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1.
Na temelju članka 35. 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,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33.
Statuta Općine Nova Rača (“Službeni glasnik
Općine Nova Rača“ broj 2/21), Općinsko
vijeće Općine Nova Rača na 1.
(konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 11.
lipnja 2021. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Mandatnog
povjerenstva

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
izbor i imenovanja
I
Osniva se Povjerenstvo za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća Općine Nova Rača.

II
U Povjerenstvo za izbor i imenovanja
imenuju se:

I
1. Adolf Žager – za predsjednika
2. Marijan Janeš – za člana
3. Zdravko Manjkaz – za člana

Osniva se Mandatno povjerenstvo Općinskog
vijeća Općine Nova Rača.
II

III

U Mandatno povjerenstvo imenuju se:
1. Mario Vinković – za predsjednika
2. Petra Špoljarić – za člana
3. Đurđa Galić – za člana
III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Nova Rača“..
KLASA: 080-01/21-01/02
URBROJ: 2103/04-02-21-1
Nova Rača, 11. lipnja 2021.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Nova Rača“..

PREDSJEDAVAJUĆI:
Damir Ivančić, v.r.

KLASA: 080-01/21-01/01
UR.BROJ: 2103/04-02-21-1
Nova Rača, 11. lipnja 2021.

3.

PREDSJEDAVAJUĆI
Damir Ivančić, v.r.

2.
Na temelju članka 35. 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,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33.
Statuta Općine Nova Rača (“Službeni glasnik
Općine Nova Rača“ broj 2/21), Općinsko
vijeće Općine Nova Rača na 1.
(konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 11.
lipnja 2021. godine, donosi

Na temelju članka 32. 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,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33.
Statuta Općine Nova Rača (“Službeni glasnik
Općine Nova Rača“ broj 2/21), Općinsko
vijeće
Općine
Nova
Rača
na
1.
(konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 11.
lipnja 2021. godine, donosi
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RJEŠENJE
o izboru predsjednice Općinskog vijeća
Općine Nova Rača

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE NOVA RAČA“
I

Broj: 05/21

2021.

5.

Za predsjednicu Općinskog vijeća
Općine Nova Rača izabrana je IVANA
LONČAR iz Bulinca.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Nova Rača“..

Na temelju članka 35. 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,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33.
Statuta Općine Nova Rača (“Službeni glasnik
Općine Nova Rača“ broj 2/21), Općinsko
vijeće Općine Nova Rača na 2. sjednici
održanoj dana 28. lipnja 2021. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Komisije za
Statut, Poslovnik
i normativnu djelatnost

KLASA: 080-02/21-01/04
URBROJ: 2103/04-02-21-1
Nova Rača, 11. lipnja 2021.
PREDSJEDAVAJUĆI
Damir Ivančić, v.r.

I
4.
Na temelju članka 34. 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,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33.
Statuta Općine Nova Rača (“Službeni glasnik
Općine Nova Rača“ broj 2/21), Općinsko
vijeće Općine Nova Rača na 1.
(konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 11.
lipnja 2021. godine, donosi

Osniva se Komisija za Statut ,
Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog
vijeća Općine Nova Rača.
II
U Komisiju za Statut i Poslovnik
imenuju se:
1. PETRA ŠPOLJARIĆ – za predsjednicu
2. MARIO VINKOVIĆ – za člana
3. ĐURĐA GALIĆ – za člana

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Nova Rača

III

I

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Nova Rača“.

Za potpredsjednike
Općinskog vijeća
Općine Nova Rača izabrani su NIKOLA
CRNOJEVIĆ iz Međurače i LJUBINKO
TOŠIĆ iz Nove Rače.

KLASA: 080-01/21-01/05
URBROJ: 2103/04-02-21-1
Nova Rača, 28. lipnja 2021.

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Nova Rača“.
KLASA: 080-02/21-01/03
URBROJ: 2103/04-02-21-1
Nova Rača, 11. lipnja 2021.
PREDSJEDAVAJUĆI
Damir Ivančić, v.r.
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PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar, v.r.
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6.

7.

Na temelju članka 35. 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,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33.
Statuta Općine Nova Rača (“Službeni glasnik
Općine Nova Rača“ broj 2/21), Općinsko
vijeće Općine Nova Rača na 2. sjednici
održanoj dana 28. lipnja 2021. godine, donosi

Na temelju članka 35. 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,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33.
Statuta Općine Nova Rača (“Službeni glasnik
Općine Nova Rača“ broj 2/21), Općinsko
vijeće Općine Nova Rača na 2. sjednici
održanoj dana 28. lipnja 2021. godine, donosi

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Odbora za
poljoprivredu i gospodarstvo

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Odbora za
proračun, financije i imovinu
I

I

Osniva se Odbor za financije, proračun i
imovinu.

Osniva se Odbor za poljoprivredu i
gospodarstvo.

II
U Odbor za financije, proračun i
imovinu imenuju se:

II
U Odbor za poljoprivredu i gospodarstvo
imenuju se:
1. DAMIR IVANČIĆ

– za
predsjednika
2. ZDRAVKO MANJKAZ – za člana
3. NIKOLA CRNOJEVIĆ – za člana
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Nova Rača“.

KLASA: 080-01/21-01/10
URBROJ: 2103/04-02-21-1
Nova Rača, 28. lipnja 2021.

1.
2.
3.
4.
5.

ADOLF ŽAGER – za predsjednicu
IVANA LONČAR – za člana
MARIJAN JANEŠ – za člana
MILAN SPLIVALO – za člana
DAVOR SABOLOVIĆ – za člana
III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Nova Rača“.

KLASA: 080-01/21-01/08
URBROJ: 2103/04-02-21-1
Nova Rača, 28. lipnja 2021.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar, v.r.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar, v.r.
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8.
Na temelju članka 35. 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,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33.
Statuta Općine Nova Rača (“Službeni glasnik
Općine Nova Rača“ broj 2/21), Općinsko
vijeće Općine Nova Rača na 2. sjednici
održanoj dana 28. lipnja 2021. godine, donosi

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Odbora za
društvene djelatnosti
I
Osniva se Odbor za društvene djelatnosti.
II
U Odbor za društvene djelatnosti imenuju se:

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Odbora za
obrazovanje i sport

LJUBINKO TOŠIĆ – za predsjednicu
NIKOLA CRNOJEVIĆ – za člana
MARIJAN JANEŠ – za člana
BRANKA NOVKOVIĆ – za člana
MARIO STARČEVIĆ – za člana

1.
2.
3.
4.
5.

