God. XV

Grad Kutina, 21. veljače 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTINE
1. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija
OŠ Grada Kutine u 2008. godini
2. Odluka o utvrđivanju operativnog plana
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini OŠ Grada Kutine u 2008, god
3. Odluka o utvrđivanju operativnog plsna
opremanja, tekućeg i investicijskog
održavanja OŠ Grada Kutine u 2008. godini
4. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj
naknadi
5. Zaključak o primanju na znanje Izvješća
Mandatnog odbora
6. Zaključuk o prihvaćanju Strateške karte buke
Grada Kutine
7. Zakljuotk o prihvaćanju Prognana zaštite i
poboljšanja kakvoće zraka ns području Grada
Kutine
8. Zaključak o prihvaćanju Plana mjera za
smanjivanje onečišćenja zraka na području
Grada Kutine
9. Zaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna
teksta Natječaja za prodaju poljoprivrednih
zemljišta u vlasništvu RH za područje Grada
Kutine

Broj: 1

10. Zaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna
teksta Natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH za područje Grada
Kutine
11. Zaključak o raskidu Ugovora za zakup
poljoprivrednog zemljišta
12. Zaključak o davanju suglasnosti za
likvidaciju JP Športski dom d.o.o. Kutina
13. Zaključak o provođenju Odluke o javnim
priznanjima Grada Kutine
14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
uklanjanju posljedica elementarne nepogode
i utrošku sredstava pomoći
AKTI MANDATNOG ODBORA
15. Izvješće o prestanku mandata zamjenika
vijećnika Gradskog vijeća Grada početku
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
Gradskog vijeća
POGLAVARSTVO GRADA KUTINE
16. VI. Izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem redu i radnim odnosima
gradske uprave Grada Kutine
17. Zaključak o davanju ovlaštenja za potpis
Dodatka Kolektivnim ugovorima
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18. Zaključak o davanju ovlaštenja za
zaključenje Ugovora o informiranju u 2008. g
19. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za
provedbu natjecanja, susreta i smotri
ućenika osnovnih i srednjih škola u
2008. godini
20. Zaključak o davanju suglasnosti
Konunalnim servisima Kutina d.o.o.
21. Zakijučak o utvrđivanju teksta Sporazuma o
korištenju prostora za rad političkih
stranaka u poslovnom objektu u ulici
Hrvatskih branitelja 2
22. Zaključak o utvrđivanju teksta Sporazuma o
korištenju poslovnog prostora za potrebe
Matičnog ureda
23. Odluka o osnivanju Središnjeg tijela za
nabavu
24. Zaključak o prihvaićanju izvješća o
utrošenim sredstvima na realizaciji Plana
sanacije nerazvrstanih cesta na području
Grada Kutine za 2007. godinu
25. Zaključak o prihvačanju Plana sanacije
nerazvrstanih cesta na području Grada
Kutine zu 2008. godinu

1.
Na temelju članka 11. Zakona o osnovnom
školstvu ("Narodne novine" broj 59/90, 26/93,
27/93, 7/96, 59/01 i 114/01), točke VII. Odluke o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih
prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva u
2008. godini ("Narodne novine" broj 127/07), i
članka 30. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/03, 9/03, 3/05 i 1/06)
Gradsko vijeće Grada Kutine na sjednici
održanoj 21. veljače 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva u 2008. godini
na području Grada Kutine
I.
Ovom odlukom utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba u Proračunu Grada Kutine za
2008. godinu i s pozicije potpore izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike
Hrvatske za 2008. godinu kao i minimalni kriterij i
mjerila za financiranje decentraliziranih troškova u osnovnim školama na području Grada Kutine.
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II.
U proračunu Grada Kutine za 2008. godinu utvrđena su sredstva za financiranje decentraliziranih
funkcija u osnovnim školama Grada Kutine za sljedeće
rashode:
1. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI,
KRITERIJ I MJERILA
2. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
3. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA
ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI.
III.
Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola iz
točke II. ove Odluke financiraju se prema:
- kriteriju opsega djelatnosti škole (broj učenika, broj
razrednih odjela, broj osnovnih škola, broj područnih
škola i broj računala) sukladno odluci Gradskoga vijeća
Grada Kutine,
- kriteriju stvarnog izdatka.
IV.
Prema kriteriju opsega djelatnosti škole, financiraju se s sljedeće vrste tekućih izdataka:
- uredski materijal i materijal za nastavu,
- usluge HT-a (telefonski i telefaks troškovi, te
poštarina) pedagoška i druga obvezatna periodika, časopisi prema uputi Ministarstva prosvjete i športa,
- nabava pribora za izvođenje nastavnih planova i programa, nabava sitnog inventara i sredstava zaštite na
radu,
- materijal za čišćenje,
- propisane vodne naknade,
- materijal za tekuće održavanje zgrada, sredstva rada i
opreme,
- sredstva za zaštitu na radu,
- seminari, stručna literatura i časopisi,
- bankarske usluge i zatezne kamate to usluge ZAP-a,
- intelektualne usluge, usluge studenskih servisa,
- reprezentacija,
- dnevnice i troškovi putovanja na službenom putu,
- stručno usavršavanje prema programu Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa,
- povećani troškovi za korištenje računalne opreme i
to: održavanje softvera, popravak računala, potrošni
materijal i sl.
- nužne staklarske usluge,
- čišćenje dimnjaka,
- čuvanje objekata,
- korištenje vlastitog prijevoznog sredstva (registracija,
servisi, benzin i dr.)
- ostali tekući troškovi koji su nužni za ostvarivanje nastavnog plana i programa škole
Mjerila za financiranje su:
- cijena po učeniku u iznosu od 20,00 kn mjesečno
- cijena po razrednom odjelu u iznosu od 250, 00 kn
mjesečno
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- cijena po osnovnoj školi u iznosu od 2.500,00 kn
mjesečno
- cijena po područnoj školi u iznosu od 300,00 kn
mjesečno

Poglavarstva Grada Kutine (programi u osnovnoškolskom obrazovanju).

