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_______________________________________________________________________________________________ 

 

GRADONAČELNIK 

 

 

1. 
 

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, 98/19 i 144/20 ) i članka 51. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( 

„Službeni vjesnik“ broj 63/19, 76/19 i „ Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice “ broj 03/20 i 03/21 ) 

gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice donosi  

 

 

O  D  L  U  K  U 
o izmjeni Odluke o upravljanju društvenim domom u naselju Čukur 

 

 

Članak 1. 

 

 U članku 7. stavku 1. Odluke o upravljanju društvenim domom u naselju Čukur ( „ Službene novine 

Grada Hrvatske Kostajnice “br. 03/20 ) riječi „ 200,00 kn “ zamjenjuju se riječima „ 26,50 eura “ a riječi „ 

400,00 kn “ zamjenjuju se riječima „ 53,00 eura “. 

 

  

Članak 2. 

  

 Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „ Službenim novinama Grada Hrvatske 

Kostajnice “. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 

GRADONAČELNIK 

 

 

KLASA: 022-01/20-01/08 

URBROJ: 2176/02-01-23-2 

Hrvatska Kostajnica, 19. siječnja 2023. 

 

 

GRADONAČELNIK 

Dalibor Bišćan, mag.ing.amb., v.r. 
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2. 

 

 Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( „ Narodne novine “ br. 

125/11, 64/15, 112/18 ) i članka 51. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice  ( „Službeni vjesnik“ broj 63/19, 

76/19 i „ Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice “ broj 03/20 i 03/21 ) gradonačelnik Grada Hrvatske 

Kostajnice donosi  

 

 

O  D  L  U  K  U 
o izmjeni Odluke o kriterijima za određivanje visine 

 zakupnine poslovnih prostora 

 

 

Članak 1. 

 

 Članak 4. Odluke o kriterijima za određivanje visine zakupnine poslovnih prostora, KLASA: 022-

01/20-01/16, URBROJ: 2176/02-01-20-1 od 12. listopada 2020. god. se mijenja i glasi: 

 

„ Tablica za određivanje minimalne visine zakupnine 

 

 

I. grupa 

 

        0,53 eura 

 

II. grupa  

 

        0,40 eura 

 

 

Članak 2. 

  

 Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „ Službenim novinama Grada Hrvatske 

Kostajnice “. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 022-01/20-01/16 

URBROJ: 2176/02-01-23-2 

Hrvatska Kostajnica, 19. siječnja 2023. 

 

 

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 114/22) i članka 51. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („ Službeni vjesnik “  

63/19, 76/19 i „ Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice “ br. 03/20 i 03/21) gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice  donio je  

 

I. IZMJENE 

PLANA NABAVE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE 

ZA 2023. GODINU 
 

Članak 1. 

 U planu nabave za 2023. god., KLASA: 406-01/23-01/01, UR.BROJ: 2176/02-01-23-1  od 11. siječnja 2023. god. članak 2. se mijenja i glasi: 

 

 „ Tijekom 2023. godine provest će se nabava slijedećih roba, radova i usluga: 

 
 

 

Ev. 

broj 

 

 

 

Predmet nabave 

 

Brojčana oznaka 

iz Jedinstvenog 

riječnika javne 

nabave ( CPV ) 

 

Procjenjena 

vrijednost 

( u eurima ) 

 

 

Financi

-ranje 

 

 

  

 Vrsta 

Postupka 

 

 

Predmet 

podijeljen 

na grupe 

 

Sklapa li se 

okvirni 

sporazum 

ili ugovor 

 

Planirani 

početak 

postupka 

 

 

Planirano 

trajanje ugovora 

ili okvirnog 

sporazuma 

 

N 01 

 

Javna rasvjeta - energija 

 

09310000-5 

 

26.000,00 

 Jednostavna 

nabava 

 

ne 

 

ugovor 

 

15.01.2022. 

 

01.03.- 28.02.2024. 

 

N 02 

Motorni benzin i dizel 

gorivo 

 

09100000-0 

 

4.247,20 

  

Narudžbenica 

 

ne 

 

 

 

01.01.2023. 

 

01.01.-31.12.2023. 

 

N 03 

Deratizacija i 

dezinsekcija 

 

90923000-3 

 

6.370,40 

 Jednostavna 

nabava 

 

ne 

 

ugovor 

 

01.02.2023. 

 

15.02.-31.12.2023. 

 

N 04 

 

Izvedba toplinske fasade 

zgrade -  Trg kralja 

Tomislava 2b - radovi 

 

45321000-3 

 

 65.000,00 

  

Jednostavna 

nabava 

 

ne 

 

ugovor 

 

15.03.2023. 

 

01.04.-01.07.2023. 

 

N 05 

Izvedba toplinske fasade 

zgrade -  Trg kralja 

Tomislava 2b - nadzor 

 

     71520000-9 

 

      1.200,00 

 

  

Narudžbenica 

   

 

01.04.2023. 

 

 

01.04.- 01.07.2023. 
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N 06 

 

Zamjena stolarije zgrade 

- Trg kralja Tomislava 

2b - radovi 

 

45262000-1 

  

50.000,00 

  

Jednostavna 

nabava 

 

ne 

 

ugovor 

 

01.03.2023. 

 

 

15.03. -01.06.2023 

 

 

N 07 

Zamjena stolarije zgrade 

- Trg kralja Tomislava 

2b -nadzor 

 

     71520000-9 

 

1.200,00 

  

Narudžbenica 

   

15.03.2023. 

 

15.03. -01.06.2023. 

 

N 08 

Zamjena stolarije zgrade 

- Trg kralja Tomislava 

2b – energ. certifikat 

 

    71314300-5 

 

1.600,00 

  

Narudžbenica 

   

01.07.2023. 

 

01.07.-31.07.2023 

 

N 09 

 

Rekonstrukcija ulice 

Nine Marakovića – 

izrada projektne dok.  

 

45233120-6 

 

32.000,00 

  

Jednostavna 

nabava 

 

ne 

 

ugovor 

 

01.02.2023. 

 

01.02.-15.03.2023. 

 

N 10 

 

Lož ulje 

 

09100000-0 

 

3.105,60 

  

Narudžbenica 

 

 

  

15.01.2023. 

01.02.-31.12.2023. 

 

 

N 11 

Premija osiguranja 

 vozila 

 

66334100-1 

 

       3.185,60  

  

Narudžbenica 

 

 

  

15.01.2023. 

 

01.02.-31.12.2023. 

 

 

N 12  

Nastavak modernizacije 

jav. rasvjete primjenom 

mjera energetske učin-

kovitosti - radovi 

 

 

3499300-4 

 

 

 

65.000,00 

  

Jednostavna 

nabava 

 

 

      ne 

 

 

ugovor 

 

 

15.04.2023 

 

 

01.05.-01.07.2023 

 

 

N 13 

 

Nastavak modernizacije 

jav. rasvjete primjenom 

mjera energetske učin-

kovitosti -nadzor 

 

 

71520000-9 

 

 

2.600,00 

  

 

Narudžbenica 

 

 

 

  

 

01.05.2023. 

 

 

01.05.-01.07.2023. 

 

 

N 14 

 

Obnova putova do bolje 

povezanosti naselja i 

razvoja rekreativnog tu- 

rizma-elabor. iskolčenja 

 

 

     71355000-1 

 

 

2.800,00 

  

 

Narudžbenica 

   

 

01.02.2023. 

 

 

01.02.-01.03.2023. 

 

N 15 

Obnova putova do bolje 

povezanosti naselja i 

razvoja rekreativnog 

turizma - radovi 

 

 

      45233141-9 

 

 

65.000,00 

  

Jednostavna 

nabava 

 

 

      ne 

 

 

ugovor 

 

 

01.03.2023. 

 

 

15.03.-01.06.2023. 
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N 16 

Obnova putova do bolje 

povezanosti naselja i 

razvoja rekreativnog 

turizma – nadzor 

 

   

      71520000-9 

 

 

1.600,00 

  

 

Narudžbenica 

   

 

15.03.2023. 

 

 

15.03.-01.06.2023. 

 

N 17 

Rekonstrukcija 

traktorskog puta u 

šumsku cestu - radovi 

 

      45233320-8 

 

560.000,00 

  

Otvoren 

postupak 

 

    ne 

 

ugovor 

 

01.05.2023. 

 

01.07.-15.10.2023. 

 

N 18 

Rekonstrukcija 

traktorskog puta u 

šumsku cestu - nadzor 

 

      71520000-9 

 

16.000,00 

  

Jednostavna 

nabava 

 

    ne 

 

ugovor 

 

01.07.2023. 

 

15.07.-15.10.2023. 

 

N 19 

Adaptacija Doma 

udruga, Trg kralja 

Tomislav 2b - radovi 

 

      45262700-8 

 

65.000,00 

  

Jednostavna 

nabava 

 

    ne 

 

ugovor 

 

15.03.2023. 

 

01.04.- 01.07.2023 

 

N 20 

Adaptacija Doma 

udruga, Trg kralja 

Tomislav 2b - nadzor 

 

      71520000-9 

 

1.000,00 

  

Narudžbenica 

   

01.04.2023. 

 

01.04.- 01.07.2023. 

 

N 21 

Rekonstrukcija Doma 

Panjani - radovi 

 

     45262700-8 

 

65.000,00 

 Jednostavna 

nabava 

 

    ne 

 

 ugovor 

 

01.05.2023. 

 

15.05.-01.07.2023. 

 

N 22 

Rekonstrukcija Doma 

Panjani - nadzor 

 

     71520000-9 

 

2.000,00 

  

Narudžbenica 

   

15.05.2023. 

 

15.05.-01.07.2023. 

 

 

 

N 23 

Implementacija sustava 

elektronskog 

upravljanja pisarnicom i 

pismohranom 

 

 

    71621000-7 

 

 

    26.000,00 

  

Jednostavna 

nabava 

 

  ne 

 

 ugovor 

 

01.05.2023. 

 

 

01.06.- 30.06.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. SIJEČNJA 2023.      „SLUŽBENE NOVINE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE“         BROJ 2 

 
6 

 

 

Članak 2. 