I
Osniva se Odbor za obrazovanje i sport.

III
II
U Odbor za obrazovanje i sport imenuju se:
1. ŽELJKO ĆURIĆ – za predsjednika
2. MARIO VINKOVIĆ
– za člana
3. MARIJAN JANEŠ
– za člana

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Nova Rača“.

KLASA: 080-01/21-01/07
URBROJ: 2103/04-02-21-1
Nova Rača, 28. lipnja 2021.

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Nova Rača“.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar, v.r.
10.
Na temelju članka 35. 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,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33.
Statuta Općine Nova Rača (“Službeni glasnik
Općine Nova Rača“ broj 2/21), Općinsko
vijeće Općine Nova Rača na 2. sjednici
održanoj dana 28. lipnja 2021. godine, donosi

KLASA: 080-01/21-01/09
URBROJ: 2103/04-02-21-1
Nova Rača, 28. lipnja 2021.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar, v.r.
9.
Na temelju članka 35. 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,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33.
Statuta Općine Nova Rača (“Službeni glasnik
Općine Nova Rača“ broj 2/21), Općinsko
vijeće Općine Nova Rača na 2. sjednici
održanoj dana 28. lipnja 2021. godine, donosi

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Odbora za
predstavke i pritužbe
I
Osniva se Odbor za predstavke i pritužbe.
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II

III

U Odbor za predstavke i pritužbe imenuju se:

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Nova Rača“

1. NIKOLA CRNOJEVIĆ – za
predsjednika
2. MARIO VINKOVIĆ
– za člana
3. DAVOR SABOLOVIĆ – za člana

KLASA: 080-01/21-01/6
URBROJ: 2103/04-02-21-1
Nova Rača, 28. lipnja 2021

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Nova Rača“..
KLASA: 080-01/17-01/11
URBROJ: 2103/04-02-21-1
Nova Rača, 28. lipnja 2021

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar, v.r.
12.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar, v.r.
11.
Na temelju članka 35. 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,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33.
Statuta Općine Nova Rača (“Službeni glasnik
Općine Nova Rača“ broj 2/21), Općinsko
vijeće Općine Nova Rača na 2. sjednici
održanoj dana 28. lipnja 2021. godine, donosi

Na temelju članka 35. 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,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33.
Statuta Općine Nova Rača (“Službeni glasnik
Općine Nova Rača“ broj 2/21), Općinsko
vijeće Općine Nova Rača na 2. sjednici
održanoj dana 28. lipnja 2021. godine, donosi

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Odbora za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša
I
Osniva se Odbor za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša.

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Odbora za
socijalnu skrb

II
U Odbor za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša imenuju se:

I
Osniva se Odbor za socijalnu skrb.
II

1.
2.
3.
4.
5.

MARIO VINKOVIĆ– za predsjednika
PETRA ŠPOLJARIĆ – za člana
ŽELJKO BELAJ – za člana
DAMIR IVANČIĆ – za člana
ANTONIO BABEC – za člana

U Odbor za socijalnu skrb imenuju se:
III
1.
2.
3.
4.
5.

MARIO VINKOVIĆ – za predsjednicu
ĐURĐA GALIĆ – za člana
PETRA ŠPOLJARIĆ – za člana
SANELA HABALIJA – za člana
ZDRAVKO MANJKAZ – za člana

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Nova Rača“..
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„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE NOVA RAČA“
KLASA: 080-01/21-01/12
URBROJ: 2103/04-02-21-1
Nova Rača, 28. lipnja 2021.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar, v.r.
13.
Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona
o ustanovama (“Narodne novine”, broj 76/93,
29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 7. i 8.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(“Narodne novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13 i
98/19) i članka 34. Statuta Općine Nova Rača
(“Službeni glasnik Općine Nova Rača”, broj
1/20) Općinsko vijeće Općine Nova Rača, na
2. sjednici održanoj 28. lipnja 2021. godine,
donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Dječjeg vrtića „Račići“ Nova
Rača
I.

TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se javna
ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje te
skrb o djeci rane i predškolske dobi pod
nazivom: Dječji vrtić „Račići“ Nova Rača (u
daljnjem tekstu: Dječji vrtić).
Sjedište Dječjeg vrtića je u Novoj
Rači, Ljeskova 4a.
Članak 2.
Osnivač Dječjeg vrtića je Općina Nova
Rača (u daljnjem tekstu: Osnivač).
OIB Osnivača: 63151588084.
Sjedište osnivača je u Novoj Rači, Trg
Stjepana Radića 56

II. DJELATNOST USTANOVE
Članak 3.
Djelatnost
Dječjeg
vrtića
je
predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci
rane i predškolske dobi od navršenih šest
mjeseci života do polaska u osnovnu školu.
Dječji vrtić je javna ustanova koja
djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao
javnu službu.

Broj: 05/21

2021.

