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69.
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti 

prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 
48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) i članka 30. 
Statuta Grada Gline (»Službeni vjesnik«, broj 16/13 
i 22/14), Gradsko vijeće Grada Gline, na 17. sjednici 
održanoj 13. srpnja 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o uređenju prometa na području  

Grada Gline

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.
Područje obuhvata na koje se odnosi Odluka de-

finirano je granicama Grada Gline. 

Članak 2. 
Ovom Odlukom određuju se uvjeti i pravila odvijanja 

prometa na javno prometnim površinama na području 
Grada Gline te mjere za njihovo provođenje. 

Članak 3. 
Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, 

smatraju se: ceste, nogostupi, trgovi, javna parkirališta 
i druge prometne površine koje su u funkciji sudionika 
u prometu na području Grada Gline.

Članak 4. 
Promet na javno prometnim površinama dopušten 

je svima pod jednakim uvjetima i u granicama pro-
pisanim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama 
(»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 
158/13, 92/14 i 64/15), Zakonom o cestama (»Narodne 
novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), 
ostalim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja 
prometa te ovom Odlukom.

Članak 5. 
Na javno prometnim površinama ne smiju se bez 

odobrenja nadležnih tijela poduzimati bilo kakve 

radnje ili djelatnosti koje bi mogle ugroziti sigurnost, 
protočnost i slobodno kretanje sudionika u prometu i 
prometnih sredstava. 

Radi zaštite javno prometne površine i sigurnosti 
prometa na njoj, na javno prometnoj površini na po-
dručju Grada Gline zabranjeno je: 

 - oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo 
koji drugi način izmijeniti postojeće stanje 
prometne signalizacije, prometnu opremu te 
cestovne uređaje;

 - trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi 
način smetati posjed javne prometne površine ili 
njezinog dijela bez suglasnosti nadležnih službi;

 - dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale 
tekućine na javnu prometnu površinu;

 - sprječavati otjecanja voda s javne prometne 
površine;

 - spuštati po pokosu nasipa ili usjeka ceste kamen, 
stabla te druge predmete i materijal;

 - vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal 
ili predmete;

 - puštati domaće životinje bez nadzora na javno 
prometne površine, napajati životinje u cestov-
nom jarku te vršiti ispašu ili graditi pojilišta na 
cestovnom zemljištu;

 - postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge 
nasade;

 - odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge 
predmete;

 - postavljati nadgrobne ploče i ostala spome-
nobilježja;

 - postavljati transparente, plakate i druge oblike 
obavještavanja, odnosno oglašavanja bez su-
glasnosti nadležnih službi;

 - rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi 
način onečišćavati javno prometnu površinu;

 - odlagati snijeg ili led;
 - vršiti druge radnje koje mogu oštetiti javnu cestu 

ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.
Radi zaštite ceste na području Grada Gline i si-

gurnosti prometa na njoj, u zaštitnom pojasu ceste 
zabranjeno je:

GRAD GLINA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
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Članak 4.
Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Služ-

benom vjesniku« Općine Donji Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/16-01/05 
URBROJ: 2176/07-01-16-2 
Donji Kukuruzari, 5. srpnja 2016.

Predsjednik Općinskog vijeća
Adrijan Lovrić, v.r.

30.
Na temelju članka 15. i 80. Statuta Općine Donji 

Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 15/13 i 51/14), 
Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari, na svojoj 
XVII. sjednici održanoj dana 5. srpnja 2016. godine, 
donijelo je 

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu i financijskog  

izvješća Komunalac Donji Kukuruzari d.o.o.  
za 2015. godinu 

Članak 1.
USVAJA SE, Izvješće o radu i financijsko izvješće 

Komunalca Donji Kukuruzari d.o.o., Don Ante Lizatovi-
ća 10 Donji Kukuruzari, Hrvatska Kostajnica za 2015.
godinu, koji su sastavni dio ove Odluke.

Izvješća iz stavka 1. ovog članka neće se posebno 
objavljivati.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/15-01/03
URBROJ: 2176/07-01-16-4
Donji Kukuruzari, 5. srpnja 2016. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Adrijan Lovrić, v.r.