 Ovaj Plan nabave objavit će se u „ Službenim novinama Grada Hrvatske Kostajnice  “  i na mrežnim stranicama Grada Hrvatske Kostajnice, a stupa na 

snagu danom donošenja.       

       

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 406-01/23-01/01 

UR.BROJ: 2176/02-01-23-2 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 

GRADONAČELNIK 

Dalibor Bišćan, mag.ing.amb., v.r. 
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_____________________________________________________________________________________________ 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE 

 

 

1. 
 

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(»Narodne novine«, br. 28/10), članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ br. 63/19, 

76/19 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ br. 03/20 i 03/21) i članka 70. Poslovnika Gradskog 

vijeća Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ br. 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i „Službene novine 

Grada Hrvatske Kostajnice“ br. 03/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog 

gradonačelnika, na svojoj 10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023., donijelo je 

 

 

O D L U K U 
o  izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

 službenika i namještenika 

 

 

Članak 1. 

 

 U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika ( „ Službeni vjesnik “ br. 

50/19, 68/19 i „ Službene novine Grada Hrvatska Kostajnice “ br. 03/21 i 07/22 ) u članku 2. iza radnog 

mjesta pod nazivom „ Referent za EU fondove i administrativne poslove“ dodaje se novo radno mjesto „ 

Voditelj – administrator projekta: Biti i pružiti, željeti i ostvariti u Gradu Hrvatska Kostajnica “ s 

pripadajućim koeficijentom „ 1,595 “.   

   

 

Članak 2. 

 

  Ova Odluka objavit će se u „ Službenim novinama Grada Hrvatske Kostajnice “, a stupa na snagu 01. 

veljače 2023. god. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/19-01/28 

URBROJ:  2176/02-02-23-5 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 

PREDSJEDNIK   

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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2. 

 

  Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (''Narodne novine'' broj 69/17 i 107/20), članka 33. 

Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 63/19, 76/19 i „Službene novine Grada 

Hrvatske Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21) i članka 70 Poslovnika Gradskog  vijeća Grada Hrvatske Kostajnice 

(„Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj 

3/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 10. sjednici 

održanoj 27. siječnja 2023.,  donijelo je 

 

 

ODLUKU  

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

SREDNJOROČNOG (TROGODIŠNJEG) PLANA DAVANJA KONCESIJA 
iz područja komunalnih djelatnosti za razdoblje 2023. do 2025. godine 

 

 

Članak 1. 

  U točki II. Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti 

za razdoblje 2023. do 2025. godine („Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj: 12/22)  riječi 

„4.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima „530,00 EUR“. 

 

 

Članak 2. 

  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: 024-03/22-01/45 

URBROJ: 2176/02-02-23-2 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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3. 
 

Na temelju članka 33. stavka 1, članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2.  Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine" broj: 68/18, 110/18 i 32/20), članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice 

(„Službeni vjesnik“ broj: 63/19, 76/19 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21) i 

članka 70 Poslovnika Gradskog  vijeća Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 20/13, 

43/14, 11/18 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske 

Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023.,  donosi 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima  

na području Grada Hrvatske Kostajnice 
 

Članak 1. 

  Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada 

Hrvatske Kostajnice (dalje: Odluka) („Službeni vjesnik“ broj: 63/18 i 80/19). 

 U članku 15. stavku 1. Odluke zamjenjuje se riječ „kunama“ sa riječi „eurima“. 
 

Članak 2. 

  Mijenja se članak 41. stavak 1. Odluke i sada glasi: 

  „Natječaj, iz članka 40. ove Odluke, provodi se postupkom jednostavne nabave usluga procijenjene 

vrijednosti (iskazano bez PDV-a) do 26.540,00 eura i radova procijenjene vrijednosti (iskazano bez PDV-a) 

do 66.360,00 eura“. 

Članak 3. 

  U članku 43. Odluke zamjenjuju se riječi „70.000,00 kn“ sa riječima „10.000,00 EUR“. 

 

Članak 4. 

  U članku 44. Odluke zamjenjuju se riječi „70.000,00 kn“ sa riječima „10.000,00 EUR“. 

 

Članak 5. 

  Mijenja se članak 45. Odluke i sada glasi: 

  „Poziv na dostavu ponuda za nabave procijenjene vrijednosti od 10.000,00 EUR bez PDV-a, a manje 

od 26.540,00 EUR bez PDV-a za robe i usluge, odnosno manje od 66.360,00 EUR bez PDV-a za radove, 

upućuje se istovremeno na najmanje tri gospodarska subjekta po izboru, na način koji omogućuje 

dokazivanje da je isti zaprimljen od potencijalnih ponuditelja (dostavnica, povratnica, kopija izvješća o 

uspješnom slanju telefaksom, izvješće o pročitanoj elektroničkoj pošti i sl.).“ 

 

Članak 6. 

  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: 024-03/23-01/01 

URBROJ: 2176/02-02-23-1 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA 

Ivan Čubaković, prof., v.r.
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4. 

        

  Na temelju članka 25. stavka 5, članka 26. stavka 2.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine" broj: 68/18, 110/18 i 32/20), članka 14. i članka 38. stavka 2 Zakona o zaštiti od požara („Narodne 

novine“ broj: 92/10 i 114/22), članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 63/19, 

76/19 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21) i članka 70 Poslovnika Gradskog  

vijeća Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i „Službene novine 

Grada Hrvatske Kostajnice“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog 

gradonačelnika, na svojoj 10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023.,  donosi 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 

 
Članak 1. 

  Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (dalje: 

Odluka) („Službeni vjesnik“ broj 63/18). 

 U članku 26. stavku 1. riječi „5.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „663,61 eura“. 

  U članku 26. stavku 1. riječi „2.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „265,45 eura“. 

 

Članak 2. 

  U članku 27. Odluke riječi „od 2.000,00 do 5.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „od 265,45 do 

663,61 eura.“ 

Članak 3. 

  Članak 28. Odluke mijenja se i glasi: 

  „Novčanom kaznom u iznosu od 132,72 do 663,61 eura kaznit će se korisnik dimnjačarskih usluga – 

pravna osoba zbog postupanja suprotno odredbama članka 9. i članka 10. Odluke. 

  Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 106,18 do 265,45 

eura 

korisnik dimnjačarskih usluga - fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, kad 

je prekršaj izvršila u vezi s obavljanjem svog obrta, odnosno samostalne djelatnosti. 

  Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 66,36 do 132,72 

eura 

korisnik dimnjačarskih usluga - fizička osoba.“ 

 

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: 024-03/23-01/02 

URBROJ: 2176/02-02-23-1 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA 

Ivan Čubaković, prof., v.r.
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5. 

 

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima („Narodne novine" broj: 19/98, 50/12 i 89/17), članka 

33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 63/19, 76/19 i „Službene novine Grada 

Hrvatske Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21) i članka 70 Poslovnika Gradskog  vijeća Grada Hrvatske Kostajnice 

(„Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj 

3/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 10. sjednici 

održanoj 27. siječnja 2023.,  donosi 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama  

Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti  

održavanja groblja i mrtvačnica 

 
Članak 1. 

  Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne 

djelatnosti održavanja groblja i mrtvačnica (dalje: Odluka) („Službeni vjesnik“ broj: 3/08 i 6/10). 

 Članak 38. mijenja se i glasi: 

  „Novčanom kaznom od 26,54 eura kaznit će se fizička osoba za slijedeće prekršaje: 

       1. ako, kao korisnik groba, postupa protivno članku 23., stavka 1. ove Odluke, 

       2. građanin koji se ne pridržava pravila o ponašanju na grobljima (čl. 26, 28. i 29. ove Odluke) i 

       3. ako postupi protivno članku 34. stavku 1. ove Odluke. 

  Za prekršaje iz stavka 1. točke 1. i 3. ovog članka Odluke sankcionirat će se pravna osoba novčanom 

kaznom od 132,72 eura. 

  Za prekršaje iz stavka 1. točke 1. i 3. ovog članka Odluke kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj 

osobi novčanom kaznom od 66,36 eura.“ 

 

Članak 2. 

  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: 024-03/23-01/03 

URBROJ: 2176/02-02-23-1 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja  2023. 

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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6. 

 

Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 

110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), članka 59. i 60. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 

broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 63/19, 

76/19 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21) i članka 70 Poslovnika Gradskog  

vijeća Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i „Službene novine 

Grada Hrvatske Kostajnice“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog 

gradonačelnika, na svojoj 10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023.,  donosi 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 

 
Članak 1. 

  Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama (dalje: Odluka) 

(„Službeni vjesnik“ broj: 61/14 i 52/15). 

  U članku 68. stavku 1. Odluke riječi „5.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „663,61 eura“. 

  U članku 68. stavku 2. Odluke riječi „2.500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „331,81 eura“. 

  U članku 68. stavku 3. Odluke riječi „1.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima „132,72 eura“. 

 

 

Članak 2. 

  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: 024-03/23-01/04 

URBROJ: 2176/02-02-23-1 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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7. 

 

Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 84/21), članka 33. Statuta 

Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 63/19, 76/19 i „Službene novine Grada Hrvatske 

Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21) i članka 70 Poslovnika Gradskog  vijeća Grada Hrvatske Kostajnice 

(„Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj 

3/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 10. sjednici 

održanoj 27. siječnja 2023.,  donosi 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge  

sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Hrvatske Kostajnice 

 

 
Članak 1. 

  Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Grada Hrvatske Kostajnice (dalje: Odluka) („Službene novine Grada 

Hrvatske Kostajnice“ broj 7/22). 

 U članku 22. stavku 4. Odluke riječi „51,05 HRK (slovima: pedeset jedna kuna i pet lipa“ zamjenjuju 

se riječima „6,78 EUR (slovima: šest eura i sedamdeset osam centi)“. 

  U članku 22. stavku 5. Odluke riječi „84,70 HRK (slovima: osamdeset četiri kune i sedamdeset lipa“ 

zamjenjuju se riječima „11,24 EUR (slovima: jedanaest eura i dvadeset četiri centa)“. 

  U članku 22. stavka 7. Odluke riječ „kunama“ zamjenjuje se s riječi „eurima“. 

 

Članak 2. 

  U članku 23. Odluke riječi „(300,00 HRK)“ zamjenjuju se riječima „(39,82 EUR)“. 