Članak 4.
U Dječjem vrtiću ostvaruju se sljedeći
programi:
redoviti program njege, odgoja,
obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i
socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi
koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece
te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
programi predškole,
program ranog učenja engleskog
jezika.
Dječji vrtić može izvoditi i druge
programe u skladu s potrebama djece i
zahtjevima roditelja, a sve sukladno Zakonu o
predškolskom odgoju i obrazovanju (u
daljnjem tekstu: Zakon) i Državnom
pedagoškom standardu predškolskog odgoja i
naobrazbe.
Programe iz stavaka 1. i 2. ovog članka
Dječji vrtić ostvaruje uz prethodnu suglasnost
ministarstva nadležnog za obrazovanje.
III. UPRAVLJANJE USTANOVOM
Članak 5.
Dječjim vrtićem upravlja Upravno
vijeće. Upravno vijeće ima pet članova:
predsjednika i četiri člana.
Tri člana Upravnog vijeća imenuje
Osnivač iz reda javnih radnika, jednog člana
biraju roditelji djece korisnika usluga a jednog
člana bira se tajnim glasovanjem iz reda
odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.
Mandat članova Upravnog vijeća traje
četiri godine a iste osobe mogu biti ponovno
imenovane i izabrane za članove Upravnog
vijeća.
Sastav i broj članova Upravnog vijeća,
način izbora odnosno imenovanja njegovih
članova, način rada i donošenja odluka
utvrđuje se Statutom Dječjeg vrtića.
Članak 6.
Upravno vijeće, osim prava i obveza
utvrđenih Zakonom o ustanovama, obavlja i
poslove:
odlučuje o stjecanju, opterećivanju i
otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića pod
uvjetima propisanim aktom o osnivanju i
Statutom Dječjeg vrtića, uz suglasnost
Osnivača Dječjeg vrtića,
predlaže Osnivaču statusne promjene
Dječjeg vrtića,
predlaže Osnivaču promjenu naziva
Dječjeg vrtića,
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donosi Kurikulum Dječjeg vrtića te
nadzire njegovo izvršenje,
donosi Godišnji plan i program rada,
odlučuje o upisu djece i o mjerilima
upisa, uz suglasnost Osnivača,
odlučuje o zasnivanju i prestanku
radnog odnosa s odgajateljima i stručnim
suradnicima na prijedlog ravnatelja Dječjeg
vrtića, sukladno odredbama zakona,
razmatra i odlučuje i o drugim
pitanjima u skladu sa zakonom, ovom
Odlukom, Statutom i drugim općim aktima
Dječjeg vrtića.
Članak 7.
Stručno tijelo Dječjeg vrtića je
Odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko
vijeće
čine
svi
odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni
radnici koji ostvaruju program predškolskog
odgoja u Dječjem vrtiću.
Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u
utvrđivanju Kurikuluma Dječjeg vrtića i plana
i programa rada kao njegovog sastavnog dijela,
prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i
odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i
promiče stručni rad te obavlja i druge stručne
poslove utvrđene Zakonom, aktom o osnivanju
i Statutom Dječjeg vrtića.
Djelokrug i način rada Odgojiteljskog
vijeća pobliže se određuju Statutom Dječjeg
vrtića.
Članak 8.
Ravnatelj je poslovodni i stručni
voditelj Dječjeg vrtića.
Za ravnatelja može biti imenovana
osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili
stručnog suradnika te ima najmanje pet godina
radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se bira na temelju javnog
natječaja kojeg raspisuje Upravno vijeće u
skladu sa zakonom i Statutom.
Ravnatelja imenuje i razrješava
Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od
četiri godine s mogućnošću da ista osoba bude
ponovno izabrana.
Članak 9.
Ravnatelj, osim prava i obveza
utvrđenih Zakonom o ustanovama, obavlja
poslove:
predlaže Kurikulum Dječjeg vrtića
kojim se utvrđuje: program rada, namjena
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programa,
nositelji
programa,
način
ostvarivanja, vremenik aktivnosti i način
vrednovanja,
predlaže Godišnji plan i program rada,
odgovoran je za stručni rad Dječjeg
vrtića,
provodi odluke Upravnog vijeća,
Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,
obavlja i druge poslove određene
zakonom i Statutom.
Članak 10.
Osnivač za privremenog ravnatelja
Dječjeg vrtića imenuje Žanu Vukoja, Frana
Supila 6, Bjelovar, koja je ovlaštena pod
nadzorom osnivača obaviti pripreme za
početak rada Dječjeg vrtića, a posebno
pribaviti potrebne dozvole za početak rada, te
podnijeti prijavu za upis u sudski registar
ustanova.
Članak 11.
Na poslovima njege, odgoja i
obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te
skrbi o djeci u Dječjem vrtiću rade odgojnoobrazovni radnici. Odgojno-obrazovni radnici
moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu
obrazovanja, položen stručni ispit te utvrđenu
zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova.
U Dječjem vrtiću rade i druge osobe
koje će obavljati administrativno-tehničke i
pomoćne poslove odnosno drugi radnici.
Potreban broj odgojno-obrazovnih
radnika i ostalih radnika potrebnih za
provođenje programa Dječjeg vrtića, osigurati
će se u skladu s mjerilima utvrđenim Državnim
pedagoškim standardom predškolskog odgoja i
obrazovanja.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada određuju se radna mjesta, stručni i
drugi uvjeti te broj izvršitelja za pojedino
radno mjesto.
IV. OPĆI AKTI USTANOVE
Članak 12.
Dječji vrtić ima Statut i druge opće
akte.
Statutom Dječjeg vrtića pobliže se
uređuju: ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja
pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih
programa, uvjeti i način davanja usluga, radno
vrijeme Dječjeg vrtića, javnost rada te druga
pitanja važna za obavljanje djelatnosti i
poslovanja Dječjeg vrtića.