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

6.
Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima 

i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11), i 
članka 45. stavak 3. alineja 10. Statuta Općine Gvozd 
(»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11, 6/13 i 19/14) 
i članka 4. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 5/02, 
5/05, 29/05, 7/08, 43/09 i 45/10), općinski načelnik 
Općine Gvozd, donosi

P R A V I L N I K
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu  

Jedinstvenog upravnog odjela  
Općine Gvozd

Članak 1.

U članku 10. Pravilnika o unutarnjem redu Jedin-
stvenog upravnog odjela Općine Gvozd (»Službeni 
vjesnik«, broj 29/10, 1/11, 20/11, 36/13 i 15/14), 
u stavku »Stručno znanje«, alineja 1. mijenja se i  
glasi:

»- srednja stručna sprema ekonomske ili tehničke  
 struke«.

 

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 023-05/16-01/06
URBROJ: 2176/09-02-16-1
Vrginmost, 1. rujna 2016.

Općinski načelnik
Branko Jovičić, dipl.ing., v.r.

7.
Na temelju članka 32. stavka 1. i članka 33. stav-

ka 1. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 
74/14), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i pro-
jekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 
(»Narodne novine«, broj 26/15 i članka 45. Statuta 
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 
- ispr., 6/13 i 19/14), općinski načelnik Općine Gvozd,  
donio je
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P R A V I L N I K
o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu  

Općine Gvozd na korištenje udrugama  
za provođenje aktivnosti od interesa  

za opće dobro

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuju mjerila, kriteriji i 

postupci za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu 
Općine Gvozd na korištenje udrugama za provođenje 
aktivnosti od interesa za opće dobro na području 
Općine Gvozd.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na udruge 
odgovarajuće se primjenjuju i na druge organizacije 
civilnog društva.

Članak 2.
Aktivnost od interesa za opće dobro, u smislu ovog 

Pravilnika, je aktivnost koja doprinosi zadovoljavanju 
potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih 
strateškim i planskim dokumentima Općine Gvozd i 
koja podiže kvalitetu života građana Općine Gvozd u 
sljedećim područjima:

1.  zaštiti i promicanju ljudskih prava i prava naci-
onalnih manjina,

2. zaštiti i promicanju prava manjinskih društvenih 
skupina,

3.  stvaralaštvu mladih i udruga za mlade radi 
aktivnog sudjelovanja djece i mladih u društvu,

4.  zaštiti okoliša i prirode,
5.  zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i 

lovstva,
6.  zaštiti prava potrošača,
7. sporta, kulture, umjetnosti i tehničke kulture,
8.  branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, 

boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata,
9.  zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom 

i djece s teškoćama u razvoju,
10. zaštiti i promicanju prava starijih i nemoćnih,
11. pružanju socijalnih usluga i humanitarnoj dje-

latnosti,
12. zaštiti zdravlja,
13. prevenciji i borbi protiv svih oblika ovisnosti.

Članak 3.
Poslovni prostori se dodjeljuju na korištenje udrugama 

temeljem javnog natječaja, sukladno mogućnostima 
Općine Gvozd.

 
II. RASPISIVANJE I UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

Članak 4.
Odluku o raspisivanju i objavi javnog natječaja za 

dodjelu na korištenje udrugama poslovnih prostora 

u vlasništvu Općine Gvozd donosi općinski načelnik 
Općine Gvozd.

Odluka iz stavka 1. ovog članka sadrži:
- popis poslovnih prostora za dodjelu udrugama 

za koje se raspisuje javni natječaj,
- natječajnu dokumentaciju (tekst javnog natječaja, 

obrasce, dokaze koji se podnose uz prijavu),
- podatak o objavi i rok za podnošenje prijava.
Obavijest o raspisivanju natječaja se objavljuje u 

dnevnom tisku, a javni natječaj s cjelokupnom natječaj-
nom dokumentacijom na web stranici Općine Gvozd.

Obavijest sadrži predmet javnog natječaja, poda-
tak o tome gdje se tekst javnog natječaja objavljuje, 
rok podnošenja prijava te po potrebi i druge podatke.

Članak 5.
Tekst javnog natječaja sadrži: podatke o poslovnom 

prostoru (adresa, površina), visinu naknade za kori-
štenje, vrijeme na koje se prostor daje na korištenje, 
podatke tko može sudjelovati u natječaju, podatke o 
partnerstvu s drugim organizacijama, uvjete za prijavu, 
sadržaj prijave, način prijave, rok i mjesto podnošenja 
prijave, kriterije za bodovanje, uputu o pravu prigovora 
na prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog po-
slovnog prostora, obavijest o potpisivanju ugovora o 
korištenju prostora te po potrebi i druge uvjete.