  U članku 23. Odluke riječi „(600,00 HRK)“ zamjenjuju se riječima „(79,63 EUR)“. 

 

Članak 3. 

  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: 024-03/22-01/25 

URBROJ: 2176/02-02-23-2 

Hrvatska Kostajnica,  27. siječnja 2023. 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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8. 

 

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj: 68/18, 110/18 i 

32/20), članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 63/19, 76/19 i „Službene 

novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21) i članka 70 Poslovnika Gradskog  vijeća Grada 

Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i „Službene novine Grada 

Hrvatske Kostajnice“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na 

svojoj 10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023.,  donosi 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

 
Članak 1. 

  Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu (dalje: Odluka) („Službeni 

vjesnik“ broj: 35/19 i 47/19). 

 U članku 83. Odluke zamjenjuju se riječi „1.000,00 kuna“ sa riječima „132.72 eura“. 

 

Članak 2. 

  U članku 84. Odluke zamjenjuju se riječi „1.000,00 kuna“ sa riječima „132.72 eura“. 

 

Članak 3. 

  U članku 85. Odluke zamjenjuju se riječi „200,00 kuna“ sa riječima „26,54 eura“ i riječi „100,00 

kuna“ sa riječima „13,27 eura“. 

Članak 4. 

   U članku 86. Odluke zamjenjuju se riječi „10.000,00 kuna“ sa riječima „1.327,23 eura“ i riječi 

„2.000,00 kuna“ sa riječima „265,45 eura“. 

Članak 5. 

  U članku 87. Odluke zamjenjuju se riječi „5.000,00 kuna“ sa riječima „663,61 eura“. 

 

Članak 6. 

  U članku 88. Odluke zamjenjuju se riječi „500,00 kuna“ sa riječima „66,36 eura“. 

 

Članak 7. 

  U članku 89. Odluke zamjenjuju se riječi „500,00 kuna“ sa riječima „66,36 eura“. 

 

Članak 8. 

  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: 021-05/19-01/27 

URBROJ: 2176/02-02-23-2 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023.

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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9. 

 

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, 76/19 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21) i članka 70 Poslovnika 

Gradskog  vijeća Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i 

„Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na 

prijedlog gradonačelnika, na svojoj 10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023.,  donosi 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama  

Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama  

na području Grada Hrvatske Kostajnice 

 
Članak 1. 

 

  Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 

načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada 

Hrvatske Kostajnice (dalje: Odluka) („Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21). 

  U članku 24. stavku 1. Odluke riječi „300,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „39,82 eura“. 

  U članku 24. stavku 2. Odluke riječi „2.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „265,45 eura“. 

  U članku 24. stavku 3. Odluke riječi „500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „66,36 eura“. 

 

Članak 2. 

 

  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: 2176/02-02-23-3 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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10. 

 

Na temelju   članka 10. stavaka 3.  4. i 5.  Zakona o trgovini (''Narodne novine'', broj:  87/08, 96/08, 116/08, 

76/09, 114/11, 68/13, 32/19, 98/19 i 32/20) i članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni 

vjesnik“ broj: 63/19, 76/19 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21) i članka 70 

Poslovnika Gradskog  vijeća Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 20/13, 43/14, 

11/18 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske 

Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023.,  donijelo je 

 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O LOKACIJAMA ZA PRODAJU ROBE IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU 

GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE 

 

Članak 1. 

 

  Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune članka 10. Odluke o lokacijama za prodaju robe izvan 

prodavaonica na području Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 25/12, 53/14 i „Službene 

novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj 9/22): 

  - u stavku 1. riječi „2.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „265,45 eura“, 

  - u stavku 2. riječi „1.000,00 kuna“ zamjenjuje se riječima „132,72 eura“  i 

  - u stavku 3. riječi „500,00 kuna“ zamjenjuje se riječima „66,36 eura“. 

 

Članak 2. 

 

  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: 024-03/22-01/30 

URBROJ: 2176/02-02-23-2 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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11. 

 

Na temelju članka 10. stavak 4. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj: 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 

68/13, 30/14, 32/19 , 98/19  i 32/20), članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 

63/19, 76/19 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21) i članka 70 Poslovnika 

Gradskog  vijeća Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i 

„Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na 

prijedlog gradonačelnika, na svojoj 10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023.,  donosi 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za pokretnu prodaju robe  

na području Grada Hrvatske Kostajnice 

 
Članak 1. 

 

  Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o uvjetima za pokretnu prodaju robe na području 

Grada Hrvatske Kostajnice (dalje: Odluka) („Službeni vjesnik“ broj: 25/12). 

  Članak 5. Odluke mijenja se i glasi: 

  „Za prodaju putem pokretnih prodavaonica određuje se mjesečna naknada, za zaustavljanje i 

korištenje javnih površina, u iznosu od 39,82 eura.“ 

 

Članak 2. 

 

  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: 024-03/23-01/05 

URBROJ: 2176/02-02-23-1 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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12. 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine" broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 39/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 

144/20), članka 10  Odluke o komunalnom redu  ('Službeni vjesnik“ broj: 35/19 i 47/19), članka 33. Statuta 

Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 63/19, 76/19 i „Službene novine Grada Hrvatske 

Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21) i članka 70 Poslovnika Gradskog  vijeća Grada Hrvatske Kostajnice 

(„Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj 

3/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 10. sjednici 

održanoj 27. siječnja 2023.,  donosi 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina u svrhu obavljanja 

političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

 
Članak 1. 

   Mijenja se članak 3. Odluke o korištenju javnih površina u svrhu obavljanja političkih aktivnosti i 

izborne promidžbe (dalje: Odluka) („Službeni vjesnik“ broj 52/15) i sada glasi: 

  „U vrijeme trajanja političkih aktivnosti i izborne promidžbe utvrđuje se jedinična cijena zakupa 

javne površine:          

                        1.   plakat ………………………………………..…...…0,13 EUR / kom  

2.   sandwich plakat …………………………………….0,27 EUR / kom 

3.   pano - džambo-plakat …………..…………………13,27 EUR / kom 

4.   info pult - štand (2 x 1 m) …......………..……….… 7,96 EUR / kom 

5.   šator......... do 30 m2………………………… …….. 0,80 EUR /m2 

     od 31 do 150 m2. ......................................0,53 EUR /m2 

     preko 150 m2.............................................0,27 EUR /m2 

                6.   Korištenje javne površine za javne skupove „na otvorenom“  

                             naplaćuje se po cijeni zakupa od.................................0,27 EUR /m2 (po jednom skupu) 

 

Članak 2. 

  U članku 7., stavku 1. Odluke,  riječi „(„Službeni vjesnik“, broj 10/08 i 50/09)“ zamjenjuju se 

riječima 

„(„Službeni vjesnik“ broj: 35/19 i 47/19)“.  

 

Članak 3. 

  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: 024-03/23-01/06 

URBROJ: 2176/02-02-23-1 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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13. 

 
Na temelju  članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj: 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) članka 
23. stavka 1.  Odluke o komunalnom redu  ('Službeni vjesnik“ broj: 35/19 i 47/19) i članka 33. Statuta Grada 
Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 63/19, 76/19 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ 
broj: 3/20 i 3/21) i članka 70 Poslovnika Gradskog  vijeća Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ 
broj: 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj 3/21), Gradsko vijeće 
Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023.,  
donijelo je 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O VISINI ZAKUPA JAVNE POVRŠINE 
 

Članak 1. 
  Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o visini zakupa javne površine (dalje: Odluka)  
(„Službeni vjesnik“ broj: 25/12 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj 8/20 i 11/20). 
  Članak 2. Odluke mijenja se i glasi: 
 

  „Visina zakupnine iskazana u jediničnoj cijeni po m2 zauzete javne površine iznosi: 
 
 1.   Objekti (oprema) koji se koriste za pružanje ugostiteljskih usluga: 
 
   a/    za postavu nepokretnog vozila, priključnog vozila, kioska utvrđuje se mjesečna  
    zakupnina: 
        - za zakup javne površina nalazeće u I. zoni                5,31 EUR/m2 
     - za zakup javne površine nalazeće u II., III. i IV. zoni             3,98 EUR/m2 
 
   b/   za postavu šatora utvrđuje se dnevna  
    zakupnina u visini od                    1,33 EUR/m2 

  
   c/  za postavu štandova, klupa, stolova i sl. utvrđuje se 
    dnevna zakupnina                 16,59 EUR/m2 
 
 2.  Objekti (oprema) koji se koriste za prodaju robe: 
 
  a/    za postavu nepokretnog vozila, priključnog vozila, kioska utvrđuje se mjesečna 
    zakupnina: 
        - za zakup javne površina nalazeće u I. zoni        3,98 EUR/m2 
    - za zakup javne površine nalazeće u II., III. i IV. zoni      2,65 EUR/m2  
 
   b/   za postavu šatora utvrđuje se dnevna  
    zakupnina u visini od                    0,66 EUR/m2 
 
   c/  za postavu štandova, klupa, stolova i sl. utvrđuje se dnevna zakupnina:  
    - prodaja cvijeća i svijeća       1,33 EUR/m2 
    - prodaja voća i povrća       1,33 EUR/m2 
   - prodaja knjiga, razglednica, slika, umjetnina i sl.   1,33 EUR/m2  
   - prodaja proizvoda tradicijskih obrta     1,33 EUR/m2 
   - prodaja suvenira        2,65 EUR/m2 
    - prodaja slatkiša, kućnih ljubimaca     2,65 EUR/m2 
    - prodaja tekstila, odjevnih predmeta i sl.    3,98 EUR/m2 
   - prodaja jelki, borova, prigodnih ukrasa        3,98 EUR/m2 
   - prodaja nosača zvuka i slike (glazba, filmovi)      6,64 EUR/m2

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32383
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32385
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32387
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32389
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32391
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32395
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32397
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32399
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32401
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32403
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32405
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32407
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32409
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=53464
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=53467
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- prodaja bižuterije, igrački, balona i sl.       6,64 EUR/m2 
   - prodaja vozila                   13,27 EUR/m2 
   - prodaja lutrije, srećki, osiguranje, telekomunikacije i sl.               19,91 EUR/m2 
    - ostala trgovačka roba         6,64 EUR/m2 
 