Stranica 8

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE NOVA RAČA“
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuje
unutarnje ustrojstvo te način obavljanja
djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne službe.
Statut i Pravilnik o unutarnjem
ustrojstvu Dječjeg vrtića kao javne službe
donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost
Osnivača.
Dječji vrtić ima i druge opće akte u
skladu sa zakonom i Statutom. Druge opće
akte donosi Upravno vijeće na način propisan
Statutom.
V. FINANCIRANJE I IMOVINA
USTANOVE
Članak 13.
Za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića
sredstva se osiguravaju:
u proračunu Osnivača,
učešćem roditelja djece korisnika
usluga, sukladno mjerilima koje utvrđuje
predstavničko
tijelo
jedinice
lokalne
samouprave odnosno Osnivač,
iz drugih zakonom dopuštenih izvora.
Sredstva za osnivanje i početak rada
Dječjeg vrtića osigurati će osnivač u
planiranom iznosu od 50.000,00 kuna.
Članak 14.
Dječji vrtić nema za cilj stvaranje
dobiti već obavljanje djelatnosti odgoja i
obrazovanja.
Eventualno ostvarenu dobit Dječji vrtić
će koristiti isključivo za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti.
Članak 15.
Sredstva za rad koja osigurava Osnivač
te sredstva stečena pružanjem usluga ili
sredstva pribavljena iz drugih izvora čine
imovinu Dječjeg vrtića.
U slučaju da Dječji vrtić posluje s
gubitkom Osnivač se obvezuje da će pokriti taj
gubitak.
Članak 16.
U pravnom prometu Dječji vrtić
odgovara cijelom svojom imovinom a Osnivač
odgovara solidarno i neograničeno za obveze
Dječjeg vrtića.
Članak 17.
Osnivač će osigurati prostor i opremu
za trajno obavljanje djelatnosti sukladno
standardima i normativima rada propisanim
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Državnim
pedagoškim
standardom
predškolskog obrazovanja.
Prostor za obavljanje djelatnosti
Dječjeg vrtića u vlasništvu je Osnivača.
Didaktičku opremu osigurava Osnivač
iz vlastitih sredstava.
Članak 18.
Dječji vrtić ne može bez suglasnosti
Osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine.
Ravnatelj može stjecati, opteretiti ili
otuđiti nekretnine ili drugu imovinu Dječjeg
vrtića bez suglasnosti Upravnog vijeća u
vrijednosti do 10.000,00 kuna.
Upravno vijeće može stjecati, opteretiti
ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu bez
suglasnosti Osnivača u vrijednosti do
30.000,00 kuna.
Za stjecanje, opterećivanje ili
otuđivanje nekretnina i druge imovine u
vrijednosti većoj od iznosa prethodnog stavka
Dječji vrtić mora dobiti pisanu suglasnost
Osnivača.
VI. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE
OSNIVAČA I USTANOVE
Članak 19.
Obveze Dječjeg vrtića su:
obavljati djelatnost za koju je osnovan,
jednom godišnje izvijestiti Osnivača o
radu i poslovanju,
obavljati upis djece u Dječji vrtić,
dostaviti
Statut
na
suglasnost
Osnivaču,
pravovremeno izvršavati obveze koje
ima prema zakonu, općim aktima i odlukama
Osnivača.
Članak 20.
Obveze Osnivača su:
redovito
osiguravati
financijska
sredstva za rad Dječjeg vrtića,
pružati stručnu i drugu potrebnu
pomoć u vezi s poslovanjem Dječjeg vrtića
poduzimati sve potrebne aktivnosti za
razvoj Dječjeg vrtića
Članak 21.
Na međusobna prava i obveze
Osnivača i Dječjeg vrtića koja nisu uređena
ovom Odlukom primjenjuju se odredbe
Zakona o ustanovama i Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju.
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VII. OSNIVANJE, POČETAK RADA I
PRESTANAK RADA USTANOVE

Članak 1.

Članak 22.
Dječji vrtić osniva se na neodređeno
vrijeme.
Dječji vrtić počinje s radom stjecanjem
uvjeta za osnivanje i početak rada, te upisom u
sudski registar ustanova, u skladu sa zakonom.
Članak 23.
Dječji vrtić može prestati s radom pod
uvjetima i na način propisan Zakonom o
ustanovama i Zakonom o predškolskom
odgoju i obrazovanju.
Članak 24.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića „Račiči“
Nova Rača , Službeni glasnik Općine Nova
Rača br. 03/21.
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave
u „Službenom glasniku Općine Nova Rača“.
KLASA: 601-02/21-01/1
URBROJ: 2103/04-02-21-1
U Novoj Rači, 28 . lipnja 2021.
Predsjednica
Općinskog vijeća
Ivana Lončar, v.r.
14.
Na temelju članka 51. stavka 5. i
članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja
(Narodne novine 102/17, 32/19) i članka 33.
Statuta Općine Nova Rača („Službeni glasnik
Općine Nova Rača“. broj 2/21), Općinsko
vijeće Općine Nova Rača na 2. sjednici
održanoj dana 28. lipnja 2021. godine d o n o
si
ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama, te divljim
životinjama u Općini Nova Rača
I. DIO - OPĆE ODREDBE
Predmet odluke

2021.