Osim mjerila za financiranje tekućih izdataka
škola, primjenjuje se dodatno mjerilo po osnovi korištenja računalne opreme u iznosu od 50,00 kn po
računalu mjesečno.
Školama se prizna najviše 15 računala, a broj je
propisan minimalnim Pedagoškim standardom za informatičku učionicu.
Sredstva za financiranje općih troškova dostavljaju
se školama mjesečno prema zahtjevima škola najviše do
jedne dvanaestine.
Opseg djelatnosti škole
Djelatnost osnovnog školstva a 2007/2008. šk. god.
daje se u slijedećoj tablici.
Osnovna škola

br.
učenika

br.
odjel.

br.
br.
objekata računala

OŠ S. KEFELJA

469

25

3

15

OŠ V. VIDRIĆ

512

27

3

15

OŠ M. LOVRAK

570

27

6

15
15

OŠ Z. FRANK

532

25

3

OŠ B. JARUGA

202

16

5

15

2285

120

20

75
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V.
Prema kriteriju stvarnog izdatka financiraju se
sljedeće vrste tekućih izdataka:
a) prijevoz učenika sukladno članku 46. Zakona o osnovnom školstvu,
b) energenti za grijanje, pogon i rasvjetu škole,
c) komunalne usluge (voda, smeće, kanalizacija i dr.)
d) zakupnine prostora i opreme za realizaciju nastave,
e) pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske
godine,
f) zdravstveni pregledi zaposlenika škole,
g) izdaci za otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim tijelima (inspekcijski nalazi) kao i izdaci za redovito propisane kontrole
instalacija i postrojenja čije ne otklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole.
Mjerilo za financiranje ovih izdataka je stvarni
trošak sukladno osiguranim sredstvima u proračunu
Grada Kutine za 2008. godinu (bilancirana prava).
Podatke o izdacima koji se financiraju na temelju
stvarnog troška škola dostavlja Gradu Kutina - Upravnom odjelu za financije, proračun, javne prihode i gradsku riznicu putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mjesne odbore, gradsku samoupravu i upravu na
propisanim tablicama, ovisno o vrsti troška i to s preslikama likvidiranih (ovjerenih i potpisanih) računa.
Osim kriterija iz stavka 1. ove točke, neplanirani
izdaci mogu se financirati i na osnovi posebnih odluka

a) Prijevoz učenika sukladno članku 46. Zakona o
osnovnom školstvu
Izdaci za prijevoz učenika sukladno članku 46.
Zakona o osnovnom školstvu odnose se na prijevoz
u č e n i k a o s n o v n i h škola po u g o v o r u o prijevozu
učenika.
Izdaci za prijevoz učenika po ugovoru podmiruju
se izravno na žiro račun autoprijevoznika s kojim Grad
Kutina zaključuje ugovor na tablici: P R I J E V O Z
UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA PO UGOVORU.
P o d a c i za t r o š k o v e prijevoza dostavljaju se
najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
b) Energenti
Izdaci za energente koje škole koriste za grijanje,
p o g o n i rasvjetu škole, škola iskazuje na tablici:
E N E R G E N T I , a dostavljaju se najkasnije u roku od
pet dana od dana zaprimanja računa dobavljača za isporučene energente.
Škola je dužna p l a n i r a t i i voditi evidenciju o
utrošenim količinama energenata po vrstama.
c) Komunalne usluge
Izdaci za komunalne usluge (voda, smeće, kanalizacija) financirati će se isto kao i energenti.
d) Zakupnina prostora i opreme za realizaciju nastave
Izdatke za zakupnine prostora i opreme škola iskazuje na tablici: ZAKUPNINE. Za ovu vrstu izdataka
škola treba prije zaključivanja ugovora o uzimanju u zakup prostora i opreme prethodno pribaviti pozitivno
mišljenje (suglasnost) Upravnog odjela za društvene
djelatnosti, mjesne odbore, gradsku samoupravu i
upravu Grada Kutine.
e) Pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske
godine
Pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine iskazuje se na tablici: P E D A G O Š K A
DOKUMENTACIJA.
Škola naručuje p e d a g o š k u d o k u m e n t a c i j u za
p o č e t a k i kraj školske godine kod o d a b r a n o g dobavljača s kojim je Grad Kutina zaključio ugovor, a
prema posebnom popisu potrebne pedagoške dokumentacije koji utvrdi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
f) Zdravstveni pregledi zaposlenika škole
Zdravstveni pregledi zaposlenika škole iskazuju se
na
tablici:
ZDRAVSTVENI
PREGLEDI
ZAPOSLENIKA.
Izdaci za zdravstveni pregled zaposlenika planiraju se sukladno propisima o zdravstvenom osiguranju.
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g) Izdaci za otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim tijelima (inspekcijski nalazi), kao i izdaci za redovito propisane kontrole instalacija i postrojenja čije ne otklanjanje
ugrožava sigurnost učenika i škole i to za:

Prije svake hitne intervencije škola mora o tome
upoznati Upravni odjel za društvene djelatnosti, mjesne
odbore, gradsku samoupravu i upravu.
Izdaci za hitne intervencije i tekuće popravke ne
financiraju se osnovnoj glazbenoj školi.