  3.   Ugostiteljska oprema – naprave za formiranje otvorenih terasa  
   (stolovi, stolice, suncobrani, pokretne ograde i dr.):  
 

a/  ispred ugostiteljskih objekata smještenih u građevini tipa “zgrade” utvrđuje se 
godišnja zakupnina:  

         - za zakup javne površina nalazeće u I. zoni          3,32 EUR/m2 
     - za zakup javne površine nalazeće u II., III. i IV. zoni       2,65 EUR/m2  
 
   b/  ispred ugostiteljskih objekata smještenih u nepokretnom vozilu, priključnom vozilu,  
    kiosku, utvrđuje se mjesečna zakupnina:                     1,33 EUR/m2 
 
  4.   Djelatnosti poduzeća, pravnih osoba, fizičkih osoba i građana (zanatske radnje,  
    proizvodne djelatnosti, trgovinske djelatnosti, građevinske djelatnosti /postava 
   građevinskih skela - izuzev građana koji obnavljaju pročelje svoje kuće, odlaganje  
   građevnog materijala i dr./  i ostale djelatnosti privremenog karaktera): 
     dnevna zakupnina                          0,13 EUR/m2 

   
  5.   Cirkusi, luna parkovi i druge pokretne zabavljačke radnje: 
 

zauzeta površina (P) u m2 dnevni zakup u EUR/m2 

000,00  P   050,00 1,59 

050,00  P   150,00 1,33 

150,00  P   250,00 1,06 

250,00  P   350,00 0,80 

350,00  P   600,00 0,53 

              P   600,00 0,27 

  
  6.  Javna okupljanja, koncerti, promidžbe političkih stranaka, udruga i sl. 
 
  a/   za postavu šatora utvrđuje se dnevna zakupnina u visini od           0,66 EUR/m2 
 
   b/  za postavu štandova, klupa, stolova i sl. utvrđuje se 
    dnevna zakupnina od          2,65 EUR/m2 
 
   c/  za postavu montažnih pozornica utvrđuje se  
    dnevna zakupnina u visini od          1,33 EUR/m2 
 
   d/  za zakup površine javnog skupa, koncerta i sl.,  
    utvrđuje se dnevna zakupnina u visini od         0,13 EUR/m2 
 
  7.   Reklamni panoi, informativne ploče i sl. („panoi“) 
 
   Zakupnina se obračunava za minimalnu obračunsku jedinicu od 1 m2 površine panoa.  
   Obostrano korištenje panoa obračunava se kao jednostrano korištenje panoa. 
 
   7.1. Dnevna zakupnina (povremeni zakup javne površine): 
   a) reklamni panoi klasični:   < 5,0 m2         0,20 EUR/m2 
      ≥  5,0 m2          0,13 EUR/m2 

 

 



30. SIJEČNJA 2023.      „SLUŽBENE NOVINE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE“         BROJ 2 

 
21 

 

 
7.2. Mjesečna zakupnina (zakup javne površine neprekidno, preko 15 dana u mjesecu): 

  a) reklamni panoi klasični  < 5,0 m2         3,98 EUR/m2 
      ≥  5,0 m2          1,99 EUR/m2 
  b) reklamni panoi tipa „citylight“                13,27 EUR/m2 
   c) reklamni panoi digitalni                     19,91 EUR/m2  
 
  8.   Posjet Starom gradu Zrinski  
 
  Za potrebe organiziranih posjeta, obilazaka, fotografiranja i sl. može se koristiti prostor dvorišta 
Starog grada Zrinski uz uvjet da se isti ne koristi za postavu bilo kakve opreme, stolova, stolica, odnosno 
za trgovanje, prodaju ili ugostiteljstvo. Za ove potrebe zakup prostora može biti maksimalno dva sata 
dnevno. 
   Zakup prostora iznosi 26,54 EUR/h 
 
 Za postavu „dagara“ i prodaju kestena, kokica, prodaju iz rashladnih vitrina i obavljanje ugostiteljske 
djelatnosti iz pokretnog vozila utvrđuje se dnevna zakupnina u iznosu od 1,33 EUR po „dagari“, rashladnom 
ormaru ili pokretnom vozilu. 
 Kada se urbana oprema, navedena članakom 2., stavkom 1., točkom 2., podtočkom c ove Odluke, 
koristi kontinuirano, dulje od sedam dana, visina dnevne zakupnine umanjuje se za 50% . 
 Kod postave šatora zakup javne površine obračunava se minimalno za površinu od 50 m2.  
  Zone lokacija javnih površina (zona I., II., III., IV) određene su Odlukom o komunalnoj naknadi 
(«Službeni vjesnik» broj: 63/18 i 7/19). 
 

9. Privremeno korištenje lokacije bivšeg odlagališta otpada Rosulje  
 

  Lokacija bivšeg odlagališta otpada Rosulje može se koristiti za privremeno odlaganje drvne mase, 
građevinskog ili drugog uporabljivog materijala uz uvjet korištenja do 30 dana. Mjesečni zakup prostora 
iznosi 0,27 EUR/m2 površine. Minimalna površina, koja je predmet obračuna zakupa, iznosi 500 m2. 
 

Članak 2. 
  U Članku 6., stavku 3. Odluke, zamjenjuju se riječi „10 kn/m2“ riječima „1,33 EUR/m2“. 
 

Članak 3. 
  U članku 11., stavku 2. Odluke, riječi „Odluke o komunalnom redu Grada Hrvatska Kostajnica 
(„Službeni vjesnik“, broj 10/08 i 50/09)“ zamjenjuju se riječima „Odluka o komunalnom redu ('Službeni 
vjesnik“ broj: 35/19 i 47/19)“. 
 

Članak 4. 
  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Grada Hrvatske 
Kostajnice«.  

REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 
GRADSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 021-05/20-01/28 
URBROJ: 2176/02-02-23-3 
Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 
 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA 
Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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14. 

 

Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj: 68/18, 110/18 i 32/20), 

članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 63/19, 76/19 i „Službene novine 

Grada Hrvatske Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21) i članka 70 Poslovnika Gradskog  vijeća Grada Hrvatske 

Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i „Službene novine Grada Hrvatske 

Kostajnice“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 

10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023.,  donosi 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 

 

 
Članak 1. 

 

  Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (dalje: 

Odluka) („Službeni vjesnik“ broj: 63/18 i 1/19). 

 U članku 1. Odluke zamjenjuju se riječi „B=4,80 kn“ sa riječima „B=0,64 EUR“. 

 

Članak 2. 

 

  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: 024-03/23-01/07 

URBROJ: 2176/02-02-23-1 

Hrvatska Kostajnica,  27. siječnja 2023. 

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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15. 

 

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj: 68/18, 110/18 i 32/20), 

članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 63/19, 76/19 i „Službene novine 

Grada Hrvatske Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21) i članka 70 Poslovnika Gradskog  vijeća Grada Hrvatske 

Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i „Službene novine Grada Hrvatske 

Kostajnice“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 

10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023.,  donosi 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

 
Članak 1. 

  Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu (dalje: Odluka) 

(„Službeni vjesnik“ broj: 63/18). 

 Mijenja se članak 4. Odluke i sada glasi: 

  „Utvrđuje  se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama naplate komunalnog 

doprinosa: 

ZONA 
JEDINIČNA VRIJEDNOST 

(EUR/m3 građevine) 

I 1,06 

II 0,53 

   

Članak 2. 

  Mijenja se članak 5. Odluke i sada glasi: 

  „Sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, 

broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i odredbama Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade 

u prostoru (»Narodne novine«, broj 98/12), u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, jedinična 

vrijednost komunalnog doprinosa za zgrade nalazeće u I. zoni iznosi 0,27 EUR po m3 građevine, a za zgrade 

nalazeće u II. zoni 0,13 EUR po m3 građevine. 

  Zgrade poljoprivredne namjene, u postupku legalizacije i nalazeće u II. zoni, oslobađaju se plaćanja 

komunalnog doprinosa.“ 

Članak 3. 

  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: 024-03/23-01/08 

URBROJ: 2176/02-02-23-1 

Hrvatska Kostajnica,  27. siječnja 2023. 

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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16. 

 

Na temelju članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine" broj: 

69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 

90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ 

broj: 63/19, 76/19 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21) i članka 70 Poslovnika 

Gradskog  vijeća Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i 

„Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na 

prijedlog gradonačelnika, na svojoj 10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023.,  donosi 

 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente Grada Hrvatske Kostajnice 

 
Članak 1. 

  Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o visini spomeničke rente Grada Hrvatske 

Kostajnice (dalje: Odluka) („Službeni vjesnik“ broj: 34/03, 58/09 i 15/16). 

  Mijenja se članak 3. stavak 2. Odluke i sad glasi: 

  „Kulturno-povijesna cjelina grada Hrvatska Kostajnica zaštićena je Rješenjem Ministarstva kulture, 

Uprave za zaštitu kulturne baštine (Rješenje /KLASA: UP-I-612-08/11-06/0509, URBROJ: 532-04-01-01/6-

11-1/ od 17. listopada 2011.).“ 

 

Članak 2. 

  Mijenja se članak 4. Odluke i sada glasi:  

  „Visina spomeničke rente iznosi mjesečno 0,53 eura po četvornom metru korisne površine poslovnog 

prostora koji se nalazi na području Kulturno-povijesne cjeline iz članka 3. Odluke o visini spomeničke rente 

Grada Hrvatske Kostajnice.“  

 

Članak 3. 

  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: 024-03/23-01/09 

URBROJ: 2176/02-02-23-1 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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17. 

 

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak ( „ Narodne novine “ br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 

138/20 i 151/22 ), članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ broj: 03/19,76/19 i „ 

Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice “ broj: 03/20 i 03/21 ) i članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ broj 27/09, 20/13, 43/14, 11/18  i „ Službene novine Grada 

Hrvatske Kostajnice “ broj 03/21 ) Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, 

na svojoj  10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023. donijelo je 

 

 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj 

 jedinici u kampu na području Grada Hrvatske Kostajnice 

 

 

Članak 1. 

 

 U članku 2. Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu 

na području Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ br. 07/19 ) riječi „ 150,00 kn “ zamjenjuju se 

riječima „ 20,00 eura “. 

 

 

Članak 2. 