Članak 6.
Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu 

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gvozd na ko-
rištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo od tri člana osniva i imenuje općinski 
načelnik Općine Gvozd.

Zadaće Povjerenstva su: otvaranje zaprimljenih 
prijava, utvrđivanje koje prijave ispunjavaju uvjete 
natječaja, razmatranje i bodovanje prijava koje is-
punjavaju uvjete sukladno kriterijima i mjerilima za 
bodovanje, sastavljanje prijedloga liste prvenstva 
za dodjelu pojedinog poslovnog prostora te prijedlo-
ga konačne liste prvenstva, predlaganje općinskom 
načelniku donošenje odluke o dodjeli na korištenje 
poslovnog prostora i sklapanju ugovora o korištenju 
poslovnog prostora.

Članak 7.
Poslovni prostor u vlasništvu Općine Gvozd može 

se dodijeliti na korištenje udruzi odnosno drugoj or-
ganizaciji civilnog društva koja udovoljava sljedećim 
mjerilima:

- upisana je u Registar udruga, odnosno drugi 
odgovarajući registar,

- ima registrirano sjedište na području Općine 
Gvozd, a ako nema registrirano sjedište da na 
području Općine Gvozd imaju osnovanu podruž-
nicu ili neki drugi ustrojstveni oblik, odnosno da 
provodi programe, projekte ili druge aktivnosti na 
području Općine Gvozd od interesa za Općinu 
Gvozd,

- upisana je u Registar neprofitnih organizacija,
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- uredno ispunjava obveze iz svih prethodno 
sklopljenih ugovora s Općinom Gvozd kao i 
druge postojeće obveze prema Općini Gvozd,

- uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje 
poreza te druga javna davanja prema držav-
nom proračunu i proračunima jedinica lokalne 
samouprave,

- ima odgovarajuće organizacijske kapacitete i 
ljudske resurse za provedu aktivnosti, 

- da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene 
za zastupanje udruge i voditelja programa ili 
projekta ne vodi kazneni postupak i da nije 
pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena 
djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima 
i postupcima financiranja i ugovaranja progra-
ma i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge.

Članak 8.
Prijava udruga ili drugih organizacija civilnog društva 

na javni natječaj za dodjelu na korištenje nekretnina 
u vlasništvu Općine Gvozd radi provođenja programa 
i projekata od interesa za opće dobro boduje se na 
temelju sljedećih kriterija:

1. Godine djelovanja 
a. do 5 godina za svaku godinu  

 djelovanja ............................................ 1 bod
b. od 6 do 9 godina djelovanja  ............7 bodova
c. 10 i više godina djelovanja  .............9 bodova
Godine djelovanja računaju se na dan objave 

javnog natječaja.

2. Sjedište udruge
a. udruga provodi programe,  

 projekte ili druge aktivnosti 
 na području Općine Gvozd ................... 1 bod

b. udruga ima podružnicu ili  
 osnovan drugi ustrojstveni 
 oblik na području Općine Gvozd ......... 3 boda

c. udruga ima sjedište na  
 području Općine Gvozd  ..................5 bodova

3. Broj zaposlenika na određeno ili neodređeno  
 vrijeme

a. do 2 zaposlenika .................................. 1 bod
b. od 3 do 5 zaposlenika ........................ 3 boda
c. 6 i više zaposlenika .........................5 bodova
Radni odnos sa zaposlenicima podrazumijeva 

sklopljen ugovor o radu na određeno ili neodređeno 
vrijeme, a ne uključuje suradnike zaposlene temeljem 
studentskih ugovora, ugovora o djelu ili ugovora o 
autorskom djelu.

4. Broj članova udruge
a. do 10 članova  ..................................... 1 bod

b. od 11 do 30 članova  .......................... 3 boda
c. od 31 i više članova .........................5 bodova
Za udruge koje nemaju sjedište na području Općine 

Gvozd, ali imaju osnovanu podružnicu ili neki drugi 
ustrojstveni oblik na području Općine Gvozd, kao 
broj članova iskazuje se broj članova podružnice ili 
drugog ustrojstvenog oblika koji djeluje na području 
Općine Gvozd.

