Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako se ne pridržava
odredbi ove Odluke.
Za prekršaje iz stavka 2. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u
iznosu od 500,00 kuna.
Članak 25.
Sredstva prikupljena naplatom novčanih kazni prihod su Grada Hrvatske Kostajnice i koriste se za potrebe
zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca,
načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, postupanja s neupisanim psima,
napuštenim i izgubljenim životinjama. (“Službeni vjesnik” broj 03/08 i 50/09).
Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ˝Službenim novinama Grada Hrvatske Kostajnice“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/09
URBROJ: 2176/02-02-20-1
Hrvatska Kostajnica, 19. ožujka 2020.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ivan Čubaković, prof., v.r.
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6.
Na temelju članka 23., stavka 4. i članka 35., u vezi s člankom 113. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom («Narodne novine» broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), članka 33. Statuta Grada
Hrvatske Kostajnice (“Službeni vjesnik” broj 63/19 i 76/19) i članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Hrvatske Kostajnice ("Službeni vjesnik” broj 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18), na prijedlog gradonačelnika,
Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na svojoj 25. sjednici održanoj 19. ožujka 2020., donijelo je

O D L U K U
o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje trgovačkom društvu
EKOS HRVATSKA KOSTAJNICA d.o.o.
Članak 1.

Grad Hrvatska Kostajnica daje trgovačkom društvu EKOS HRVATSKA KOSTAJNICA d.o.o., OIB:
43667810039, Ratka Djetelića br. 2 (dalje u tekstu: Upravitelj) na upravljanje reciklažno dvorište nalazeće
na k.č.br. 779/8 (odgovara z.č.br. 182/3) KO Kostajnica.
Reciklažno dvorište daje se Upravitelju za potrebe obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom.
Reciklažno dvorište daje se Upravitelju bez naknade.
Članak 2.
Upravitelj je dužan organizirati rad reciklažnog dvorišta u skladu s odredbama Zakona o održivom
gospodarenju otpadom i pratećim podzakonskim aktima te istim upravljati pažnjom dobrog gospodara.
Upravitelj je dužan održavati infrastrukturu na reciklažnom dvorištu u skladu sa standardima
propisanim zakonskom regulativom te uvjetima održavanja ugrađene opreme i proizvoda, sve s ciljem
očuvanja sustava u uporabnom stanju, te podmirivati sve troškove nastale s osnove korištenja objekta.
Članak 3.
Upravitelj je dužan, jednom godišnje, podnijeti Gradskom vijeću Grada Hrvatske Kostajnice izvješće
o upravljanju reciklažnim dvorištem.
Grad Hrvatska Kostajnica i Upravitelj sklopit će Ugovor o povjeravanju poslova upravljanja
reciklažnim dvorištem kojim će se urediti prava i obveze iz predmetnog odnosa.
Članak 4.
Reciklažno dvorište predat će se u posjed Upravitelju u roku od osam dana od dana pravomoćnosti
uporabne dozvole, o čemu će se sastaviti poseban zapisnik.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Hrvatske
Kostajnice“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/10
URBROJ: 2176/02-02-20-1
Hrvatska Kostajnica, 19. ožujka 2020.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ivan Čubaković, prof., v.r.
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7.
Na temelju članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ br. 63/19 i 76/19)
i članka 70 Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ br. 63/19 i 76/19),
Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 25 sjednici održanoj 19.
ožujka 2020., donijelo je

ODLUKU
o oslobađanju plaćanja komunalne naknade
Članak 1.
Ovom Odlukom oslobađaju se plaćanja komunalne naknade obveznici /korisnici ili vlasnici/
građevina u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ili vrši frizerska usluga na području Grada Hrvatske
Kostajnice.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade vrši se za 2020. godinu, za sve obveznike iz prethodnog
stavka kojima, do dana stupanja na snagu ove Odluke, nije evidentiran dug nastao neplaćanjem komunalne
naknade.
Članak 2.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade, iz članka 1. ove Odluke, vrši se kao mjera pomoći
ugostiteljskoj djelatnosti i ograničenom poslovanju uslijed djelovanja virusa COVID-19.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Grada Hrvatske Kostajnice“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/11
URBROJ: 2176/02-02-20-1
Hrvatska Kostajnica, 19. ožujka 2020.
PREDSJEDNIK
Ivan Čubaković, prof., v.r.
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8.
Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima ( „Narodne novine “ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09, 153/09, 143/12 i 152/14 ), članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ br.
63/19 i 76/19 ) i članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ br.
27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ) Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na
svojoj 25. sjednici održanoj 19. ožujka 2020. donijelo je

ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu
Grada Hrvatske Kostajnice
Članak 1.
Odobrava se prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Hrvatske Kostajnice i to:
-

k.č.br. 1601/1 kuća, dvorište i oranica pov. 784 m2 upisane u z.k.ul. 2279 k.o. Kostajnica

Članak 2.
Temeljem ove Odluke raspisat će se javni natječaj za prodaju navedene nekretnine.
Nekretnina se ne može prodati ispod početne cijene utvrđene na temelju nalaza i procjene ovlaštenog
sudskog vještaka ili Porezne uprave.
Članak 3.
Gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice donijet će Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, na
prijedlog Povjerenstva za prodaju predmetne nekretnine i sklopiti Ugovor o prodaji nekretnine iz članka 1.
ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Hrvatske
Kostajnice”.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 947-01/20-01/03
URBROJ: 2176/02-02-20-2
Hrvatska Kostajnica, 19. ožujka 2020.

PREDSJEDNIK
Ivan Čubaković, prof., v.r.

14

24.OŽUJKA 2020.

„SLUŽBENE NOVINE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE“

BROJ 3

_____________________________________________________________________________________________

GRADONAČELNIK
_____________________________________________________________________________________________

1.
Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15 i 118/18), članka
5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i
članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ br. 126/19 i 17/20) i članka 51. Statuta Grada Hrvatske
Kostajnice ("Službeni vjesnik» br. 63/19 i 76/19) gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice, dana 24. ožujka
2020., donio je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Hrvatske Kostajnice
Članak 1.
Mijenja se članka 2. Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Hrvatske Kostajnice
(„Službeni vjesnik“ br. 13/19) tako da se za zamjenika načelnika Stožera, umjesto Milana Vukelića, imenuje
dosadašnji član Stožera Damir Atlija (HEP – DP Elektra Sisak, Pogon Hrvatska Kostajnica).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Grada Hrvatske
Kostajnice«.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADONAČELNIK
KLASA:
810-01/19-01/1
URBROJ: 2176/02-01-20-6
Hrvatska Kostajnica, 24. ožujka 2020.

GRADONAČELNIK
Dalibor Bišćan, mag.ing.amb., v.r.
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2.
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), Plana
zaštite od požara Grada Hrvatske Kostajnice (Odluka o donošenju Plana zaštite od požara Grada Hrvatska
Kostajnica - “Službeni vjesnik” Grada Hrvatske Kostajnice broj 63/19), točke V. Provedbenog Plana
unaprjeđenja zaštite od požara za područje Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu (“Provedbeni
,,Plan” / Klasa: 214-01/20-03/01, Ur.broj: 2176/01-02-20-7 od 11.ožujka 2020.) i članka 49. Statuta Grada
Hrvatske Kostajnice (“Službeni vjesnik” Grada Hrvatske Kostajnice broj 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18)
Gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice, dana 17.ožujka 2020., donosi:
PROVEDBENI PLAN
unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Hrvatske Kostajnice
za 2020 godinu
I.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Grada Hrvatske Kostajnice, Gradonačelnik
Grada Hrvatske Kostajnice donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada
Hrvatske Kostajnice za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).
II.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Grada Hrvatska Kostajnica potrebno je u
2020. godini, a u skladu za Provedbenim planom Županije Sisačko-moslavačke provesti slijedeće
organizacijske, tehničke i urbanističke mjere, mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada te
organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru:
1. Organizacijske mjere
1.1. Vatrogasne postrojbe

a) Sukladno izračunu potrebnog broja operativnih vatrogasaca, iz Procjene ugroženosti od požara
Grada Hrvatske Kostajnice, potrebno je osigurati 30 dobrovoljnih operativnih vatrogasaca i to 20
u DVD Hrvatska Kostajnica i 10 u DVD Selište Kostajničko; Upoznavati djecu i vatrogasni
pomladak sa vatrogasnom opremom te širiti vatrogasnu kulturu i provoditi vatrogasnu obuku
kroz tečajeve kako bi se operativne postrojbe popunile sa novim članovima; Izlaziti na
intervencije gašenja požara i spašavanja po službenim dojavama; Obavezno svake godine izlaziti
na vatrogasna natjecanja u školskim i brzinskim vježbama sa svim kategorijama članstva.
Izvršitelj zadatka: DVD Hrvatska Kostajnica i DVD Selište Kostajničko.
b) U DVD-ima Hrvatska Kostajnica i Selište Kostajničko organizirati vatrogasno dežurstvo tako da
se osigura djelotvorna i pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna
pokrivenost područja Grada Hrvatske Kostajnice u slučaju požara te dojava požara na telefonski
broj 193 ili za hitne pozive broj 112.
Izvršitelj zadatka: DVD Hrvatska Kostajnica i DVD Selište Kostajničko.