  

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „ Službenim novinama  Grada Hrvatske 

Kostajnice “. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/19-01/01 

URBROJ: 2176/02-02-23-2 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 

PREDSJEDNIK 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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18. 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine" broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 39/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 

144/20), članka 41. stavka 4. i članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj: 

115/16, 101/17 i 144/22),  članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 63/19, 

76/19 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21) i članka 70 Poslovnika Gradskog  

vijeća Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i „Službene novine 

Grada Hrvatske Kostajnice“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog 

gradonačelnika, na svojoj 10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023.,  donosi 

 

 

O D L U K U 

o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Hrvatske Kostajnice 
 
 

Članak 1. 

  Ovom Odlukom vrše se izmjene Odluke o lokalnim porezima Grada Hrvatske Kostajnice (dalje: 

Odluka) („ Službeni vjesnik “ broj 80/19 i „Narodne novine“ broj 125/19). 

 U članku 6. riječi „10,00 kuna/m2“ zamjenjuju se riječima „1,33 EUR/m2“. 

 

Članak 2. 

  U članku 9. riječi „5,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „0,66 EUR“.  

 

Članak 3. 

  Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Hrvatske 

Kostajnice“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/19-01/37 

URBROJ: 2176/02-02-23-3 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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19. 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine" broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 39/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 

144/20), članka 289, stavka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 46/22 i 119/22),  

članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 63/19, 76/19 i „Službene novine 

Grada Hrvatske Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21) i članka 70 Poslovnika Gradskog  vijeća Grada Hrvatske 

Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i „Službene novine Grada Hrvatske 

Kostajnice“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 

10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023.,  donosi 

O D L U K U 

o socijalnoj skrbi 
  I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

  Ovom  Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Hrvatska Kostajnica, uvjeti 

ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava. 

 

Članak 2. 

  Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, propisane ovom Odlukom, obavlja upravno 

tijelo nadležno za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Upravno tijelo), ukoliko ovom Odlukom nije drugačije 

određeno. 

Članak 3. 

  Prava iz socijalne skrbi, utvrđena ovom Odlukom, ne mogu se ostvariti na teret Grada Hrvatske 

Kostajnice (u daljnjem tekstu: Grad) ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava 

ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba. 

 

  II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

Članak 4. 

  Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom o socijalnoj skrbi 

(u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom. 

Članak 5. 

  Prva iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima pre- 

bivalište na području Grada Hrvatske Kostajnice, te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim 

boravkom u Gradu Hrvatskoj Kostajnici. 

 

  III. PRAVA SOCIJALNE SKRBI 

Članak 6. 

  Ovom Odlukom uređuju se slijedeća prava i pomoći: 

  1. Naknada za troškove stanovanja; 

  2. Jednokratna pomoć; 

  3. Naknada za novorođeno dijete; 

  4. Pomoć organizacijama i udrugama socijalne skrbi. 

Članak 7. 

  Sredstva za pomoći socijalne skrbi, iz članka 6. Odluke, osiguravaju se u Proračunu Grada Hrvatske 

Kostajnice - sukladno Programu za zadovoljavanje socijalnih potreba Grada Hrvatske Kostajnice za 

tekuću godinu. 

  Visina pomoći ovisi o mogućnostima Gradskog proračuna. 
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Članak 8. 

  Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu ili nasljeđivati. 

  Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći iz ove Odluke, 

ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom 

Odlukom nije drugačije određeno. 

Članak 9. 

  Pravo na neki od oblika socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom ostvaruje Korisnik koji ispunjava 

kriterije utvrđene Zakonom odnosno ovom Odlukom. 

 

  1. Naknada za troškove stanovanja 

Članak 10. 

  Pravo na naknadu troškova stanovanja ima osoba kojoj je rješenjem Centra za socijalnu skrb (dalje u 

tekstu: Centar) priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. 

  Naknada troškova stanovanja priznaje se do iznosa stvarnih troškova stanovanja ili najmanje u visini 

30% zajamčene minimalne naknade 

 Na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi, Grad Hrvatska Kostajnica – kao jedinica lokalne 

samouprave svrstana prema indeksu razvijenosti u II. skupinu – osigurava potrebna sredstva za podmirenje 

troška stanovanja iz državnog proračuna. 

  Priznavanje prava novim korisnicima ili ukidanje prava vršit će se posebnim rješenjem koje će 

donositi Upravno tijelo po službenoj dužnosti, temeljem ažuriranih popisa korisnika zajamčene minimalne 

naknade koje će mu mjesečno dostavljati Centar najkasnije do 10-tog u mjesecu. 

  Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva ukida se pravo na 

zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno pripadajući udio u zajamčenoj naknadi, a time i pravo na naknadu 

troškova stanovanja, ako se ne odazove pozivu Grada za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez 

naknade. 

 

  2. Jednokratna pomoć 

Članak 11. 

  Jednokratna pomoć je izvanredna socijalna mjera koja se primjenjuje u posebnim otežanim životnim 

okolnostima. Odobrava se samcu, članu obitelji ili obitelji, koji zbog trenutačnih okolnosti nisu u 

mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe za: 

  1. podmirenje troškova liječenja u slučaju teških bolesti; 

  2. podmirenje osnovnih troškova pogreba, ako ih je dužan snositi korisnik zajamčene minimalne 

       naknade; 

  3. podmirenje troškova smještaja u dječjem vrtiću; 

  4. druge pomoći koje nisu ovdje navedene, a mogu se po svojoj namjeni i potrebi svrstati u 

                zadovoljenje socijalnih potreba. 

  Pomoć umirovljenicima – kao jedna vrsta druge jednokratne pomoći – može se dodijeliti Odlukom 

gradonačelnika, ovisno o visini mirovine, na slijedeći način: 

   - za mirovinu manju od 200,00 EUR/mjesečno – do 40,00 EUR/godišnje,  

   - za mirovinu od 200,00 EUR do 265,00 EUR/mjesečno – do 30,00 EUR/godišnje i  

   - za mirovinu veću od 265,00 EUR, a manju od 330,00 EUR/mjesečno – do 20,00 EUR/  godišnje. 

   

Članak 12. 

  Istoj osobi ili obitelji jednokratna naknada odobrava se u pravilu jednom godišnje. Iznos jednokratne 

naknade određuje se u Proračunu i u Programu za zadovoljavanje socijalnih potreba Grada Hrvatske 

Kostajnice.   

U osobito opravdanim slučajevima može se odobriti višekratna ili uvećana naknada. 

  Visina pojedinačnih jednokratnih naknada određivat će se sukladno raspoloživim sredstvima koja su 

za jednokratne naknade osigurana u Proračunu Grada za tekuću proračunsku godinu.  
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Postupak priznavanja prava na jednokratne naknade (zaprimanje zahtjeva i donošenje rješenja), te 

isplatu odobrenih pomoći provodi Upravno tijelo nadležno za socijalnu skrb“. 

 

  3. Naknada za novorođeno dijete 

 

Članak 13. 

  Naknada za novorođenu i posvojenu djecu utvrđuje se u iznosu određenom Proračunom i 

Programom za zadovoljavanje socijalnih potreba Grada za tekuću godinu. 

  Pravo na naknadu pripada djetetu s prebivalištem na području Grada Hrvatske Kostajnice, a ostvaruje 

ga roditelj/posvojitelj djeteta s prebivalištem na području Grada Hrvatske Kostajnice s podmirenim svim 

zakonskim i ugovornim obvezama prema Gradu, podnošenjem pismenog zahtjeva jednog od roditelja 

/posvojitelja, u roku od 6 mjeseci od dana rođenja/posvojenja djeteta. 

  Uz zahtjev za isplatu naknade roditelj/posvojitelj je obvezan priložiti i preslike slijedećih 

dokumenata: 

  - izvadak iz matice rođenih novorođenog djeteta, 

  - rješenje o zasnivanju posvojenja, 

  - preslik osobne iskaznice roditelja/posvojitelja  i 

  - preslik kartice tekućeg ili žiro računa. 

  Upravno tijelo provest će postupak utvrđivanja prava te donijeti odgovarajuće rješenje po zahtjevu, 

te izvršiti isplatu utvrđene naknade. 

 

   

  4. Pomoć organizacijama i udrugama socijalne skrbi (Crveni križ) 

 

Članak 14. 

  Organizacija i udrugama socijalne skrbi na području Grada Hrvatske Kostajnice osigurava se potpora 

za njihovu redovitu djelatnost sukladno njihovim statutima i obimu aktivnosti, a na temelju pisanog 

zahtjeva. 

 

  IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK 

 

Članak 15. 

  Podnositelj zahtjeva za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom dužan je uz zahtjev dostaviti 

odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava. 

  Upravno tijelo može odlučiti da se posebno utvrde relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi 

ostvarivanje pojedinog prava (posjet obitelji ili na neki drugi način) odnosno činjenice i okolnosti na temelju 

kojih je pravo već ostvareno. 

  Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/ili nisu dostavljeni svi prilozi navedeni u obrascu, 

podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Upravnog tijela dopuniti zahtjev i dostaviti tražene priloge u roku 

od 15 dana od dana dostave poziva za dopunu. 

  Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva za ostvarivanje prava ako traženi prilozi ne budu 

dostavljeni upravnom tijelu u roku iz prethodnog stavka ovog članka. 

 

Članak 16. 

  O žalbi protiv rješenja Upravnog tijela odlučuje upravno tijelo Sisačko-moslavačke županije. Ostva- 

rivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva. Izni- 

mno, korisnik započinje s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev ukoliko je zahtjev 

podnesen do desetog dana u mjesecu. 
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Članak 17. 

  Upravno tijelo ima pravo i obvezu nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava 

sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena. 

  Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, rješenjem Upravnog tijela uskratit će se 

ostvarivanje prava. 

 

 

  V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 18. 

  Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe 

Zakona o socijalnoj skrbi. 

Članak 19. 

  Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni 

vjesnik“ broj 41/16 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj 3/21 i 12/22). 

 

Članak 20. 

  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: 024-03/23-01/10 

URBROJ: 2176/02-02-23-1 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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20. 