- ispitivanje hidrantske mreže
- periodični pregled i kontrolno ispitivanje te servisiranje vatrogasnih aparata
- ispitivanje aparata i oruđa s povećanim opasnostima
- pregled ispravnosti kotlovnica i ostalih sustava centralnog grijanja prije početka sezone grijanja
- ispitivanje električnih instalacija
- ispitivanje gromobranskih instalacija
- izrada procjena opasnosti i odgovarajućih planova
prema propisima kojima se regulira zaštita na radu i
zaštita od požara.

b) Štete na imovini škola

Navedeni izdaci iskazuju se na tablici: HITNE
INTERVENCIJE I TEKUĆI POPRAVCI.
VI.
2. Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja
Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja planiraju se i troše na temelju
operativnih planova za 2008. godinu u kojima se specificiraju škole, namjene i iznosi sredstava.
Planirana sredstva za financiranje ovih izdataka
utvrđuju se kako slijedi:
a) hitne intervencije i tekući popravci
b) štete na imovini škola
c) rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja
a) Hitne intervencije i tekući popravci
Na tablici HITNE INTERVENCIJE I TEKUĆI
POPRAVCI iskazuju se izdaci koji se odnose na popravak kvarova koji se ne mogu planirati, te održavanje
sredstava rada i opreme radi osiguranja pretpostavki za
redovito funkcioniranje škole i to za:
- izvanredne intervencije na elektroinstalacijama
- izvanredne intervencije na uređajima centralnog grijanja
- izvanredne intervencije na sanitarnim čvorovima
- izvanredne intervencije na kanalizaciji
- izvanredne intervencije na vodovodnoj mreži
- izvanredne intervencije na krovovima
- popravak peći na kruta goriva i čišćenje dimnjaka na
objektima koja za grijanje koriste kruta goriva
- servis plamenika, cirkulacijskih pumpi, detektora
plina i ostalog u vezi s centralnim grijanjem
- izvanredni popravak vanjske stolarije i zidova
- tekuće održavanje nastavnih sredstava za redovito
održavanje nastavnog procesa
- tekuće održavanje sredstava i opreme za potrebe
praktične nastave učenika u smislu provedbe propisa o
sigurnosti na radu.

Nastale izdatke za štete na imovini škola kao
posljedica provalnih krađa ili elementarnih nepogoda,
škola iskazuje na tablici: ŠTETE. Za nastalu štetu škola
je dužna dostaviti zapisnik povjerenstva ili policije i
presliku likvidiranog računa otklonjene štete.
c) Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja
Za navedene izdatke u Proračunu Grada Kutine
planirana su sredstva za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja školskog prostora,
opreme, nastavnih sredstava i pomagala koje će se
koristiti sukladno operativnom planu uvažavajući
opravdanost ulaganja te utvrđenim prioritetima za
2008. godinu:
- održavanje kotlovnice i sustava grijanja u cilju
održavanja funkcionalnosti postrojenja
- održavanje sanitarija i vodovodnih instalacija u cilju
poboljšanja zdravstveno-higijenskih uvjeta korištenja
- nabavka nove opreme, zamjena dotrajale, te nabavka
nedostatnih sredstava i pomagala
- održavanje krovova kako zbog dotrajalosti ne bi
nastale popratne štete
- održavanje vanjske stolarije.
- ostali zahvati.
3. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja a nefinancijskoj imovini
Trošenje tih sredstava ostvarit će se u skladu sa
Zakonom o javnoj nabavi.
VIII.
Tekući i kapitalni izdaci iz ove Odluke realizirat će
se sukladno dinamici priliva sredstava u Proračun
Grada.
IX.
Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mjesne odbore, gradsku
samoupravu i upravu i Upravnom odjelu za financije,
proračun, javne prihode i gradsku riznicu Grada Kutine.
X.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od
dana objave u "Službenim novinama Grada Kutine".

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE
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REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/08-01/1
Urbroj: 2176/03-02-08-21
Kutina: 21. veljače 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Uzel, ing. građ,v.r.

2.
Na osnovu točke V. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u 2008. godine
(NN 127/07) i članka 30. Statuta Grada Kutine
(Službene novine Grada Kutine 6/03, 9/03, 3/05 i
1/06) Gradsko vijeće Grada Kutine na sjednici
održanoj 21. veljače 2008. godine donijelo je

ODLUKU
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada
Kutine u 2008. godini u iznosu od 1.208.183,00 kn, a
sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva u 2008. godine. Navedena
sredstva utrošiti će se tijekom 2007. godine u slijedeće
namjene:
1. OŠ ZVONIMIRA FRANKA KUTINA
- rekonstrukcija sanitarnih čvorova u matičnoj školi
250.000,00 kn
2. OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA
- dobava i ugradnja opreme za kuhinje u matičnoj školi
400.000,00 kn
- rekonstrukcija učionica
250.000,00 kn
3. OŠ MATE LOVRAKA KUTINA
- rekonstrukcija dvije učionice u matičnoj školi (desna
zgrada)
250.000,00 kn
4. OŠ BANOVA JARUGA
- izmjena dijela stolarije na matičnoj školi 58.108, 00 kn
ukupno 1.208.108,00 kn
II.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti, mjesne odbore, gradsku samoupravu i upravu i osnovne škole Grada Kutine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana
od dana objave u "Službenim novinama Grada Kutine.
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Klasa: 021-01/08-01/1
Urbroj: 2176/03-02-08Kutina: 21. veljače 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Uzel, ing. građ,v.r.

