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S A D R Ž A J

GRAD ČAZMA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

14. Odluka o zajedničkom obavljanju poslova
civilne zaštite - omogućavanje kretanja
stanovnika unutar područja JLS-a Ivan-
ske, Štefanja i Čazma bez e-propusnica 1193

15. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja »Izgradnja poučno tematske
pješačke staze dolina Česme« na po-
dručju naselja Čazma - Sišćani unutar
projekta Čazma natura 1194

GRAD NOVSKA
AKTI GRADONAČELNIKA

4. III. izmjene i dopune Plana nabave Grada
Novske za 2020. godinu 1194

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

7. Odluka o sklapanju Sporazuma o zajed-
ničkom koordiniranju poslova i aktivnosti
djelovanja civilne zaštite na području
Općine Gvozd i Općine Vojnić 1198

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

16. Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja
komunalne naknade i naknade za kori-
štenje površine javne namjene uslijed
nastupa posebnih okolnosti 1198

17. Odluka o privremenoj obustavi sudjelo-
vanja roditelja u cijeni programa Dječjeg
vrtića Iskrica u Lipovljanima 1199

18. Odluka o promjeni granica naselja
Piljenice 1199

19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o raspoređivanju sredstava za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Lipovljani za 2020. godinu 1201

20. Program potpore poduzetnicima Općine
Lipovljani zbog epidemije COVID - 19 1202

GRAD ČAZMA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

14.
Na temelju članka 18. Zakona o sustavu civilne 

zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18 i 31/20), 
Odluke o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta 
prebivališta i stalnog boravka u RH (Stožer Civilne za-
štite Grada Čazme od 8. 4. 2020. godine) i članka 31. 
Statuta Grada Čazme (»Službeni vjesnik«, broj 20/09, 
17/13 i 7/18), Gradsko vijeće Grada Čazme, na 20. 
sjednici održanoj 16. travnja 2020. godine, donijelo je 

O D L U K U
o zajedničkom obavljanju poslova civilne

zaštite - omogućavanje kretanja stanovnika 
unutar područja JLS-a Ivanske, Štefanja  

i Čazme bez e-propusnica

Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Čazme odobrava zajednič-

ko obavljanje poslova civilne zaštite unutar područja 

jedinica lokalne samouprave Općine Ivanske, Općine 
Štefanje i Grada Čazme za omogućavanje kretanja 
stanovnika bez e-propusnica. 

Članak 2.

Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova civilne 
zaštite je u prilogu ove Odluke.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čazme za potpis 
Sporazuma. 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
primjenjivat će se do opoziva mjera.

Odluka će se objaviti u »Službenom vjesniku« 
Grada Čazme. 
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III.

Ove III. izmjene i dopune Plana nabave Grada 
Novske za 2020. godinu stupaju na snagu danom 
donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku« te 
u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku 
javne nabave Republike Hrvatske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
GRAD NOVSKA

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-09/19-01/4
URBROJ: 2176/04-03-20-4
Novska, 29. travnja 2020.

Gradonačelnik
Marin Piletić, prof., v.r.

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

7.
Na temelju članka 18. Zakona o sustavu civilne 

zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18 i 31/20), 
Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o 
dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebiva-
lišta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, KLASA: 
810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-26 od 8. travnja 
2020. godine i članka 34. stavka 1. alineja 27. Statuta 
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - 
ispr., 6/13, 19/14, 4/18, 2/20 - pročišćeni tekst i 8/20), 
Općinsko vijeće Općine Gvozd, na 22. sjednici održanoj 
dana 30. travnja 2020. godine, donijelo je

O D L U K U
o sklapanju Sporazuma o zajedničkom  

koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja  
civilne zaštite na području Općine Gvozd  

i Općine Vojnić

Članak 1.
Općina Gvozd će sa Općinom Vojnić sklopiti Spo-

razum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti 

djelovanja civilne zaštite u vezi kretanja stanovnika 
s područja jedinica lokalne samouprave potpisnica 
Sporazuma, koji je Sporazum sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gvozd na 

potpisivanje Sporazuma iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon 

objave u »Službenom vjesniku«. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01/20-01/03 
URBROJ: 2176/09-01-20-1
Vrginmost, 30. travnja 2020.

Predsjednica
Marica Polojac, v.r.

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

16.
Na temelju članka 95. i članka 104. stavka 3. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne no-
vine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 26. Statuta 
Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 29/09, 
7/13, 28/14, 4/18, 9/18 - ispr., 5/20), Općinsko vijeće 
Općine Lipovljani, na 22. sjednici održanoj 29. travnja 
2020. godine, donijelo je

O D L U K U
o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne 

naknade i naknade za korištenje površine javne 
namjene uslijed nastupa posebnih okolnosti

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se postupak potpunog 

oslobođenja od obveze plaćanja komunalne naknade 
za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi 

obavljanju poslovne djelatnosti i naknade za korištenje 
površine javne namjene, uslijed nastupa posebnih 
okolnosti koje se nije moglo predvidjeti i na koje se 
nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju život I zdravlje 
građana, imovinu veće vrijednosti, narušavaju gospo-
darsku aktivnost i uzrokuju znatnu gospodarsku štetu, 
čije nastupanje je utvrđeno u uvjetima proglašene 
epidemije bolesti COVID-19 odlukom ministra nadlež-
nog za graditeljstvo sukladno Zakonu o komunalnom 
gospodarstvu.

Članak 2.
Potpuno se oslobađaju plaćanja komunalne naknade 

obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni 
prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanu 
poslovne djelatnosti kojima je uslijed nastupa posebnih 
okolnosti iz članka 1. Odlukom nadležnog tijela civilne 
zaštite naložena mjera obustave rada u djelatnosti 
koju obavljaju.