 
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj: 92/10 i 114/22), članka 30. 
Pravilnika o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“ broj: 33/14), članka 33. Statuta Grada Hrvatske 
Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 63/19, 76/19 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj: 3/20 i 
3/21) i članka 70 Poslovnika Gradskog  vijeća Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 
20/13, 43/14, 11/18 i „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada 
Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023.,  donosi 
 

O D L U K U 
o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka na području Grada 

Hrvatske Kostajnice 
 
I OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 
  Ovom Odlukom utvrđuju se mjere i postupci zaštite od požara na otvorenom poljoprivrednom i 
šumskom području, trasama elektroenergetskih vodova i trasama cestovnih i željezničkih prometnica, te na 
javnim površinama i okućnicama u naselju pri spaljivanju suhe trave, ostataka od usjeva, suhog žbunja, 
korova, raslinja i biljnih otpadaka, u slučajevima kada bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednim 
ratarskim kulturama, nasadima, vinogradima, voćnjacima, šumama, nadzemnim elektroenergetskim, 
telekomunikacijskim i plinskim instalacijama i uređajima, ogradama i zgradama od zapaljivog materijala i 
ugrozilo odvijanje cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese, te zabrana spaljivanja određenih vrsta 
predmeta. 

Članak 2. 
  Prava, obveze i odgovornosti utvrđene ovom Odlukom odnose se na pravne i fizičke osobe, 
vlasnike i ovlaštenike poljoprivrednog zemljišta, pravne i fizičke osobe koje čiste vegetaciju na kanalima, 
ispod trasa elektroenergetskih vodova, na trasama cestovnih i željezničkih prometnica, te na otvorenom 
prostoru javnih površina i okućnica u naseljima. 

Članak 3. 
  Spaljivanje suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka, u smislu ove Odluke,  uništavanje je istih 
pripaljivanjem vatre i kontrola izgaranja dok se vatra u potpunosti ne ugasi, a bez opasnosti za nastanak i 
širenje požara te ugrožavanje života ljudi i imovine vatrom i dimom. 
 
II.  MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

Članak 4. 
  Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume i 15 metara od 
zgrada, te u trasama elektroenergetskih vodova tako da paljenje vatre, izgaranje gorivih tvari i širenje dima 
ne ugrožava susjedne ratarske kulture, usjeve, nasade, vinograde, voćnjake, te odvijanje cestovnog 
prometa stvaranjem dimne zavjese. 

Članak 5. 
  Tijekom godine, prije i nakon završetka poljoprivrednih radova, uništavanja suhe trave, korova, 
raslinja i biljnih otpadaka, može se obaviti loženjem vatre i kontroliranim spaljivanjem uz nazočnost 
potrebnog broja osoba sa sredstvima i opremom za početno gašenje požara, isključivo danju i po mirnom 
vremenu bez vjetra, uz poduzimanje mjera za zaštitu od požara na otvorenom prostoru. 
 

Članak 6. 
  Pravne i fizičke osobe koje čiste vegetaciju na kanalima, ispod trasa elektroenergetskih vodova, na 
trasama cestovnih i željezničkih prometnica, te na otvorenom prostoru javnih površina, pravne i fizičke 
osobe, vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog i drugog zemljišta, dužni su prije spaljivanja suhe trave, 
suhog žbunja, ostataka od usjeva i ostalog biljnog otpada poduzeti odgovarajuće mjere opreza, osigurati 
odgovarajuća sredstva, te poduzeti mjere zaštite sukladno propisima zaštite od požara, a osobito: 
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      -  prijaviti spaljivanje sukladno odredbama ove Odluke, 
      -  spaljivanje obaviti tijekom dana za mirnog vremena bez vjetra i povišenog tlaka, 
      -  osigurati  da  suhe  trave, suho žbunje,  ostaci  od usjeva  i drugi  biljni  otpad,  ovisno o  količini  i    
    zapaljivosti   bude  dovoljno  udaljen   od   drugih   objekata   ili   površina  za  zapaljivim  tvarima, 
      -  na  poljoprivrednom  zemljištu  paliti  suhu  travu,  suho žbunje, ostatke od usjeva i ostali biljni  
  otpad,  te  ložiti  vatru  samo  na  odgovarajućim  mjestima  i  uz  poduzimanje  odgovarajućih  mjera  
  opreza, 
      -   osigurati  spaljivanje  ostataka  bilja  nakon  žetve, odnosno  berbe, te drugog lako zapaljivog biljnog 
  otpada  na poljoprivrednom zemljištu odvajanjem od susjednog zemljišta preoravanjem pojasa  
  širine  najmanje tri (3) metra, 
      -   stalno neposredno nadzirati spaljivanje sve do potpunog gašenja vatre na cijeloj zapaljenoj površini, 
      -   tijekom  spaljivanja  osigurati  potrebni broj djelatnika, odgovarajuću opremu i sredstva za zaštitu od  
  požara, ovisno o obimu i vrsti otpada koji se spaljuje  i 
      -   poduzeti i druge mjere za zaštitu i sprečavanje mogućnosti širenja požara na susjedne površine. 
 
  U šumi, na šumskom zemljištu kao i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, može se ložiti otvorena 
vatra i paliti biljni otpad samo na odgovarajućim mjestima i uz poduzimanje odgovarajućih mjera opreza što 
ih odredi pravna osoba koja gospodari šumom i šumskim zemljištem, odnosno tijelo uprave nadležno za 
poslove šumarstva, šume i šumska zemljišta. 

Članak 7. 
  Pravne i fizičke osobe, iz stavka 1. prethodnog članka ove Odluke, dužne su prije spaljivanja biljnih i 
drugih tvari u većem opsegu i na većim površinama, kojim bi se moglo ugroziti druge površine ili objekte 
(industrijske građevine, postrojenja, stambene i druge objekte, električne i telefonske stupove i vodove, 
prometnice, poljoprivredne i šumske površine i sl.), prijaviti najbližoj policijskoj stanici ili vatrogasnoj 
postrojbi. Prijava treba sadržavati slijedeće podatke: 
 
  - tko obavlja spaljivanje, 
  - vrijeme i mjesto spaljivanja, 
  - naziv i veličina površine spaljivanja, 
  - broj osoba koje će obavljati spaljivanje, 
  - vrsta biljnog otpada koji se spaljuje, 
  - preventivne mjere zaštite od požara koje će se poduzeti pri spaljivanju  i 
  - oprema za gašenje požara. 
 
  Nadležno tijelo kojem se podnosi prijava zabranit će spaljivanje biljnog otpada ukoliko nisu ispunjeni 
svi uvjeti i poduzete odgovarajuće mjere zaštite od požara utvrđene ovom Odlukom, te upoznati 
podnositelja prijave s razlozima zabrane. 

Članak 8. 
  Spaljivanje manjih količina otpadnih tvari biljnog porijekla koje objektivno ne mogu ugroziti druge 
objekte ili površine, pravne i fizičke osobe nisu obavezne prijaviti, ali su obvezne poduzeti sve potrebne 
mjere da se vatra ne proširi na susjedne objekte ili površine. 
 

Članak 9. 
  Osobe koje su obavile loženje vatre i spaljivanje dužne su pogasiti vatru na otvorenom prostoru i 
pregledati ostatke vatre prebacivanjem pepela, polijevanjem vode i primjenom drugih sredstava za gašenje, 
dok se vatra ne ugasi i u potpunosti i tek nakon toga napustiti mjesto paljenja. 
 
III.      ZABRANA SPALJIVANJA ODREĐENIH VRSTA PREDMETA I ZABRANA SPALJIVANJA  
  NEDJELJOM 

Članak 10. 
  Pravnim i fizičkim osobama navedenim u članku 2. ove Odluke zabranjuje se spaljivanje dlake i 
perja, predmeta od gume, plastike, kože, prerađevina od ulja, maziva, te otpada na bazi kemijskih spojeva 
koji na bilo koji način utječu ili mogu utjecati na onečišćenje okoliša. 
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Članak 11. 

  Pravnim i fizičkim osobama, navedenim u članku 2. ove Odluke, zabranjuje se spaljivanje suhe 
trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka nedjeljom i blagdanom. 

 
IV.  NADZOR 

Članak 12. 
  U nadzoru sudjeluju ovlašteni djelatnici pravnih osoba koje upravljaju i gospodare šumama, 
ovlaštene osobe nadležne vatrogasne postrojbe, policija i komunalno redarstvo Grada Hrvatske Kostajnice, 
a u smislu dojave o nastalom požaru, šteti i povredi odredaba ove Odluke, te prikupljanju podataka o 
identitetu osoba koje su izvršile povredu. 
 
V.  KAZNENE ODREDBE 

Članak 13. 
  Novčanom kaznom u iznosu od 65,00 do 130,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba, i 
odgovorna osoba u pravnoj osobi, ako: 
 
  1. obavlja loženje vatre i spaljivanje na udaljenosti manjoj od navedene u članku 4. ove Odluke, te 
na 
      trasama elektroenergetskih vodova, 
  2. ako obavlja loženje vatre i spaljivanje na otvorenom prostoru noću i po vjetrovitom vremenu (čl. 
5.), 
  3. ako  ne  izradi  i  ne  dostavi  prijavu,  iz  članka 7.  ove  Odluke,  ako  o  vremenu  spaljivanja  ne  
      obavijesti  najbližu  vatrogasnu  postrojbu,   te   ako   protivno  zabrani  izvrši  spaljivanje, 
  4. ako ne provede  preventivne mjere zaštite od požara i ugrozi vatrom i dimom   poljoprivredne   
      kulture, nasade, vinograde, šume, nadzemne elektroenergetske, telekomunikacijske i plinske  
      instalacije i  uređaje,  ograde  i  zgrade  od  zapaljivog  materijala  i  odvijanje cestovnog prometa  
     (čl. 6.), 
  5. osobe  koje  su  vršile  spaljivanje  i  napustile  mjesto  spaljivanja  prije nego što je vatra ugašena  
      u potpunosti (čl. 9.) i 
  6. ako postupi protivno zabrani navedoj člankom 10. i  11. ove Odluke. 
   

Utvrđeni iznos novčane kazne za pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi iznosi: 
- za prekršaje navedene stavkom 1. ovog članka, točkom 1., 2., 3. i 4.        130,00 eura, 
- za prekršaje navedene stavkom 1. ovog članka, točkom 5.             90,00 eura   i 
- za prekršaje navedene stavkom 1. ovog članka, točkom 6.            65,00 eura. 
 