3.
Na osnovu točke V. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u 2008. godini (
NN 127/07) i članka 30. točka 5. Statuta Grada
Kutine (Službene novine Grada Kutine 6/03, 9/03,
3/05 i 1/06) Gradsko vijeće Grada Kutine na sjednici održanoj 21. veljače 2008. godine donijelo je

ODLUKU
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se operativni plan opremanja, tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih
škola Grada Kutine u 2008. godini u iznosu od 401.076,
00 kn, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva u 2008. godine. Navedena
sredstva utrošiti će se a slijedeće namjene:
1. Hitne intervencije
100.000,00 kn
2. Pedagoška dokumentacija, zdravstveni pregledi
40.000,00 kn
3. Investicijsko održavanje (razni servisi i pregledi,
drugi popravci i ostalo)
261.076,00 kn
ukupno 401.076,00 kn
II.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni
odjel za društvene djelatnosti, mjesne odbore, gradsku
samoupravu i upravu i osnovne škole s područja grada
Kutine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana
od dana objave Odluke u Službenim novinama Grada
Kutine.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 027-01/08-01/1
Urbroj: 2176/03-02-08Kutina: 21. veljače 2008.

5.

Temeljem članka 86. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Kutine ("Službene novine Grada
Kutine" br. 1/94. i 8/97.) Gradsko vijeće Grada
Kutine, na 27. sjednici održanoj 21. veljače 2008.
godine, donijelo je

Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Uzel ing. građ. v.r.

4.
Na temelju članka 23.stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine"
br. 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.), te
članka 30. Statuta Grada Kutine ("Službene novine Grada Kutine", br. 6/03. i 9/03., 3/05. i 1/06.),
Gradsko vijeće Grada Kutine na 27. sjednici
održanoj 21.02. 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi ("Službene novine Grada Kutine" br. 11/00., 10/01., 6/04., 11/04., 6/05.
, 2/06. i 4/06.) u članku 11. podstavku 1. na kraju teksta
umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: „Bartola
Kašića i Andrije Kačića Miošića".
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u "Službenim novinama Grada Kutine".

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

Zaključak
o primanju na znanje Izvješća
Mandatnog odbora
I.
Prima se na znanje Izvješće Mandatnog odbora o
ostavci vijećnika Gradskog vijeća Grada Kutine na
dužnost zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću i
početku obnašanja dužnosti njegovog zamjenika Gradskog vijeća Grada Kutine.
Izvješće je sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti za početak mandata zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Grada Kutine.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenim novinama Grada Kutine".
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/08-01/2
Urbroj: 2176/03-02-08-27/2a
Kutina: 21. veljače 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Uzel, ing.građ,v.r.

6.
Gradsko vijeće Grada Kutine na 27. sjednici,
održanoj 21. veljače 2008. godine, razmatralo je
prijedlog Stratešku kartu buke za područje
Grada Kutine

Klasa: 363-03/08-01/02
Urbroj: 2176/03-06/7-08-1
Kutina: 21. veljače 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Uzel, ing. građ,v.r.

Temeljem članka 30. Statuta Grada Kutine
(Sl. novine br. 6/03.,9/03., 3/05. i 1/06.) i 86. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutine donijet je
slijedeći
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Zaključak

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenim novinama grada Kutine».

I.
Prihvaća se Strateška karta buke Grada Kutine,
koju je izradila tvrtka DARH 2 d.o.o. Samobor, Ljubičin prolaz 3 .
II.
Strateška karta buke sastoji se od tri knjige:
1. Knjiga 1. - Strateška karta buke cestovnog prometa
Grada Kutine
2. Knjiga 2. - Strateška karta buke pružnog prometa
Grada Kutine
3. Knjiga 3. - Strateška karta buke industrijskih pogona
i postrojenja Grada Kutine
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenim novinama grada Kutine».
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/08-01/2
Urbroj: 2176/03-02-08-27/3
Kutina: 21. veljače 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Uzel ing. građ, v.r,

7.
Gradsko vijeće Grada Kutine na 27. sjednici,
održanoj 21. veljače 2008. godine, razmatralo je
prijedlog Programa zaštite i poboljšanja kakvoće
zraka na području Grada Kutine
Temeljem članka 30. Statuta Grada Kutine
(Sl. novine br. 6/03.,9/03., 3/05. i 1/06.) i 86. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutine donijet je
slijedeći

Zaključak
I.
Prihvaća se Program zaštite i poboljšanja kakvoće
zraka na području Grada Kutine, koji je izradila tvrtka
IRI dal. Sisak, Braće Kavurića 10.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/08-01/2
Urbroj: 2176/03-02-08-27/4a
Kutina: 21. veljače 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Uzel ing. građ, v.r.

8.
Gradsko vijeće Grada Kutine na 27. sjednici,
održanoj 21, veljače 2008. godine, razmatralo je
prijedlog Plana mjera za smanjivanje onečišćenja
zraka na području Grada Kutine
Temeljem članka 30. Statuta Grada Kutine
(Sl. novine br. 6/03., 9/03., 3/05. i 1/06.) i 86. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutine donijet je
slijedeći

Zaključak
I.
Prihvaća se Plan mjera za smanjivanje onečišćenja
zraka na području Grada Kutine, koji je izradila tvrtka
IRI d.d. Sisak, Braće Kavurića 10.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenim novinama grada Kutine».
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/08-01/2
Urbroj: 2176/03-02-08-27/4b
Kutina: 21. veljače 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Uzel ing. grad, v.r.
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Zaključak

9.
Gradsko vijeće Grada Kutine na 27. sjednici,
održanoj 21. veljače 2008. godine, razmatralo je
prijedlog za izmjene i dopune teksta Natječaja za
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH za područje Grada Kutine.
Temeljem članka 30. Statuta Grada Kutine
(Sl. novine br. 6/03.,9/03., 3/05. i 1/06.) i članka
86. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutine
donijet je slijedeći

Zaključak

I.
Prihvaćaju se Izmjene i dopune teksta Natječaja
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Kutine utvrđenog na
23. sjednici Gradskog vijeća Grada Kutine, održanoj 16.
listopada 2007. godine.
II.
Izmjene i dopune teksta Natječaja sastavni su dio
ovog Zaključka.
Ovaj Zaključak stopa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenim novinama grada Kutine».