Udruge koje nemaju sjedište na području Općine 
Gvozd, kao ni osnovanu podružnicu ili drugi ustroj-
stveni oblik na području Općine Gvozd ne ostvaruju 
bodove po ovom kriteriju.

5. Ostvarena financijska sredstva u godini koja  
 prethodi objavi natječaja i u tekućoj godini

a. godišnji prihod od članarine  
 najmanje 1.000,00 kuna  ...................... 1 bod

b. prihod iz proračuna jedinica  
 lokalne/područne samouprave  ..........  2 boda

c. prihod iz državnog proračuna ............. 2 boda
d. prihod od donacija od pravnih  

 ili fizičkih osoba  ................................  2 boda
e. prihod iz EU fondova .......................... 3 boda

6. Provedene aktivnosti od interesa za opće 
dobro na lokalnoj, regionalnoj ili državnoj 
razini u godini koja prethodi objavi natječaja 
i u tekućoj godini

a. do 2 održana javna događanja  
u vlastitoj organizaciji (konferencije,  
okrugli stolovi, radionice, edukacije, 
smotre, priredbe, natjecanja i druge  
manifestacije)  ...................................  2 boda

b. više od 2 održana javna događanja  
 u vlastitoj organizaciji (konferencije,  
 okrugli stolovi, radionice, edukacije,  
 smotre, priredbe, natjecanja  
 i druge manifestacije)  .......................  3 boda

7. Provedene aktivnosti od interesa za opće  
 dobro s međunarodnim sudjelovanjem u  
 godini koja prethodi objavi natječaja i u  
 tekućoj godini

a. do 2 održana javna događanja  
 u vlastitoj organizaciji (konferencije,  
 okrugli stolovi, radionice, edukacije,  
 smotre, priredbe, natjecanja  
 i druge manifestacije)  .......................  2 boda

b. više od 2 održana javna događanja  
 u vlastitoj organizaciji (konferencije,  
 okrugli stolovi, radionice, edukacije,  
 smotre, priredbe, natjecanja i druge  
 manifestacije)  ...................................  3 boda

Pod međunarodnim sudjelovanjem podrazumijevaju 
se aktivnosti koje su se provodile u inozemstvu, kao 
i provedba aktivnosti na području Općine Gvozd s 
međunarodnim karakterom.



Stranica 1746 - Broj 35 »SLUŽBENI VJESNIK« Srijeda, 7. rujna 2016.

8. Broj partnerskih organizacija sa kojima se  
 planira zajednički koristiti dodijeljeni poslovni  
 prostor

a. jedna partnerska organizacija ............... 1 bod
b. dvije partnerske organizacije .............. 2 boda
c. tri i više partnerskih organizacija ......... 3 boda
Partnerskim organizacijama se smatraju organi-

zacije civilnog društva koje nisu ujedno i podružnice 
pojedine organizacije koja je podnijela prijavu za 
dodjelu poslovnog prostora.

9. Prethodno korištenje poslovnih prostora
a. prethodno uredno korištenje  

 istog poslovnog prostora  ..................  3 boda
Bodove po ovom kriteriju može dobiti samo udruga 

ili organizacija koja je poslovni prostor koristila nepo-
sredno prije natječaja i samo u bodovanju za poslovni 
prostor koji je koristila neposredno prije natječaja a ne 
i za drugi poslovni prostor za koji se natječe.

10.  Prethodno ulaganje u poslovni prostor
a. do 10.000,00 kuna.............................. 3 boda
b. više od 10.000,00 kuna ...................5 bodova
Prethodno ulaganje mora biti uz suglasnost Općine 

Gvozd i popraćeno odgovarajućim dokazima (računi 
za kupljenu robu odnosno izvršene radove kao i foto-
dokumentacija izvršenog ulaganja u poslovni prostor).

Unutar kriterija pod točkom 5. udruge mogu dobiti 
bodove za svaki od navedenih načina ostvarenja fi-
nancijskih sredstava.

Aktivnost koja je dobila bodove po kriteriju 6. 
provedene aktivnosti od interesa za opće dobro 
na lokalnoj, regionalnoj ili državnoj razini ne može 
istovremeno biti bodovana i po kriteriju 7. provedene 
aktivnosti od interesa za opće dobro s međunarodnim 
sudjelovanjem i obrnuto.