Ovom se Odlukom uređuju
minimalni uvjeti i način držanja kućnih
ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju
osigurati,
način
kontrole
njihovog
razmnožavanja, te način postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama u Općini
Nova Rača odnosno u naseljima: Bedenik,
Bulinac, Dautan, Drljanovac, Kozarevac
Račanski, Međurača, Nevinac, Nova Rača,
Orlovac, Sasovac, Stara Rača, Slovinska
Kovačica, Tociljevac.
Pojmovi
Članak 2.
Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće
značenje:
1. izgubljena životinja je životinja koja je
odlutala od vlasnika i on je traži;
2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži
zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog
zanimanja za te životinje;
3. napuštena životinja je životinja koju je
vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je
napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt
ili gubitak slobode, te životinja koje se vlasnik
svjesno odrekao;
4. opasne životinje su životinje koje zbog
neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s
njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i
životinja, te koje pokazuju napadačko
ponašanje prema čovjeku;
5. posjednik životinje odnosno kućnog
ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je
svaka pravna ili fizička osoba koja je kao
vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili
privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit
životinje;
6. prijevoz je premještanje životinja
prijevoznim sredstvom u nekomercijalne
svrhe, uključujući postupke pri polasku i
dolasku na krajnje odredište;
7. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni
čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni
koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe
za obavljanje drugih poslova;
8. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu:
sklonište) je objekt u kojem se smještaju i
zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje,
gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć;
9. službene životinje su životinje koje imaju
licencu za rad i služe za obavljanje poslova
pojedinih državnih tijela.
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II. DIO - UVJETI I NAČIN DRŽANJA
KUĆNIH LJUBIMACA
Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca
Članak 3.
(1) Posjednik je dužan:
1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u
skladu s njihovim potrebama, a minimalno
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i
Odlukom općine;
2. psima osigurati prostor koji odgovara
njihovoj veličini (Prilog 1.) i zaštitu od
vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih
uvjeta za obitavanje;
3. psima osigurati pseću kućicu ili
odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom
1.;
4. označiti mikročipom pse i vakcinirati protiv
bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu;
5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim
površinama bez nadzora;
6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja
upozorava na psa, te imati ispravno zvono na
ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima;
7. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te
osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu
bolesnih i ozlijeđenih životinja
8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i
pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup
svježoj pitkoj vodi
9. redovito održavati čistim prostor u kojem
borave kućni ljubimci.
(2) Posjednik ne smije
1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na
njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu
2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na
način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili
strah.
(3) Zabranjeno je
1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih
sredstava na životinje
2. trčanje životinja privezanih uz motorno
prijevozno sredstvo koje je u pokretu
3. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u
prostorima
ili
dijelu
dvorišta
bez
omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog
prostora
4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim
situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta
nije izvedivo. U tom slučaju pas se može
vezati na način da mu je omogućeno kretanje u
radijusu 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica
moraju biti od takvog materijala da psu ne
nanose bol ili ozljede te da se sredstvo vezanja
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ne može omotati i samim time skratiti na
manje od 5 metara.
5. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca
na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta
posjednika, osim u slučaju kada se radi o
radnim psima koji čuvaju neki objekt ili
imovinu, a posjednik im je dužan osigurati
svakodnevni nadzor
6. držati kao kućne ljubimce opasne i
potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene
u Popisu opasnih i potencijalno opasnih
životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni
dio ove odluke.
(4) Posjednik pasa mora odgovarajućim
odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama
u odnosu na držanje i kretanje pasa osigurati da
životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju
pasa posjednik ne smije koristiti metode koje
kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje
ili strah.
(5) Koordinacijska radna skupina iz članka 70.
Zakona o zaštiti životinja može predlagati
propisivanje uvjeta za držanje različitih
životinjskih vrsta.
(6) Općina Nova Rača kontrolira obvezu
označavanja pasa mikročipom, odnosno
provjerava jesu li svi psi označeni mikročipom.
Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim
zgradama i obiteljskim kućama
Članak 4.
(1) Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim
prostorijama zgrada i dvorištima zgrada,
kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim
dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te
obvezu čišćenja tih prostorija i prostora koje
onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju
suvlasnici zgrade sukladno propisima o
vlasništvu. Posjednik kućnih ljubimaca dužan
je držati ih na način da ne ometaju mir
sustanara ili na drugi način krše dogovoreni
kućni red stambene zgrade i stanara okolnih
nekretnina.
(2) Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez
okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi
radi obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih
fizičkih aktivnosti.
Članak 5.
(1) Posjednici kućnih ljubimaca u stambenim
zgradama dužni su prijaviti broj i spol pasa o
kojima skrbe predstavniku stanara.
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Članak 11.

(2) Predstavnik stanara u stambenoj zgradi
dužan je jednom godišnje ili na zahtjev
komunalnog redarstva sakupiti i javiti broj i
spol pasa za svaku stambenu jedinicu
komunalnom redarstvu.
(3) Predstavnik stanara dužan je navedene
podatke prikupiti i obraditi sukladno Zakonu o
zaštiti osobnih podataka.

Iz razloga sigurnosti prometa, mještana i
drugih životinja, te u svrhu prevencije
nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je
puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću
javnim površinama bez prisutnosti i nadzora
posjednika.

Članak 6.

Članak 12.

(1) Posjednici kućnih ljubimaca u obiteljskim
kućama dužni su prijaviti broj i spol pasa o
kojima skrbe komunalnom redarstvu.
(2) Posjednik je dužan u roku od 10 dana od
udomljenja ili kupnje prijaviti.
(3) Ukoliko sustanari ili sumještani smatraju da
nije izvršena obaveza iz stavka 1. dužni su
svoju sumnju prijaviti.
Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne
površine

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri
izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu
nositi pribor za čišćenje i očistiti javnu
površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.
Članak 13.
Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove
odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene
za pomoć osobama s invaliditetom.
Postupanje s opasnim psima

Članak 7.
Pse se smije izvoditi na javne površine ako su
označeni mikročipom, na povodcu i pod
nadzorom posjednika.

Članak 14.
Posjednik opasnog psa dužan je provesti mjere
propisane Pravilnikom o opasnim psima.
Članak 15.

Članak 8.
Psi se ne mogu kretati bez povodca, na javnim
površinama.

Vlasnik opasnog psa mora ga držati u
zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći,
a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas
moraju biti zaključana.

Članak 9.
Članak 16.
Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u
prostorima i prostorijama javne namjene uz
dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika
prostora, osim ako ovom odlukom nije
drugačije određeno.

Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan
pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje:
»OPASAN PAS«.
Članak 17.

Članak 10.
Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili
na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim
igralištima,
cvjetnjacima,
neograđenim
sportskim terenima, neograđenim dvorištima
škola i vrtića te na drugim mjestima gdje
postoji opasnost ugrožavanja zdravstvenohigijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez
dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika
prostora.

Izvođenje opasnih pasa na javne površine
dopušteno je isključivo s brnjicom i na
povodcu.
Članak 18.
(1) Pri sumnji da se radi o opasnom psu,
komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid
od posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da
su nad psom provede sve mjere propisane
Pravilnikom o opasnim psima.
(2) Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu
dokumentaciju, komunalni redar sastavlja
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Postupanje s napuštenim životinjama

Način kontrole razmnožavanja kućnih
ljubimaca

Članak 23.