 Novčanom kaznom u iznosu od 25,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako: 
 
  1. obavlja loženje vatre i spaljivanje na udaljenosti manjoj od navedene u članku 4. ove Odluke, te  
      na trasama elektroenergetskih vodova, 
  2. ako obavlja loženje vatre i spaljivanje na otvorenom prostoru noću i po vjetrovitom vremenu  
     (čl. 5.), 
  3. spaljivanjem  suhe  trave,  korova  i  raslinja  ugrozi  i  nanese štetu susjednim ratarskim  
      kulturama, nasadima,  vinogradima,  voćnjacima,  šumama,  nadzemnim  elektroenergetskim,  
      telekomunikacijskim i plinskim instalacijama i uređajima, te ogradama i zgradama od zapaljivog  
      materijala ili ugrozi odvijanje cestovnog prometa (čl. 6.), 
  4. ako  ne  izradi  i  ne  dostavi  prijavu  iz  članka  7. ove  Odluke, ako  o  vremenu  spaljivanja   ne   
      obavijesti  najbližu  vatrogasnu  postrojbu,  te  ako  protivno  zabrani   izvrši   spaljivanje, 
  5. napusti mjesto loženje vatre i spaljivanja prije nego što je vatra ugašena u potpunosti  (čl. 9.)   i 
  6. ako postupi protivno zabrani iz članka 10. i 11. ove Odluke. 
 

Komunalni redar je ovlašten, prema počinitelju prekršaja, primjeniti novčanu kaznu na mjestu 
počinjenja prekršaja. 
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VI.   ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 14. 
  Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe 
trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka na području Grada Hrvatska Kostajnica („Službeni vjesnik“ broj 
34/07). 
 

Članak 15. 
  Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Hrvatske 
Kostajnice“. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 
GRADSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 024-03/23-01/11 
URBROJ: 2176/02-02-23-1 
Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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21. 

 

Na temelju članka 95. stavka 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18, 110/18 
i 32/20), članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 63/19, 76/19 i „Službene 
novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21) i članka 70 Poslovnika Gradskog  vijeća Grada 
Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i „Službene novine Grada Hrvatske 
Kostajnice“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 
10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023.,  donosi 
 
 

ODLUKU 
o oslobađanju plaćanja komunalne naknade  

 
 

Članak 1. 
   U cilju ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih prirodnom nepogodom – poplavom u mjesecu 
prosincu 2022. (Odluka župana Sisačko-moslavačke županije o proglašenju prirodne nepogode poplave na 
području Grada Hrvatske Kostajnice od 20. prosinca 2022., objavljena u „Službenom glasniku Sisačko-
moslavačke županije“ broj 16/22) Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica oslobađa plaćanja komunalne 
naknade vlasnike ili korisnike građevina nalazećih u Ulici Kavrlja u Hrvatskoj Kostajnici. 
 

Članak 2. 
  Oslobađanje plaćanja komunalne naknade, vlasnicima ili korisnicima građevina navedenih člankom 
1. ove Odluke, vrši se za razdoblje 01. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine. 
 

Članak 3. 
  Gradsko vijeće Grad Hrvatske Kostajnice nalaže uputiti ovu Odluku nadležnim službama u Hrvatske 
vode i zatražiti, za vlasnike ili korisnike građevina navedenih u članku 1. ove Odluke,  privremeno 
oslobađanja plaćanja naknade za uređenje voda. 
 

Članak 4. 
  Za provedbu ovog članka Odluke zadužuje se gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice. 
 

Članak 5. 
   Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Hrvatske 
Kostajnice“. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 
GRADSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 024-03/23-01/12 
URBROJ: 2176/02-02-23-1 
Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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22. 

 

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 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 

98/19 i 144/20 ), članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ broj: 03/19,76/19 i „ 

Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice “ broj: 03/20 i 03/21 ) i članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ broj 27/09, 20/13, 43/14, 11/18  i „ Službene novine Grada 

Hrvatske Kostajnice “ broj 03/21 ) Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, 

na svojoj 10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023. donijelo je 

 

O D L U K U 
o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine za stanove u  

vlasništvu Grada Hrvatske Kostajnice 

 

Članak 1. 

 

 Visina slobodno ugovorene najamnine, što je plaćaju najmoprimci stanova u vlasništvu Grada 

Hrvatske Kostajnice, utvrđuje se u visini dvostrukog mjesečnog iznosa zajedničke pričuve koja se plaća u 

stambenoj zgradi u kojoj se stan nalazi. 

 

Članak 2. 

 

 Iznimno od članka 1. ove Odluke, visina slobodno ugovorene najamnine koju plaćaju najmoprimci 

stanova nalazećih u građevini koja sadrži najviše tri stambena prostora, utvrđuje se u visini od 2,00 eura/m2 

stambene površine. 

Članak 3. 

 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju visine slobodno 

ugovorene najamnine za stanove u vlasništvu Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ br. 12/03 ). 

 

Članak 4. 

  

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „ Službenim novinama  Grada Hrvatske 

Kostajnice “. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 024-03/23-01/13 

URBROJ: 2176/02-02-23-1 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 

PREDSJEDNIK 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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23. 

 

Na temelju članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 63/19, 76/19 i „Službene 

novine Grada Hrvatske Kostajnice“ broj: 3/20 i 3/21) i članka 70 Poslovnika Gradskog  vijeća Grada 

Hrvatske Kostajnice („Službeni vjesnik“ broj: 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i „Službene novine Grada 

Hrvatske Kostajnice“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na 

svojoj 10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023.,  donosi 

 

 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na Odluku o utrošku sredstava Proračunske zalihe  

Proračuna Grada Hrvatske Kostajnice za 2023. godinu 

 
 

I. 

  U cilju sanacije nastalih šteta uslijed djelovanja požara Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice 

odobrava dodjelu financijske pomoći OPG-u GREGER iz Hrvatske Kostajnice, Gordana Lederera br. 128. 

  Gradsko vijeće daje suglasnost gradonačelniku na donesenu Odluku o utrošku sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Grada Hrvatske Kostajnice za 2023. godinu (Odluka gradonačelnika, KLASA: 053-01/23-

01/01, URBROJ: 2176/02-01-23-2 od 26. siječnja 2023.)  

  Odluka gradonačelnika čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

II. 

  Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Hrvatske Kostajnice“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 024-03/23-01/16 

URBROJ: 2176/02-02-23-1 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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Na temelju Zamolbe za financijsku pomoć OPG GREGER iz Hrvatske Kostajnice, Gordana 
Lederera br. 128 (Zamolba, KLASA: 053-01/23-01/01, URBROJ: 2176/02-01/23-1 od 23. siječnja 
2023.), članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Hrvatska Kostajnica za 2023. godinu 
(„Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ br. 12/22), članka 51. Statuta Grada Hrvatske 
Kostajnice („Službeni vjesnik“ br. 63/19, 76/19, „Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice“ br. 
3/20 i 3/21), gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice, dana  26. siječnja 2023., donosi  
 

O D L U K U 
o utrošku sredstava Proračunske zalihe  

Proračuna Grada Hrvatske Kostajnice za 2023. godinu 
 

Članak 1. 
  Odobrava se isplata financijskih sredstava u iznosu od 4.000,00 € OPG-u GREGER, 
Hrvatska Kostajnica, Gordana Lederera br. 128, nositelj: Jasna Greger OIB: 25778996415, za 
potrebe sanacije štete nastale uslijed djelovanja požara na poslovnoj građevini nalazećoj na 
k.č.br. 23 KO Kostajnica. 
 

Članak 2. 
  Sredstva, iz članka 1. ove Odluke, isplatit će se na teret Proračunske zalihe Proračuna 
Grada Hrvatske Kostajnice za 2023. godinu, a u korist računa nositelja OPG-a GREGER: Jasna 
Greger, IBAN: HR 9023400093200777934. 
 

Članak 3. 
  OPG GREGER dužan je, u roku od godinu dana od dana izvršene uplate financijskih 
sredstava na račun nositelja iz članka 2. ove Odluke, dostaviti Gradu Hrvatskoj Kostajnici dokaze 
o namjenskom utrošku dodjeljenih sredstava za sanaciju nastale štete /računi o nabavi robe ili 
izvršenim radovima/. 
 

Članak 4. 
  Zamolba za financijsku pomoć OPG-a GREGER čini sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 5. 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 
GRADONAČELNIK 

 
KLASA:    053-01/23-01/01 
URBROJ: 2176/02-01-23-2 
Hrvatska Kostajnica, 26. siječnja 2023. 

 
GRADONAČELNIK 

Dalibor Bišćan, mag.ig.amb., v.r. 
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24. 

 

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ( „ Narodne novine “ broj 120/16  i 114/22), članka 32. 

Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ broj 63/19, 76/19 i „ Službene novine Grada 

Hrvatske Kostajnice “ broj 03/20 i 03/21 ) i članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske 

Kostajnice ( „Službeni vjesnik“ broj 27/09, 20/13, 43/14, 11/18 i „ Službene novine Grada Hrvatske 

Kostajnice br. 03/21 ) Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 10. 

sjednici održanoj 27. siječnja 2023. donijelo je   

                       

 

P R A V I L N I K 
o provedbi postupaka jednostavne nabave  

 

I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

 U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja 

proračunskih sredstava Grada Hrvatske Kostajnice, kao javnog naručitelja, ovim se Pravilnikom uređuju 

postupci koji prethode stvaranju ugovornih odnosa za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 

26.540,00 eura i nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura ( u daljnjem tekstu: jednostavna 

nabava ). 

 

Članak 2. 

 

 U provedbi postupaka jednostavne nabave osim ovog Pravilnika, obvezno se primjenjuju  i drugi 

važeći zakonski i podzakonski akti, a koji se odnose na pojedini predmet nabave. 

 

Članak 3. 

 

 Postupci nabave roba, radova i usluga iz članka 1. ovog Pravilnika moraju biti u skladu s Planom 

nabave. 

 

II. PREDMET NABAVE 

Članak 4. 

 

 Predmet nabave mora se opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji  

osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koji su postavljeni. 

 Opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu. 