Članak 9.
Prijava na javni natječaj mora sadržavati potrebne 

informacije i dokaze da udruga ispunjava kriterije za 
dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gvozd 
na korištenje.

Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je 
sastavni dio dokumentacije za provedbu natječaja. 
Obrazac prijave sadrži osnovne podatke o prijavitelju 
s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja te planom 
aktivnosti u predstojećem razdoblju koliko traje kori-
štenje poslovnog prostora.

Prijavi se prilažu:
1. Izvadak iz matičnog registra u koji je udruga 

upisana izdan nakon dana objave natječaja,
2. Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija 

(ispis internetske stranice RNO-a),
3. Preslika važećeg Statuta sa svim izmjenama i 

dopunama,
4. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi 

javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna 
uprava izdanu nakon objave javnog natječaja,

5. Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela o ne-
postojanju duga prema Općini Gvozd izdanu 
nakon dana objave natječaja,

6. Izjavu o nekažnjavanju za udrugu i odgovornu 
osobu u udruzi,

7. Izvod iz matične knjige radnika ili drugu evi-
denciju o zaposlenim djelatnicima ako udruga 
zapošljava djelatnike temeljem ugovora o radu,

8. Presliku financijskog izvješća za prethodnu 
godinu (za obveznike dvojnog knjigovodstva) 
odnosno presliku knjige primitaka i izdataka (za 
obveznike jednostavnog računovodstva),

9. Ispunjeni obrazac izjave o partnerstvu u slu-
čaju namjere korištenja poslovnog prostora o 
partnerstvu s jednom ili više udruga ili drugih 
organizacija civilnog društva potpisan i ovjeren 
od svake partnerske organizacije,

10. Za udruge koje nemaju sjedište na području 
Općine Gvozd, kao ni osnovanu podružnicu 
ili drugi ustrojstveni oblik na području Općine 
Gvozd dokaz da ostvaruju programe, projekte 
ili druge aktivnosti na području Općine Gvozd,

11. Druge dokaze i dokumentaciju propisanu na-
tječajem.

Prijava se ispunjava na računalu, te ona i svi obrasci 
koji joj prileže moraju biti potpisani od strane osobe 
ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom udruge.

Članak 10.
Prijavu za korištenje jednog poslovnog prostora 

kojeg planira koristiti više udruga u suradnji/partner-
stvu, podnosi samo jedna udruga koja smatra da na 
natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno 
kriterijima iz ovog Pravilnika.

Namjera korištenja poslovnog prostora u suradnji/
partnerstvu s drugim udrugama potvrđuje se izjavom 
koja se prilaže uz prijavu za dodjelu na korištenje 
poslovnog prostora, potpisanu od ovlaštenih osoba i 
ovjerenom pečatom svih suradničkih/partnerskih udruga.

Članak 11.
Prijava se podnosi u roku određenom u javnom 

natječaju koji ne može biti kraći od 30 dana.
Prijava na natječaj na propisanom obrascu i prilo-

ženim dokazima o ispunjavanju kriterija se podnose 
u zatvorenoj omotnici sa naznakom »NE OTVARAJ 
- JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE 
POSLOVNIH PROSTORA UDRUGAMA - prijava za 
poslovni prostor pod rednim brojem ___«.

Prijave podnesene izvan natječajnog roka neće se 
uzimati u razmatranje nego će zatvorene biti vraćene 
podnositelju.

Članak 12.
Bodovanje pristiglih prijava prema kriterijima iz 

Pravilnika obavlja Povjerenstvo iz članka 6. ovog 
Pravilnika.

Prijave podnositelja koje su nepotpune i ne ispu-
njavaju kriterije iz članka 7. ovog Pravilnika bit će 
isključene i neće biti bodovane od strane Povjerenstva.
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Bodovi ostvareni prema kriterijima iz točaka 1. do 10. 
članka 8. ovog Pravilnika se zbrajaju, te se na temelju 
zbroja bodova za svakog podnositelja prijave formira 
prijedlog rang liste za svaki pojedini poslovni prostor.

Ukoliko dva ili više podnositelja imaju jednak zbroj 
bodova, prednost na rang listi prvenstva ima onaj 
podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju 2. 
sjedište udruge, a ako imaju jednak broj bodova i po 
tom kriteriju onda se prednost ostvaruje prema većem 
broju bodova po kriteriju 1. godine djelovanja.