Članak 19.
Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim
ukoliko je uzgoj prijavljen pri nadležnom
ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje
nadležnog tijela.
Članak 20.
Posjednik je dužan držati pod kontrolom
razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti
svako neregistrirano razmnožavanje.
Članak 21.
Na području Općine Nova Rača preporuča se
trajna sterilizacija kao način kontrole
razmnožavanja pasa.
Ako se na području Općine Nove Rače utvrdi
veliki broj napuštenih pasa, način i financiranje
kontrole razmnožavanja sukladno odredbi
članka 52. Stavka 5. Zakona o zaštiti životinja
naredbom može propisati ministar nadležnog
ministarstva.
III. DIO I
NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM
I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

(1) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje
mora u roku od tri dana od nalaska životinje
obavijestiti sklonište za napuštene životinje ili
komunalnog redara, osim ako je životinju u
tom roku vratio posjedniku.
(2) Općina Nova Rača ima potpisan ugovor sa
Veterinarskom stanicom Bjelovar d.o.o.
skloništem za napuštene životinje,
telefon: 043/241-392,
mail: skloniste.severin@gmail.com (3)
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje
mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do
vraćanja posjedniku ili do smještanja u
sklonište za napuštene životinje.
(4) Životinja se ne smješta u sklonište ako se
po nalasku životinje može utvrditi njezin
vlasnik, te se životinja odmah može vratiti
vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može
doći po životinju.
(5) Sve troškove skloništa za primljenu
životinju financira jedinica lokalne
samouprave.
(6) Ako se utvrdi posjednik napuštene
životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove
kao i svaku štetu koju počini životinja od
trenutka nestanka do trenutka vraćanja
posjedniku.
IV. DIO
NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM
ŽIVOTINJAMA

Postupanje s izgubljenim životinjama
Divljač i zaštićene divlje vrste
Članak 22.
Članak 24.
(1) Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od
tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca
prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje
ili komunalnom redaru, a u roku od 14 dana od
dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili
ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena
za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.
(2) Ako u roku od 14 dana od dana objave
podataka vlasnik/posjednik nije dostavio
zahtjev za vraćanje životinje, sklonište postaje
vlasnik životinje, te je može udomiti.
(3) Posjednik izgubljene životinje dužan je
nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju
počini životinja od trenutka nestanka do
trenutka vraćanja posjedniku.