 

Članak 5. 

 

 U opisu predmeta nabave navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za 

izradu ponude ( npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja 

predmeta nabave i slično ). 

 Predmet nabave se određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu,  

funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. 

 Procijenjena vrijednost nabave mora biti valjano određena u trenutku početka  

postupka jednostavne nabave. Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, 

bez poreza na dodanu vrijednost ( PDV-a ). 
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III. POKRETNJE I PRIPREMA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

 

Članak 6. 

 

Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave provode ovlašteni predstavnici naručitelja koje 

imenuje gradonačelnik internom odlukom za pojedini predmet nabave, te određuje njihove obveze i ovlasti u 

postupku jednostavne nabave. 

 Ovlašteni predstavnici naručitelja ne moraju biti zaposlenici naručitelja, a mogu biti i druge osobe 

ako imaju utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u svezi s pojedinim postupkom jednostavne nabave. 

 Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su: 

- priprema postupka: dogovor oko uvjeta vezanih za predmet nabave, potrebnog sadržaja 

dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehnička specifikacija, ponudbenih troškovnika i 

ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu 

- provedba postupka: slanje poziva za dostavu ponuda gospodarskim subjektima na dokaziv način, 

otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, rangiranje 

ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, prijedlog za odabir najpovoljnije ponude sukladno 

kriteriju za odabir ponude i uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili 

poništenje postupka. 

U pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave moraju sudjelovati najmanje tri  

ovlaštena predstavnika od kojih najmanje jedan mora imati važeći certifikat iz područja javne nabave. 

 

Članak 7. 

 

 Postupci jednostavne nabave moraju biti usklađeni s Planom nabave naručitelja, izuzev predmeta 

nabave procijenjene vrijednosti manje od 2.650,00 eura. 

 Ukoliko predmet nabave nije planiran u Planu nabave za tekuću godinu, istovremeno će se izvršiti 

izmjena/dopuna Plana nabave. 

 

Članak 8. 

 

 Odgovorna osoba naručitelja donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave vrijednosti 

jednake ili veće od 10.000,00 eura, koja obavezno sadrži naziv predmeta nabave, procijenjenu vrijednost 

nabave, podatke o osobama koje provode postupak i podatke o ponuditeljima kojima će se uputiti poziv na 

dostavu ponude, te ostale bitne podatke. 

 

 

Članak 9. 

 

 Nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti manje od 10.000,00 eura naručitelj provodi 

izdavanjem narudžbenice.  

 Narudžbenica obavezno sadrži podatke o naručitelju ( adresa, OIB ), isporučitelju ( adresa, OIB ), 

redni broj narudžbenice, naziv robe/usluge uz specifikaciju jedinica mjere, količine, jediničnih cijena i 

ukupnih cijena, potpis i pečat odgovorne osobe naručitelja, datum ispostavljanja narudžbenice. 
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IV. POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD  

      10.000,00 EURA, A MANJE OD 26.540,00  ZA ROBE I USLUGE, ODNOSNO  

      MANJE OD 66.360,00 EURA ZA RADOVE 

 

Članak 10. 

 

 Poziv na dostavu ponuda za nabave procijenjene vrijednosti od 10.000,00 eura bez PDV-a, a manje 

od 26.540,00 eura bez PDV-a za robe i usluge, odnosno manje od 66.360,00 eura za radove, upućuje se 

istovremeno na najmanje tri gospodarska subjekta po izboru, na način koji omogućuje dokazivanje da je isti 

zaprimljen od potencijalnih ponuditelja                 ( dostavnica, povratnica, kopija izvješća o uspješnom 

slanju telefaksom, izvješće o pročitanoj elektroničkoj pošti i sl. ). 

 

Članak 11. 

 

 Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda se 

može uputiti manjem broju gospodarskih subjekata u slučajevima provedbe nabave koja zahtjeva žurnost, 

kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili 

prostornih cjelina. 

 

V. SADRŽAJ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA 

 

Članak 12. 

 

 Poziv za dostavu ponuda minimalno sadrži naziv i adresu potencijalnog ponuditelja, ukoliko se poziv 

šalje gospodarskom subjektu po izboru, opis predmeta nabave, rok za dostavljanje ponude, uvjete i zahtjeve 

koje ponuditelji trebaju ispuniti, način dostavljanja ponuda, adresu na kojoj se može preuzeti dodatna 

dokumentacija ako je potrebno, adresu na koju se ponude dostavljaju. 

 U pozivu za dostavu ponuda mogu se odrediti osnove za isključenje i uvjete sposobnosti 

gospodarskih subjekata te tražiti jamstva ovisno o složenosti predmeta nabave i procijenjenoj vrijednosti, 

primjenjujući na odgovarajući način odredbe važećeg Zakona o javnoj nabavi. 

 

VI. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA  

 

Članak 13. 

 

 Način dostave ponuda određuje se u pozivu za dostavu ponuda.  

Rok za dostavu ponuda bit će određen ovisno o složenosti predmeta nabave kako bi se omogućilo 

potencijalnim ponuditeljima dostavljanje ponude u skladu s uvjetima iz poziva za dostavu ponude. Rok za 

dostavu ponuda iznosi najmanje tri dana. 

Ponude u papirnatom pisanom obliku dostavljaju se neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem 

pošte preporučenom poštanskom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačen naziv i 

adresa ponuditelja, te naziv predmeta nabave. 

Ponuda zaprimljena nakon roka za dostavu ponuda vratit će se neotvorena ponuditelju. 
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VII. OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA 

 

Članak 14. 

 

 Po isteku roka određenog u Pozivu za dostavu ponuda stručno povjerenstvo otvara pristigle ponude 

neposredno nakon isteka roka za dostavu ponuda, prema redoslijedu zaprimanja. 

 Stručno povjerenstvo pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva za dostavu 

ponuda. 

 O postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda sastavlja se Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni 

ponuda koji mora minimalno sadržavati podatke o ponuditeljima, utvrđivanje da ponuda odgovara opisu 

predmeta nabave ili navođenje svih elemenata u kojima ponuda odstupa od traženog, cijenu svake ponude i 

ostale bitna uvjete navedene u ponudi ta podatke o odabranom ponuditelju kao i razloge odabira odnosno 

poništenja postupka. 

 

VIII.  KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

 

Članak 15. 

 

 Kriteriji za odabir ponude su: 
1. najniža cijena 
2. ekonomski najpovoljnija ponuda 

Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti i različiti 

kriteriji povezani s predmetom nabave, npr. kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, 

ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja i dr., te 

je u zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno obrazložiti izabranu ponudu. 

 

IX. ODLUKA O ODABIRU I PONIŠTENJU POSTUPKA 

 

Članak 16. 

 

 Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude na 

temelju kriterija za odabir ponude. 

 Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude,  odabrat će 

se ponuda koja je zaprimljena ranije. 

 Ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku dostavlja se Obavijest o rezultatima provedene nabave. 

 

 

Članak 17. 

 

 Naručitelj će poništiti postupak jednostavne nabave iz razloga propisanih člankom 298. Zakona o 

javnoj nabavi.  

 Ako postoje razlozi za poništenje postupka, naručitelj bez odgode donosi Obavijest o poništenju 

postupka jednostavne nabave u kojoj navodi: podatke o naručitelju, predmet nabave, obavijest o poništenju, 

obrazloženje razloga poništenja, datum donošenja i potpis odgovorne osobe naručitelja. 

 Rok za donošenje Obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi deset dana od isteka 

rok za dostavu ponuda. 

 

 

 



30. SIJEČNJA 2023.      „SLUŽBENE NOVINE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE“         BROJ 2 

 

 
43 

IV.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

Članak 18. 

 

 Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne 

nabave ( „ Službeni vjesnik “ br.11/17, 13/19, 23/19 i 80/19 ). 

 

Članak 19. 

  

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „ Službenim novinama  Grada Hrvatske 

Kostajnice “. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 024-03/23-01/14 

URBROJ: 2176/02-02-23-1 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2022. 

 

 

PREDSJEDNIK 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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25. 

 

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 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 

98/19 i 144/20 ), članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ broj: 03/19,76/19 i „ 

Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice “ broj: 03/20 i 03/21 ) i članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ broj 27/09, 20/13, 43/14, 11/18  i „ Službene novine Grada 

Hrvatske Kostajnice “ broj 03/21 ) Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, 

na svojoj  10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023. donijelo je 

 

 

O D L U K U 
o prodaji osobnog automobila 

 

 

Članak 1. 

 

 Osobni automobil marke VW ( D ), tip Passat 1,9 TDI Comfortline, godina proizvodnje 2003., broj 

šasije WVWZZZ3BZ3P291614 prodat će se javnim nadmetanjem.  

 

 

Članak 2. 

 

 Početna cijena za nadmetanje iznosi  2.500,00 eura. 

 

 

Članak 3. 

  

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „ Službenim novinama  Grada Hrvatske 

Kostajnice “. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 024-03/23-01/15 

URBROJ: 2176/02-02-23-1 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 

 

PREDSJEDNIK 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 
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26. 

 

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, 98/19 i 144/20 ), članka 33. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ 

Službeni vjesnik “  br. 63/19, 76/19 i „ Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice “ br. 03/20 i 03/21 ) ) i 
članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ broj 27/09, 20/13, 43/14, 

11/18  i „ Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice “ broj 03/21 ) Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, 

na prijedlog gradonačelnika, na 10. sjednici održanoj 27. siječnja 2023. donosi 

 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama Statuta Grada Hrvatske Kostajnice 
 

 

Članak 1. 

  

 U članku 51. stavku 3. alineji 5. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ broj 

63/19, 76/19 i „ Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice “ 03/20 i 03/21 ) riječi „ 1.000.000,00 kn “ 

zamjenjuju se riječima „ 132.722,80 eura “ a riječi   „ 70.000,00 kn “ zamjenjuju se riječima „ 9.291,20 eura 

“   

 

 

Članak 2. 

 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „ Službenim novinama Grada 

Hrvatska Kostajnice “. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/19-01/31 

URBROJ: 2176/02-02-23-4 

Hrvatska Kostajnica, 27. siječnja 2023. 

 

 

PREDSJEDNIK 

Ivan Čubaković, prof., v.r. 

 