I.
Prihvaćaju se Izmjene i dopune teksta Natječaja
za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Kutine.
II.
Izmjene i dopune teksta Natječaja sastavni su dio
ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenim novinama grada Kutine».
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/08-01/2
Urbroj: 2176/03-02-08-27/7a
Kutina: 21. veljače 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Uzel, ing. građ, v.r.

10.
Gradsko vijeće Grada Kutine na 27. sjednici,
održanoj 21, veljače 2008. godine, razmatralo je
prijedlog za izmjene i dopune teksta Natječaja za
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
za područje Grada Kutine.
Temeljem članka 30. Statuta Grada Kutine
(Sl. novine br. 6/03.,9/03., 3/05, i 1/06.) i članka
86. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutine
donijet je slijedeći

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/08-01/2
Urbroj: 2176/03-02-08-27/7b
Kutina: 21. veljače 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Uzel ing. građ, v.r.

11.
Gradsko vijeće Grada Kutine na 27. sjednici,
održanoj 21. veljače 2008. godine, razmatralo je
prijedlog za raskid Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta sa zakupcem Ružom Čehulić.
Temeljem članka 30. Statuta Grada Kutine
(Sl. novine br. 6/03.,9/03., 3/05. i 1/06.) i članka
86. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutine
donijet je slijedeći

Zaključak
I.
Prihvaća se pisani zahtjev za raskid Ugovora o
zakupu poljoprivrednog zemljišta (Klasa: 021-01/0601/1; Urbroj: 2176/03-02-06-8/7) zaključen dana 23.
lipnja 2006. godine sa zakupcem Ružom Čehulić iz Kutine, Kneza Trpimira 2., i dopušta raskid istog, s danom
21. veljače 2008. godine, a sukladno članku X. Ugovora.
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II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenim novinama grada Kutine».
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/08-01/2
Urforoj: 2176/03-02-08-27/7c
Kutina: 21. veljače 2008.
Predsjednik Gradskog vijeća
Zeljko Uzel ing. građ, v.r.

12.
Gradsko vijeće Grada Kutine na 27. sjednici,
održanoj 21. veljače 2008. godine, razmatralo je
prijedlog za davanje suglasnosti na likvidaciju JP
Sportski dom d.o.o. Kutina
Temeljem članka 30. st.1.t.16. Statuta Grada
Kutine (Sl. novine br. 6/03., 9/03., 3/05. i 1/06.) i
članka 86. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutine donijet je slijedeći

Zaključak
I.
Daje se suglasnost Dubravku Obadiću, direktoru
JP Športski dom d.o.o. Kutina, da pokrene i provede
postupak likvidacije JP Športski dom d.o.o. Kutina i
odobrenje da svu imovinu poduzeća JP Sportski dom
d.o.o. Kutina prenese na osnivača poduzeća, odnosno
na Grad Kutinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenim novinama grada Kutine».
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/08-01/2
Urbroj: 2176/03-02-08-27/6
Kutina: 21. veljače 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Uzel ing. građ, v.r.
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13.
Gradsko vijeće Grada Kutine na 27. sjednici,
održanoj 21. veljače 2008. godine, razmatralo je
prijedlog Zaključka za provođenje Odluke o javnim priznanjima Grada Kutine
Temeljem članka 30. Statute Grade Kutine
(Sl. novine br. 6/03., 9/03., 3/05. i 1/06.) i 86. Poslovnika Gradskog vijeća Grade Kutine donijet je
slijedeći

Zaključak
I.
Gradsko vijeće Grada Kutine izražava mišljenje
da se novčani iznos utvrđen člankom 4. i člankom 5.
Odluke o javnim priznanjima Grade Kutine («Sl. novine Grade Kutine» br.7/03.) u neto iznosu, a koji se isplaćuje dobitnicima Nagrade za životno djelo i Godišnje nagrade Grade Kutine, treba isplatiti nagrađenima u neto iznosu.
II.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se
Upravni odjel za financije, proračun, javne prihode i
gradsku riznicu Grade Kutine.
III.
Ovaj Zaključak sastavni je dio Odluke o javnim
priznanjima Grade Kutine.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenim novinama grada Kutine».
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/08-01/2
Urbroj: 2176/03-02-08-27/10
Kutina: 21. veljače 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Uzel, ing. građ, v.r.

14.
Gradsko vijeće Grada Kutine na 27. sjednici,
održanoj 21. veljače 2008. godine, razmatralo je
prijedlog za Izvješće o uklanjanju posljedica elementarne nepogode i utrošku sredstava pomoći.
Temeljem članka 30. Statuta Grada Kutine
(Sl. novine br. 6/03., 9/03., 3/05. i 1/06.) i članka
86. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutine
donijet je slijedeći
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Zaključak
I.
Prihvaćaju se Izvješće o uklanjanju posljedica elementarne nepogode i utrošku sredstava pomoći.
II.
Izvješće iz t.1. sastavni je dio ovog Zaključka.

dužnost zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Grada
Kutine, iz osobnih razloga, te da mu dužnost zamjenika
vijećnika Gradskog vijeća Grada Kutine prestaje s
danom 14, veljače 2008. godine.
Ujedno se utvrđuje da će, sukladno članku 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, umjesto
njega dužnost zamjenika člana Gradskog vijeća Grada
Kutine obnašati:
gosp. TIHOMIR KRMEK iz Kutine, Pakračka 21,
kojeg je sa svoje kandidacijske liste odredila stranka
HSLS-a.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenim novinama grada Kutine».