S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim
vrstama koje se zateknu na javnim površinama
postupat će se po zasebnom „Programu zaštite
divljači izvan lovišta“ kao i drugim propisima
o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu
i lovstvu.
V. DIO
ZAŠTITA ŽIVOTINJA
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Članak 25.
Općina Nova Rača će prema obvezi utvrđenoj
Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj
svijesti svojih stanovnika, posebice mladih, o
brizi i zaštiti životinja.
Obveza pružanja pomoći životinji
Članak 26.
(1) Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu
ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu
pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti,
mora joj osigurati pružanje pomoći.
(2) Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik
životinje, pružanje potrebne pomoći
ozlijeđenim i bolesnim životinjama mora
organizirati i financirati Općina Nova Rača.
(3) Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili
bolesne životinje, troškove snosi posjednik.
Korištenje životinja u komercijalne svrhe
Članak 27.
Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje
donacija, prošnju te izlagati ih na javnim
površinama, sajmovima, tržnicama i slično,
kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge
svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela jedinica
lokalne samouprave.
Članak 28.
Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na
javnim površinama, sajmovima, tržnicama i
svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju
uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno
Pravilniku o uvjetima kojima moraju
udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima.
VI. DIO
NADZOR
Ovlasti komunalnog redara
Članak 29.
(1) Nadzor nad ovom odlukom provodi
komunalni redar Antonio Babec, mob: 098 464
226. U svom postupanju, komunalni redar je
ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika
ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili
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izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje
otpora.
(2) Komunalni redar postupa po službenoj
dužnosti kada uoči postupanje protivno Odluci
te prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba.
(3) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti,
komunalni redar ima pravo i obvezu:
1. pregledati isprave na temelju kojih se može
utvrditi identitet stranke i drugih osoba
nazočnih nadzoru
2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže
kućni ljubimci
3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba
4. zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju
5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi
odgovarajući način
6. očitati mikročip
7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno
prekršajnu prijavu nadležnim tijelima
8. donijeti rješenje kojim nalaže promjenu
uvjeta u skladu s odlukom grada pod
prijetnjom pokretanja prekršajnog postupka ili
naplate kazne
9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom
Odlukom
10. upozoravati i opominjati fizičke i pravne
osobe
11. narediti fizičkim i pravnim osobama
otklanjanja prekršaja
12. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom
nadzora.
(4) O postupanju koje je protivno odredbama
ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju
komunalni redar dužan je sastaviti zapisnik te
donijeti rješenje.
(5) U slučajevima iz nadležnosti komunalnog
redara predviđenim ovom Odlukom komunalni
redar može, kada je potrebno hitno postupanje,
donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan
sastaviti zapisnik te kasnije dostaviti pisano
rješenje.
(6) Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu
veterinarskoj inspekciji kada:
1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni
ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se
može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili
veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak
njezina života u istim uvjetima bio povezan s
neotklonjivom boli, patnjom ili velikim
strahom
2. posjednik nije označio mikročipom psa u
roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu,
odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te
dao na uvid dokumentaciju kojom to može
potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca)
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3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja
mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol,
patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da
bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca
bila nužna intervencija veterinarske inspekcije
4. posjednik drži više od 9 životinja starijih od
6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu
sklonište nije dalo na skrb, niti sa skloništem
ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja,
odnosno ukoliko ima više od 20 životinja
starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a
nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je
odobreno držanje životinja i potvrđeno da su
zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim
propisima
5. posjednik nije ispunio uvjete propisane
Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog
psa.
6. posjednik nije pravodobno zatražio
veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i
odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog
kućnog ljubimca.
7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o
zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog
ministarstva.
8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio
nestanak kućnog ljubimca
9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je
napustio kućnog ljubimca ili njegovu
mladunčad
10. posjednik životinju koristi za predstavljanje
te u zabavne ili druge svrhe.
(7) Komunalni redar dužan je obavijestiti
policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči
situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje
životinja.
(8) U svim slučajevima u kojima komunalni
redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno
Zakonu o zaštiti životinja, Kaznenom zakonu
ili drugim propisima, a nije nadležan, prijavu
sa sastavljenim zapisnikom o zatečenom stanju
prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci
dostavlja obavijest o poduzetim mjerama.
Žalba protiv rješenja komunalnog redara
Članak 30.
(1) Protiv rješenja komunalnog redara može se
izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana
dostave rješenja. Žalba na rješenje komunalnog
redara ne odgađa izvršenje rješenja.
(2) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja
komunalnog redara odlučuje Upravni odjel za
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graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i
komunalnu
infrastrukturu
Bjelovarskobilogorske županije.
VII. DIO
NOVČANE KAZNE
Članak 31.
(1) Sredstva naplaćena u skladu sa odlukom
grada za predviđene prekršaje prihod su
jedinica lokalne samouprave i koriste se za
potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih
životinja.
(2) Komunalni redar ima ovlast i dužnost
provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom
nadležnosti i sankcionirati svako ponašanje
protivno ovoj Odluci. U tu svrhu, komunalni
redar može osim kazne izreći i usmeno
upozorenje.
(3) Za postupanje protivno odredbama ove
Odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od
[500] do [2000] kuna kada:
1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u
skladu s njihovim potrebama, a minimalno
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i
Odlukom općine (čl.3.st.1.toč.1.)
2. psu nije osigurao prostor koji odgovara
njihovoj veličini (Prilog 1.) te ga nije zaštito od
vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih
uvjeta obitavanja (čl.3.st.1.toč.2.)
3. psu nije osigurao pseću kućicu ili
odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1.
(čl.3.st.1.toč.3.)
4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po
javnim
površinama
bez
nadzora
(čl.3.st.1.toč.5.)
5. nije na vidljivom mjestu staviti oznaku koja
upozorava na psa te ne posjeduje ispravno
zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima
(čl.3.st.1.toč.6.)
6. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i
pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup
svježoj pitkoj vodi (čl.3.st.1.toč.8.)
7. redovito ne čisti i ne održava urednim
prostor u kojem boravi kućni ljubimac
(čl.3st.1.toč.9.)
8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za
motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu
(čl.3.st.3.toč.2.)
9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati u
prostorima
ili
dijelu
dvorišta
bez
omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog
prostora(čl.3.st.3.toč.3.)
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10. veže psa, osim privremeno u iznimnim
situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta
nije izvedivo. U tom slučaju pas se može
vezati na način da mu je omogućeno kretanje u
promjeru minimalno 5 metara, a sredstvo
vezanja i ogrlica moraju biti od takvog
materijala da psu ne nanose bol, patnju ili
ozljeđivanje. Posjednik će se kazniti ukoliko se
ne drži propisanih pravila o vezanju psa.
(čl.3.st.3.toč.4.)
11. trajno drži kućnih ljubimaca na adresi
različitoj od prebivališta ili boravišta
posjednika, osim u slučaju kada se radi o
radnim psima koji čuvaju neki objekt ili
imovinu. Posjednik će se kazniti ukoliko psu
ne osigura svakodnevni nadzor(čl.3.st.3.toč.5.)
12. drži kao kućne ljubimce opasne i
potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene
u Popisu opasnih i potencijalno opasnih
životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni
dio ove Odluke. (čl.3.st.3.toč.6.)
13. posjednik nije odgovarajućim odgojem i/ili
školovanjem ili drugim mjerama osigurao da
pas u odnosu na držanje i kretanje nije opasan
za okolinu (čl.3.s.4.)
14. posjednik kućnog ljubimaca ne drži na
način da ne ometa mir sustanara ili na drugi
način krši dogovoreni kućni red stambene
zgrade i stanara okolnih nekretnina(čl.4.st.1.)
15. posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez
okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi
obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih
dnevnih fizičkih aktivnosti. (čl.4.st.2.)
16. ne prijavi predstavniku stanara u stambenoj
zgadi u kojoj obitava posjed pasa (čl.5.st.1.)
17. kao predstavnik stanara ne javi broj i spol
pasa za svaku stambenu jedinicu komunalnom
redarstvu (čl.5.st.2.)
18. ne prijavi broj i spol pasa o kojima skrbi
(čl.6.st.1.)
19. ne prijavi udomljenje ili kupnju psa u roku
od 10 dana (čl.6.st.2.)
20. psa izvodi na javne površine gdje je to
ovom odlukom nije dopušteno te ukoliko pas
nije označen mikročipom, na povodcu i pod
nadzorom posjednika (čl.7.)
21. dozvoli da se kućni ljubimac kreće
slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima,
cvjetnjacima,
neograđenim
sportskim
terenima, neograđenim dvorištima škola i
vrtića te na drugim mjestima gdje postoji
opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske
sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja
vlasnika i dozvole korisnika prostora.( čl.10.)
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22. omogući kućnom ljubimcu da samostalno
šeće javnim površinama bez njegove
prisutnosti i nadzora (čl11.)
23. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu
površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti
javnu površinu koju njegov kućni ljubimac
onečisti (čl.12.)
24. vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom
prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u
prostor u kojem se nalazi takav pas nisu
zaključana (čl.15.)
25. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan
pas nije vidljivo istaknuto upozorenje:
»OPASAN PAS«. (čl.16.)
26. izvodi opasnog psa na javne površine bez
brnjice i na povodca. (čl.17.)
27. ne drži pod kontrolom razmnožavanje
kućnih ljubimaca i ne spriječi svako
neregistrirano razmnožavanje. (čl.20.)
28. ne provede mjeru trajne sterilizacije psa po
naredbi komunalnog redara (čl.21.)
29. koristiti životinje za sakupljanje donacija,
prošnju te izlagati ih na javnim površinama,
sajmovima, tržnicama i slično, kao u zabavne
ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela
jedinica lokalne samouprave po ispunjenju
uvjeta propisnih aktom Općine. (čl.27.)
30. prodaje kućne ljubimce na javnim
površinama, sajmovima, tržnicama i svim
drugim prostorima koji ne zadovoljavaju
uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno
Pravilniku o uvjetima kojemu moraju
udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima,
veleprodaje i prodaje na izložbama. (čl. 28.)
VII. DIO
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Opasne i potencijalno opasne životinjske vrste
Članak 32.
(1) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu
opasnih i potencijalno opasnih životinjskih
vrsta (Prilog 2.), a koji pripadaju zaštićenim
vrstama te koji su do dana stupanja na snagu
ove odluke evidentirani u tijelu nadležnom za
zaštitu prirode, posjednik može nastaviti držati
do njihovog uginuća.
(2) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu
opasnih i potencijalno opasnih životinjskih
vrsta, a koji ne pripadaju zaštićenim vrstama i
koje se u roku od 90 dana od dana stupanja na
snagu ove odluke prijavi, radi evidentiranja
gradskom upravnom tijelu nadležnom za
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zaštitu životinja, posjednik može nastaviti
držati do njihovog uginuća.
Članak 33.
Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama, te divljim
životinjama u Općini Nova Rača („Službeni
glasnik Općine Nova Rača“ broj 4/19).