Članak 13.
Nakon izvršenog bodovanja i utvrđivanja Prijedloga 

rang liste prvenstva za dodjelu pojedinog poslovnog 
prostora, Povjerenstvo će na web stranici Općine 
Gvozd javno objaviti Prijedlog rang liste prvenstva za 
dodjelu pojedinog poslovnog prostora s brojem bodova 
po pojedinom kriteriju, te ukupan zbroj bodova.

Na prijedlog rang liste prvenstva za dodjelu po-
jedinog poslovnog prostora prijavitelji mogu uložiti 
prigovor općinskom načelniku Općine Gvozd zbog 
redoslijeda na Prijedlogu rang liste prvenstva ili zbog 
neuvrštavanja u istu iz razloga navedenih u članku 12. 
stavku 2. ovog Pravilnika u roku od 8 dana od dana 
objavljivanja Prijedloga rang liste prvenstva na web 
stranici Općine Gvozd.

Odluka općinskog načelnika o prigovoru je konačna.

Članak 14.
Nakon proteka roka za prigovore, ukoliko ne bude 

uloženih prigovora, odnosno nakon dostave odluke 
općinskog načelnika po prigovorima njihovim podnosi-
teljima, Povjerenstvo će utvrditi Konačnu rang listu za 
svaki pojedinačni poslovni prostor koja će se objaviti 
na web stranici Općine Gvozd.

Na temelju Konačne rang liste iz prethodnog član-
ka općinski načelnik Općine Gvozd donosi odluku o 
dodjeli na korištenje poslovnog prostora udrugama.

III. SKLAPANJE UGOVORA O KORIŠTENJU  
 POSLOVNOG PROSTORA

Članak 15.
Na temelju odluke općinskog načelnika iz članka 

14. ovog Pravilnika, sklapa se ugovor o korištenju 
poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: ugovor).

Ako prijavitelj koji je ostvario najveći broj bodova 
za pojedini poslovni prostor ne pristupi sklapanju 
ugovora u roku od 15 dana od dana dostavljanja od-
luke, poslovni prostor će se dodijeli prvom sljedećem 
prijavitelju s Konačne rang liste prvenstva za dodjelu 
tog poslovnog prostora.

Ugovor o korištenju se sklapa na određeno vrije-
me kao javnobilježnički akt a troškove solemnizacije 
snosi korisnik.

Članak 16.
Ugovor se sklapa u pisanom obliku i osim osnovnih 

podataka o korisniku i prostoru sadržava:

- namjenu korištenja poslovnog prostora s na-
znakom aktivnosti za opće dobro koje provodi 
udruga,

- visinu naknade za korištenje,
- odredbu kojom korisnik prihvaća povećanje 

naknade za korištenje u tijeku trajanja ugovora 
prema odluci općinskog načelnika od prvog 
sljedećeg mjeseca od dana stupanja na snagu 
navedene odluke,

- vrijeme trajanja ugovora,
- odredbe o ovršnosti,
- odredbe o načinu prestanka ugovora te razlozi-

ma i uvjetima za otkazivanje ugovora u slučaju 
kršenja ili neizvršavanja odredbi ugovora,

- odredbe da korisnik ne može vršiti preuređivanje 
poslovnog prostora bez prethodne suglasnosti 
Općine Gvozd,

- neopozivu izjavu kojom se korisnik odriče prava 
povrata uloženih sredstava u poslovni prostor,

- odredbu kojom se korisnik obvezuje poslovni 
prostor predati u posjed Općini Gvozd slobodan 
od osoba i stvari istekom roka na koji je dan, 
odnosno istekom otkaznog roka ili raskidom 
ugovora.

Članak 17.
Naknada za korištenje poslovnih prostora u vlasniš-

tvu Općine Gvozd od strane udruga odnosno drugih 
organizacija civilnog društva određuje se u mjesečnom 
iznosu od 2,00 kune po m² poslovnog prostora.

Korisnici poslovnog prostora obvezni su plaćati 
režijske troškove korištenja poslovnog prostora ne-
posredno dobavljačima, a ukoliko se isti iz tehničkih 
razloga ne mogu iskazati pojedinačno za poslovni 
prostor, dužni su Općini Gvozd refundirati režijske 
troškove sukladno udjelu površine njihovog poslovnog 
prostora u ukupnoj površini poslovne zgrade u kojoj 
se poslovni prostor nalazi za što će Općina Gvozd 
korisniku ispostaviti poseban račun.