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara

a) Grad Hrvatska Kostajnica ima ustrojenu dimnjačarsku službu sukladno važećim propisima, a rad
iste kontrolira i prati Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatska Kostajnica.
Izvršitelj zadatka: J.U.O.Grada Hrvatske Kostajnice
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2. Tehničke mjere
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika

a) DVD Hrvatska Kostajnica posjeduje 3 vozila različite namjene sa pripadajućom opremom. DVD
Selište Kostajničko ima 1 vozilo sa pripadajućom opremom. Postrojbe su opremljenje u skladu sa
važećim propisima, a prema popisu opreme iz Procjene ugroženosti od požara Grada Hrvatske
Kostajnice. Za istu opremu osigurana su grijana vatrogasna spremišta. Svi operativni vatrogasci
posjeduju osobnu zaštitnu opremu. Po potrebi nabavljati će se nova vozila i nedostajuća oprema
kao i popravci na postojećim vozilima i opremi.
Izvršitelj zadatka: Grad Hrvatska Kostajnica
2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

a) Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca, od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije
do lokaliziranja i gašenja požara, osigurano je devet mobilnih i jedan stabilni radio uređaj. Pored
nabrojenih radio uređaja za međusobnu komunikaciju na mjestu intervencije, a pogotovo kod
šumskih i požara na otvorenom prostoru, koriste se i mobiteli. Po potrebi nabavljati će se nova
sredstva veze
Izvršitelj zadatka: Grad Hrvatska Kostajnica
3. Urbanističke mjere
3.1. U

postupku donošenja provedbene prostorno-planske dokumentacije primjenjuju se mjere zaštite
od požara sukladno važećim propisima. U naselju Hrvatska Kostajnica i središtima ostalih
naselja poduzete su mjere i stalno se kontrolira prohodnost prometnica i javnih površina, a u
svrhu nesmetane intervencije.
Izvršitelj zadatka: J.U.O.Grada Hrvatske Kostajnice

3.2. Hidrantska mreža i količine vode za gašenje

a) Postoje nadzemni hidranti, a ista mreža je usklađena sa važećim propisima. Osigurane su
dovoljne količine vode uz potreban tlak u mreži. U višim (stambenim) zonama tlak osiguravaju
izgrađene crpne stanice. Potrebno je voditi brigu da tlak u hidrantskoj i vodovodnoj mreži u višim
dijelovima Grada Hrvatske Kostajnice bude stalan i konstantan. Hidrantsku mrežu potrebno je
redovito ispitivati i održavati.
Izvršitelj zadatka: JP Komunalac Hrvatska Kostajnica
3.3. Ostali izvori vode za gašenje

a) Rijeka Una protiče kroz naselje Hrvatska Kostajnica i tako predstavlja neiscrpan izvor vatrogasne
vode. Drugih uređenih crpilišta za sada nema. Dio domaćinstava ima svoje bunare, dok javnih
cisterni (bunara) nema. Nužno je urediti (neuređene) prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do
površine voda rijeke Une.
Izvršitelj zadatka: JP Komunalac Hrvatska Kostajnica i Grad Hrvatska Kostajnica
4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada
a) Otpad se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (N.N. br.94/13, 73/17 i 14/19)
smije skladištiti ili zbrinjavati samo u građevinama i uređajima određenim za tu namjenu na
propisan način. Divlje deponije potrebno je što prije ukloniti kako ne bi predstavljale opasnost za
izbijanje požara.
Izvršitelj zadatka: Ekos d.o.o. i Grad Hrvatska Kostajnica
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5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru
a) Grad Hrvatska Kostajnica donio je Odluku o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova,
raslinja i biljnih otpadaka na području Grada Hrvatska Kostajnica (“Službeni vjesnik” Grada
Hrvatske Kostajnice broj 34/07) koja sukladno važećim propisima regulira zaštitu od požara na
otvorenom prostoru, a posebno u vrijeme povećane opasnosti od požara.
b) Grad Hrvatska Kostajnica donio je Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Hrvatska Kostajnica (“Službeni vjesnik”
Grada Hrvatske Kostajnice broj 25/12) sukladno važećim propisima.
c) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja potrebno je redovito, tijekom godine, obavještavati i
upoznavati građane na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Grad Hrvatska Kostajnica
d) Provoditi odredbe Odluke o agrotehničkim mjerama i Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja
suhe trave i korova na području Grada Hrvatska Kostajnica.
Izvršitelj zadatka: J.U.O. Grada Hrvatske Kostajnice
e) Redovno kositi pojas uz ceste u nadležnosti Grada Hrvatska Kostajnica
Izvršitelj zadatka: J.U.O. Grada Hrvatske Kostajnice i Ekos d.o.o.
III.
Grad Hrvatska Kostajnica upoznat će sa sadržajem ovog Provedbenog plana sve pravne subjekte koji
su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.
IV.
Sredstva za provedbu obveza Grada Hrvatske Kostajnice koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana
osigurat će se proračunom Grada Hrvatske Kostajnice.
V.
Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, jednom godišnje, razmatra Izvješće o stanju provedbe
Provedbenog plana.
VI.
Ovaj provedbeni plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama
Grada Hrvatske Kostajnice“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADONAČELNIK

KLASA: 214-01/20-01/01
URBROJ: 2176/02-01-20-2
Hrvatska Kostajnica, 17.ožujak 2020.
Gradonačelnik
Dalibor Bišćan, mag.ing.amb., v.r.
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3.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „ Narodne novine “
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 –
pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17 i 98/19 ) i članka 51. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice
(„Službeni vjesnik“ broj 63/19 i 76/19 ) gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice donosi

O D L U K U
o upravljanju društvenim domom u naselju Čukur
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se način i uvjeti davanja na privremeno korištenje prostora društvenog
doma u naselju Čukur.

-

Članak 2.
Poslovi koje će obavljati domar ( zaposlenik Jedinstvenog upravnog odjela ):
brinuti se o čistoći svih prostorija u društvenom domu, te voditi računa o urednom odlaganju i
odvoženju komunalnog otpada
brinuti se o održavanju električnih, vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, te peći za grijanje
brinuti se održavanju zelenih površina i pristupne staze do objekta doma
brinuti se o pravovremeno provedenom nadzoru nad ispravnošću uređaja i opreme namijenjene
zaštiti od požara
brinuti se o otklanjanju manjih kvarova
popunjavati zapisnik o primopredaji
Nadzor nad korištenjem prostora društvenog doma obavlja domar.

Članak 3.
Zahtjev za korištenje društvenog doma korisnik podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Grada
Hrvatske Kostajnice u pisanom obliku najkasnije osam dana prije početka korištenja doma ( osim u slučaju
za potrebe karmina ) uz navođenje svrhe i vremena korištenja društvenog doma.
Članak 4.
Prije davanja društvenog doma na korištenje domar će popunit zapisnik o primopredaji kojim će se
utvrditi stanje prostora, opreme i inventara koji se daje na korištenje, te će o svemu napraviti
fotodokumentaciju koja će se koristiti u svrhu utvrđivanja eventualne nastale štete.
Primjerak zapisnika o primopredaji se uručuje korisniku društvenog doma.
Članak 5.
Po završetku privremenog korištenja korisnik je dužan domaru vratiti ključ i zajedno s domarom
utvrditi stanje korištenog prostora na prethodno potpisanom zapisniku o primopredaji.
Članak 6.
Nadzor nad provedbom ove Odluke vrši Jedinstveni upravni odjel.
Članak 7.
Visina novčane naknade za korištenje prostora utvrđuje se na slijedeći način:
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Cjelodnevni najam do najviše 24 sta

Kategorija najmoprimca
Korisnik s područja Grada
Hrvatske Kostajnice

200,00 kn

Korisnik izvan područja Grada
Hrvatske Kostajnice

400,00 kn

Naknada se uplaćuje na račun proračuna Grada Hrvatske Kostajnice, po ispostavljenom računu.
Uplata naknade za korištenje društvenog doma vrši se, u pravilu, prije potpisivanja zapisnika i
primopredaje prostora, opreme i inventara, a najkasnije 15 dana po završetku korištenja prostora.
Članak 8.
Grad Hrvatska Kostajnica, mještani naselja Čukur, registrirane udruge s područja Grada Hrvatske
Kostajnice i ustanove kojima je Grad Hrvatska Kostajnica osnivač potpisuju zapisnik o primopredaji i ne
plaćaju naknadu za korištenje prostora.
Članak 9.
Korisnik je dužan društveni dom, okoliš i inventar čuvati od oštećenja i upotrebljavati ga prema
namjeni, te vratiti u ispravnom, čistom i urednom stanju, a oštećenja koja je sam prouzročio ili su ih
prouzročile osobe koje su se koristile domom naknaditi prema nabavnoj vrijednosti inventara ili prema
računu stvarno izvedenih radova.
Članak 10.
Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „ Službenim novinama Grada Hrvatske Kostajnice “.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-01/20-01/08
URBROJ: 2176/02-01-20-1
Hrvatska Kostajnica, 20. ožujka 2020.
GRADONAČELNIK
Dalibor Bišćan, mag.ing.amb., v.r.
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