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 080-03/08-01/1
Urbroj: 2176/03-02-08-3
Kutina: 21. veljače 2008.
Predsjednik
Mandatnog odbora
Damir Bernat v.r.

Klasa: 021-01/08-01/2
Urbroj: 2176/03-02-08-27/8
Kutina: 21. veljače 2008.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Uzel, ing. građ, v.r.

15.
Na temelju članka 59. stavak 1. podstavak 2.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutine
("Službene novine Grada Kutine" br.1/94. i 8/97.
5/01.) Mandatni odbor Gradskog vijeća Grada
Kutine, po prijedlogu stranke HSLS-a ogranak
Kutina, na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada
Kutine održanoj 21. 02. 2008. godine Gradskom
vijeću podnosi sljedeće

IZVJEŠĆE
o prestanku mandata zamjenika
vijećnika Gradskog vijeća Grada Kutine
i početku obnašanja dužnosti njegova
zamjenika
Utvrđuje se da je, sukladno članku 7. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave (NN br. 44/05pročišćeni tekst i 109/07), zamjenik vijećnika Gradskog
vijeća Grada Kutine:
gosp. MAKSIMILLJAN ŠAFTA kandidat s kandidacijske liste HSLS-a
dana 13. veljače 2008, godine podnio ostavku na

16.
Na temelju članka 48, stavka 1, točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01 vjerodostojno tumačenje) i 129/05.), članka 3. a u
vezi sa čl. 144. st. 3. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Narodne novine", broj
27/01. i 92/05.), članka 55. i 68. st.2. Statuta
Grada Kutine ("Službene novine Grada Kutine",
broj 6/03. i 9/03., 3/05. i 1/06.), i članka 20. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave
Grada Kutine "Službene novine Grada Kutine",
broj 7/04. i 9/04.), Gradsko poglavarstvo Grada
Kutine na 42. sjednici održanoj 29. siječnja
2008. godine, donijelo je

VI. IZMJENE I DOPUNE
PRAVILNIKA
o unutarnjem redu i radnim odnosima
Gradske uprave Grada Kutine
Članak 1.
Pravilnik o unutarnjem redu i radnim odnosima
Gradske uprave Grada Kutine («Službene novine
Grada Kutine» br. 8/04. i 13/04. i 2/06., 6/06. i 5/07.) ,
Tablični prikaz unutarnjeg ustroja upravnih tijela Gradske uprave Grada Kutine mijenja se i dopunjuje u
dijelu za:

Broj 1/2008

"Grad Kutina"

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Upravni odjel za razvoj, gospodarstvo i upravljanje
imovinom Grada za
Red br. 7 - Viši upravni referent
- potrebni broj izvršitelja mijenja se iz «2» u «1».
Dodaje se novi red.br.
Red.br. 7a - Stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove - Zadaci i poslovi:
- obavlja stručne poslove iz oblasti imovinsko pravnih
odnosa iz nadležnosti Grada Kutine, a naročito
- priprema opće i pojedinačne akte za Gradsko vijeće i
Poglavarstvo Grada, te njihova radna tijela;
-predlaže mjere i razvojne programe vezane za poboljšanje upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada;
- prati propise iz nadležnosti odjela, brine za njihovu
primjenu i poštivanje rokova iz pojedinih propisa, te
vodi brigu o pravnoj utemeljenosti akata koje predlažu
ostali zaposleni u Odjelu;
- obavlja imovinsko-pravne poslove vezane uz otkup ili
prodaju zemljišta, te upravljanje n e k r e t n i n a m a u
vlasništvu/suvlasništvu Grada;
- pravno oblikuje ugovore i nacrte općih akata vezanih
uz rješavanje imovinsko-pravnih poslova,
- daje pravna i pojedina stručna mišljenja, a naročito
ona vezana uz imovinske odnose;
- priprema i prati sudske postupke i ostale sporove
vezane uz imovinu Grada, te surađuje s nadležnim
državnim, županijskim i drugim upravnim tijelima, te
odvjetnicima, pravnim i fizičkim osobama;
- kao stalni član Središnjeg tijela za nabavu provodi
postupke nabave iz nadležnosti Grada Kutine sukladno
pozitivnim pravnim propisima o nabavi;
- obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost,
- za svoj rad odgovara pročelniku Odjela.
Stručni uvjeti:
VII/I stupanj stručne spreme, VSS dipl. pravnik,
položen pravosudni ispit, 3 (tri) godine radnog iskustva
na istim ili sličnim poslovima, aktivno znanje engleskog
jezika, napredno poznavanje rada na računalu, probni
rad 3 mjeseca.
Koeficijent složenosti «3,5»
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i kulturnu baštinu mijenja se za:
Red. br. 2 -briše se.
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Klasa: 021-05/08-06/01
Urbroj: 2176/03-01-08-42/4
Kutina: 29. siječnja 2008. god.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
mr.sc. Davor Žmegač v.r.