Članak 18.
Korisnik ne može vršiti preinake poslovnog pro-

stora bez pisanog pristanka Općine Gvozd, te se i u 
slučaju pristanka Općine Gvozd obavezuje sam snositi 
troškove te preuzima obveze za sve eventualne štete 
nastale vlasniku ili trećim osobama uslijed obavljenih 
preinaka. Sve preinake i ostala eventualna dodana 
vrijednost nekretnine poslovnog prostora nakon isteka 
ugovora vlasništvo su Općine Gvozd.

Članak 19.
Istekom roka od pet godina, poslovni prostor do-

dijeljen temeljem ovog Pravilnika, može se na pisani 
zahtjev korisnika ponovno dodijeliti na korištenje na rok 
od novih pet godina bez provođenja javnog natječaja 
za dodjelu pod uvjetom da je korisnik poslovni pro-
stor koristio sukladno ugovoru i uredno izvršavao sve 
ugovorne obveze a Općini Gvozd navedeni poslovni 
prostor nije potreban za druge namjene.
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Pisani zahtjev iz prethodnog stavka korisnik može 
podnijeti Općini Gvozd najkasnije 60 dana prije isteka 
roka na koji je sklopljen ugovor o korištenju.

Odluku o ponovnom davanju na korištenje poslov-
nog prostora bez provođenja javnog natječaja donosi 
općinski načelnik Općine Gvozd.

Odluka o ponovnom davanju na korištenje poslovnog 
prostora bez provođenja javnog natječaja se objavljuje 
na web stranici Općine Gvozd.

Članak 20.
Korištenje poslovnog prostora može prestati i 

prije ugovorenog roka otkazom ugovora bilo koje od 
ugovornih strana.

Općina Gvozd može otkazati ugovor ako korisnik:
- poslije pisane opomene Općine Gvozd koristi 

poslovni prostor protivno ugovoru ili mu nanosi 
štetu koristeći ga bez dužne pažnje,

- na plati dospjelu naknadu u roku od 15 dana 
od primitka pisane opomene Općine Gvozd,

- onemogući Općini Gvozd nesmetanu kontrolu 
korištenja općinskog poslovnog prostora odnosno 
ne pruži na uvid svu dokumentaciju.

Otkazni rok u slučajevima iz stavka 1. i 2. ovog 
članka iznosi 30 dana i počinje teći kada jedna od 
ugovornih strana dobije pisani otkaz od druge strane 
putem poštanske preporuke ili od dana neposredne 

dostave pismena s otkazom drugoj ugovornoj strani 
uz pisanu potvrdu primitka.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da 

važi Odluka o korištenju poslovnih prostora u zgradi 
stare Općine i Domu kulture za rad političkih stranaka 
i udruga s područja Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, 
broj 15/06, 41/12 i 5/16).

Članak 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 372-03/16-01/15
URBROJ: 2176/09-02-16-1
Vrginmost, 1. rujna 2016.

Općinski načelnik
Branko Jovičić, dipl.ing., v.r.

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

14.
Na temelju članka 35. točke 6. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15 - ispravak), te 
članka 34. stavka 1. točke 7. Statuta Općine Lekenik 
(»Službeni vjesnik«, broj 5/13, 13/13 i 43/15), Općinsko 
vijeće Općine Lekenik, na 22. sjednici održanoj dana 
7. rujna 2016. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja  

o izvršenju Proračuna Općine Lekenik  
za 2016. godinu

I. 
Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Lekenik za 2016. godinu, a koji je 
sastavni dio ovog Zaključka.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/16-01/07
URBROJ: 2176/12-01-16-02 
Lekenik, 7. rujna 2016.

Predsjednik
Nikola Sovina, v.r.

15.
Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o prora-

čunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 
članka 34. točke 7. Statuta Općine Lekenik (»Službeni 
vjesnik«, broj 5/13, 13/13 i 43/15), Općinsko vijeće 
Općine Lekenik, na 22. sjednici održanoj dana 7. rujna 
2016 godine, donijelo je

P O L U G O D I Š N J I  I Z V J E Š T A J
o izvršenju Proračuna Općine Lekenik  

za 2016. godinu