17.
Gradsko poglavarstvo Grada Kutine na 42.
sjednici održanoj 29. siječnja 2008. godine, razmatralo je prijedlog za davanje suglasnosti za
potpis Dodataka Kolektivnim ugovorima.
Temeljem članka 78. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Kutine, donijet je slijedeći

Zaključak
Daje se ovlaštenje Gradonačelniku Grada Kutine
za zaključi Dodatak kolektivnim ugovorima sa slijedećim sindikatima:
- Sindikatom državnih službenika i namještenika RH Sindikatom gradske uprave Grada Kutine,
- Sindikatom državnih službenika i namještenika RH Sindikatom Muzeja Moslavine Kutina,
- Sindikatom državnih službenika i namještenika RHSindikatom Knjižnice i čitaonice Kutina,
- Sindikatom državnih službenika i namještenika RHSindikatom Pučkog otvorenog učilišta Kutina,
- Sindikatom radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske- Podružnica Dječji vrtić Kutina,
- Sindikatom odgoja i obrazovanja Hrvatske - Podružnica Dječji vrtić Kutina
- Sindikatom EKN-a Hrvatske- Podružnica Vatrogasna
postrojba Kutina,
- Sindikatom EKN-a Hrvatske - Podružnica Športski
centar Kutina.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Red. Br. 6 - Viši stručni referent za prostorno
uređenje - potrebni broj izvršitelja «1» mijenja se u «2».

Članak 2.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama
Grada Kutine».

Klasa: 022-05/08-02/1
Urbroj: 2176/03-08-42-3
Kutina: 29. siječnja 2008. god.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
mr.sc. Davor Žmegač v.r.
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18.
Gradsko poglavarstvo Grada Kutine na 42.
sjednici održanoj 29. siječnja 2008. godine, razmatralo je prijedlog Ugovora o informiranju za
2008. godinu.
Temeljem članka 78. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Kutine, donijet je slijedeći

Zaključak
Daje se ovlaštenje Gradonačelniku Grada Kutine
da u svezi informiranja za 2008. godinu zaključi slijedeće ugovore:
1. Ugovor o dotaciji Moslavačkom listu d.o.o. iz Kutine,
2. Ugovor o proizvodnji, snimanju i emitiranju specijalizirane emisije "Regionalni program" i "Reportaže" između Grada Kutine i Televizije Moslavina d.o.o. iz Volodera,
3. Ugovor o oglašavanju i suradnji između Grada Kutine i S-TEL d.o.o. Radio Quirinusa iz Siska.
4. Daje se ovlaštenje Gradonačelniku Grada Kutine i za
potpis Ugovora s producentskom kućom DIGITAL
SHADDOW MEDIA iz Kutine, a nakon što Ugovor o
emitiranju i snimanju bude obostrano usklađen.

Imenuje se Gradsko Povjerenstvo Grada Kutine
za provedbu natjecanja, susreta i smotri učenika osnovnih i srednjih škola u 2008. godini u sastavu:
- Željko Tomičić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mjesne odbore, gradsku samoupravu i
upravu- predsjednik Povjerenstva
- Jakov Novokmet, ravnatelj S.S. Tina Ujevića Kutina
- Ante Dževlan, ravnatelj Tehničke škole Kutina
- Boro Galić, ravnatelj OŠ Zvonimira Franka Kutina
- Ivan Ćorak, ravnatelj OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Miroslav Varat, ravnatelj OS Mate Lovraka Kutina
- Ivan Leško, ravnatelj OS Vladimira Vidrića Kutina
- Melita Posavčić, ravnatelj OŠ Banova Jaruga
- Renata Vlahek, stručni suradnik za odgoj i obrazovanje u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti,
mjesne odbore, gradsku samoupravu i upravu- tajnik
Povjerenstva
Administrativne poslove za Povjerenstvo obavljati
će Upravni odjel za društvene djelatnosti, mjesne odbore, gradsku samoupravu i upravu.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/08-02/1
Urbroj: 2176/03-08-4244
Kutina: 29. siječnja 2008. god.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
mr.sc. Davor Žmegač v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/08-02/1
Urbroj: 2176/03-08-42-15
Kutina: 29. siječnja 2008. god.
Predsjednik
Gradskog pojglavarstva
mr.sc. Davor Žmegač v.r.

20.
Gradsko poglavarstvo Grada Kutine na 42.
sjednici održanoj 29. siječnja 2008. godine, razmatralo je prijedlog za davanje suglasnosti na
provođenje postupka javnog nadmetanja za izbor
najpovoljnijeg suorganizatora u poslovima
organizacije naplate parkiranja vozila na parkiralištima Grada Kutine.
Temeljem članka 78. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Kutine, donijet je slijedeći

19.
Gradsko poglavarstvo Grada Kutine na 42.
sjednici održanoj 29. siječnja 2008. godine, razmatralo je prijedlog za imenovanje Povjerenstva
za provođenje školskih natjecanja.
Temeljem članka 78. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Kutine, donijet je slijedeći

Zaključak

Zaključak
1. Daje se s u g l a s n o s t K O M U N A L N I M
SERVISIMA KUTINA d.o.o. na provođenje postupka
javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg suorganizatora u poslovima organizacije naplate parkiranja vozila
na parkiralištima Grada Kutine.
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2. Tekst javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg
suorganizatora iz točke 1., nalazi se u prilogu i sastavni
je dio ovog Zaključka
3. Suglasnost iz točke 1. ovog Zaključka daje se temeljem članka 13. stavak 2. O D L U K E o uvođenju
naplate parkiranja vozila na parkiralištima Grada Kutine ("Službene novine Grada Kutine" broj: 6/07.).
4. Za člana Povjerenstva za provođenje javnog
nadmetanja iz ovog Zaključka ispred Grada Kutine
imenuje se Zlatko Grdić, zamjenik gradonačelnika
Grada Kutine.
5. Obvezuje se Povjerenstvo za provođenje javnog
nadmetanja za izbor najpovoljnijeg suorganizatora u
poslovima organizacije naplate parkiranja vozila na
parkiralištima Grada Kutine, odnosno direktor
Komunalnih servisa Kutina d.o.o. da o rezultatima nadmetanja izvijeste Gradsko poglavarstvo odmah po
završetku postupka.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/08-02/1
Urbroj: 2176/03-08-42-6
Kutina: 29. siječnja 2008. god.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
mr.se. Davor Žmegač v.r.

21.
Gradsko poglavarstvo Grada Kutine, na 43.
sjednici održanoj 19. veljače 2008. godine, razmatralo je prijedlog Sporazuma o korištenju prostora za rad političkih stranaka u poslovnom objektu u ul. hrvatskih branitelja 2 u Kutini.
Temeljem članka 78. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Kutine, donijet je slijedeći

Zaključak
1. Prihvaća se SPORAZUM O KORIŠTENJU
PROSTORA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA u
poslovnom objektu u Kutini, Ulica Hrvatskih branitelja
2, zaključen 23. siječnja 2008. god. i isti je sastavni dio
ovog Zaključka.
2. Političke stranke potpisnice Sporazuma iz točke
1. ovog Zaključka: HSLS-Kutina, HDZ-Kutina, HSSKutina, HSP-Kutina, SDP-Kutina i Nezavisna lista dr.
Mičetića svojim potpisom potvrdile su prihvaćanje rasporeda korištenja prostorija za rad političkih stranaka
na način kako je to navedeno u članku 2. istog Sporazuma.

3. Grad Kutina, temeljem Sporazuma iz ovog
Zaključka, zaključiti će posebne ugovore s političkim
strankama iz točke 2., o ostalim uvjetima korištenja
prostora za rad političkih stranaka, te načinu plaćanja
komunalnih usluga, energenata i dr. zajedničkih troškova.
4. Za potpis svih ugovora ispred Grada Kutine ovlašćuje se G r a d o n a č e l n i k G r a d a , te se obvezuje
Upravni odjel za razvoj, gospodarstvo i upravljanje
imovinom Grada za provođenje ovog Zaključka.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/08-02/1
Urbroj: 2176/03-01-08-43-2a
Kutina: 19. veljače 2008. god.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
mr.sc. Davor Žmegač v.r.

22.
Gradsko poglavarstvo Grada Kutine, na 43.
sjednici održanoj 19. veljače 2008. godine, razmatralo je prijedlog Sporazuma o korištenju prostora u ul. Hrvatskih branitelja 2. u Kutini, sa
Uredom državne uprave u Sisačko moslavačkoj
županiji.
Temeljem članka 78. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Kutine, donijet je slijedeći

Zaključak
Prihvaća se prijedlog Sporazuma o korištenju poslovnog prostora u zgradi u ul. Hrvatskih branitelja 2. u
Kutini, sa Uredom državne uprave u Sisačko moslavačkoj županiji. Sporazum je sastavni dio ovog Zaključka.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/08-02/1
Urbroj: 2176/03-01-08-43-2b
Kutina: 19. veljače 2008. god.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
mr.sc. Davor Žmegač v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO

23.
Gradsko poglavarstvo Grada Kutine, na 43.
sjednici održanoj 19. veljače 2008. godine, razmatralo je prijedlog za primjenu novog Zakona o
javnoj nabavi u postupcima nabave Grada Kutine.
Temeljem članka 78. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Kutine, donijet je slijedeći

Klasa: 022-05/08-02/1
Urbroj: 2176/03-01-08-43-10
Kutina: 19. veljače 2008. god.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
mr.sc. Davor Žmegač v.r.

Zaključak
1. Prihvaća se Odluka o osnivanju Središnjeg tijela
za javnu nabavu Grada Kutine
2. Ovlašćuje se Gradonačelnik za donošenje
rješenja o imenovanju stalnih članova Središnjeg tijela
za javnu nabavu Grada Kutine.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/08-02/1
Urbroj: 2176/03-01-08-43-3
Kutina: 19. veljače 2008. god.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
mr.sc. Davor Žmegač v.r.

25.
Gradsko poglavarstvo Grada Kutine, na 43.
sjednici održanoj 19. veljače 2008. godine, razmatralo je prijedlog Plana sanacije nerazvrstanih
cesta na području Grada Kutine za 2008. godinu.
Temeljem članka 78. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Kutine, donijet je slijedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Plan sanacije nerazvrstanih cesta na
području Grada Kutine za 2008. godinu
2. Plan iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

24.
Gradsko poglavarstvo Grada Kutine, na 43.
sjednici održanoj 19. veljače 2008. godine, razmatralo je Izvješće o utrošenim sredstvima na realizaciji Plana sanacije nerazvrstanih cesta na
području Grada Kutine za 2007.godinu.
Temeljem članka 78. Poslovnika o radu Poglavarstva Grada Kutine, donijet je slijedeći

Zaključak
Prima se na znanje Informacija o utrošenim
sredstvima na realizaciji Plana sanacije nerazvrstanih
cesta na području Grada Kutine za 2007. godinu

3. Za izvršenje Plana sanacije nerazvrstanih cesta na
području Grada Kutine za 2008. godinu zadužuje se
Upravni odjel za komunalni sustav

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/08-02/1
Urbroj: 2176/03-01-08-43-11
Kutina: 19. veljače 2008. god.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
mr.sc. Davor Žmegač v.r.
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IZDAJE: "Moslavački list" d,o.o. za izdavačku i
radijsku djelainost Kutina, I. G. Kovačića 25.
tel.: 044/681-800, fax.: 044/681-880
ODGOVORNI UREDNIK: Željka Mastilica,
dipl.pravnik, tajnica Grada Kutine
Uredništvo u Gradskom poglavarstvu Kutina,
Trg kralja Tomislava 12/1
tel.: 044/683-457, fax.: 044/640-189
TISAK: "GRATIS", Kralja Zvonimira 1, Batina,
44320 Kutina, te1/fax.: 044/640-189