2021.

Članak 2.
Članak 4. Izjave mijenja se i sada
glasi: „Predmet poslovanja društva utvrđen je
osnivačkim aktom društva, a dalje će se
utvrđivati Odlukom, sukladno odredbi članka
33. i 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN
11/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07,
146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13,
110/15 i 40/19)“
Članak 3.

Članak 34.
članak 7. Izjave mijenja se i sada glasi:
„Skupštinu društva čini imatelj poslovnog
udjela – Općina Nova Rača. Imatelja
poslovnog udjela u skupštini predstavlja
Općina Nova Rača.“

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od
objave u „Službeni glasnik Općine Nova
Rača“.
KLASA: 363-01/21-01/01
URBROJ: 2103/04-02-21-1
Nova Rača, 28. lipnja 2021.

Članak 4.
Ova Izjava stupa na snagu dan nakon
objave u „Službenom glasniku Općine Nova
Rača“.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar, v.r.

KLASA: 311-01/21-01/01
URBROJ: 2103/04-02-21-1
Nova Rača, 25. lipnja 2021.

15.
Na temelju članka 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 144/12, 112/16, 98/19,
42/20, 144/20 i 37/21) i članka 33. Statuta
Općine Nova Rača („Službeni glasnik Općine
Nova Rača“ broj 2/21) Općinsko vijeće Općine
Nova Rača na 2. sjednici održanoj 25. lipnja
2021. godine donosi
IZJAVU
O IZMJENAMA IZJAVE O OSNIVANJU
DRUŠTVA S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar, v.r.
16.
Na temelju članka 10. stavak
3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i
izborne promidžbe („Narodne novine“ broj
29/19 i 98/19) i članka 33. Statuta Općine
Nova Rača („Službeni glasnik Općine Nova
Rača“ broj 2/21), Općinsko vijeće Općine
Nova Rača na svojoj 2. sjednici održanoj dana
28. lipnja 2021.. godine, donijelo je

Članak 1.
U Izjavi o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću KLASA: 31101/10-01/01; URBROJ: 2103/04-02-10-2 od
09. rujna 2010. godine (u daljnjem tekstu:
Izjava), članak 2. se mijenja i sada glasi:
„Sjedište Društva je u Novoj Rači, Ulica dr.
Mateja Piškorića 3“.

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka
zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Nova Rača za
drugo polugodište 2021. godine
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„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE NOVA RAČA“
Članak 1.

STRANKA

Ovom Odlukom uređuje se redovito
godišnje financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nova
Rača za drugo polugodište 2021. godine.

Damir
Bajs
–
nezavisna lista
Domovinski pokret

Članak 2.
Sredstva
za
redovito
godišnje
financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Nova Rača za drugo
polugodište 2021. godine osiguravaju se u
Proračunu Općine Nova Rača za 2021. godinu
u ukupnom iznosu od 13.300,00 kn.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje
iz sredstava Proračuna Općine Nova Rača
imaju političke stranke koje su prema
konačnim rezultatima izbora za Općinsko
vijeće Općine Nova Rača dobile mjesto člana u
Općinskom vijeću Općine Nova Rača.
Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća
utvrđuje se godišnji iznos sredstava od
2.000,00 kuna. Za svakog člana Općinskog
vijeća koji je podzastupljenog spola političkim
strankama pripada pravo i na godišnju naknadu
u iznosu od 200,00 kuna.
Podzastupljenost spola u smislu stavka
2. ovog članka postoji ako je zastupljenost
jednog spola u Općinskom vijeću niža od 40%.
Članak 5.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki
iznos za svakog člana Općinskog vijeća.
Pojedinoj političkoj stranci koja je bila
predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerno
broju dobivenih mjesta članova u Općinskom
vijeću prema konačnim rezultatima izbora, a
sukladno iznosima za drugo polugodište 2021.
godine kako slijedi:

2021.

Broj: 05/21

Hrvatska
demokratska
zajednica - HDZ
Hrvatska
seljačka
stranka - HSS

BROJ
ČLA
NOV
A

ŽENE

MUŠ
KAR
CI

UKUPA
N
IZNOS
kn

TROMJE
SEĆNI
IZNOS
kn

3

1

2

3.100,00

1.550,00

1

0

1

1.000,00

500,00

2

0

2

2.000,00

1.000,00

7

2

5

7.200,00

3.600,00

Članak 6.
Ako je sa zajedničke liste koju su
predložile dvije ili više političkih stranaka,
prema konačnim rezultatima izbora, izabrani
član Općinskog vijeća koji nije član niti jedne
od političkih stranaka koje su predložile
zajedničku listu, sredstva za tog člana
Općinskog vijeća raspoređuju se političkim
strankama koje su predložile zajedničku listu
sukladno njihovom sporazumu, a ako
sporazum nije zaključen, razmjerno broju
osvojenih mjesta članova Općinskog vijeća.
Sporazum iz stavka 1. ovog članka
dostavlja se Općinskom vijeću.
U slučaju udruživanja dviju ili više
političkih stranaka, financijska sredstva koja se
raspoređuju sukladno članku 5. ove Odluke,
pripadaju političkoj stranci koja je pravni
slijednik političkih stranaka koje su
udruživanjem prestale postojati.
Članak 7.
Sredstva iz članka 5. ove Odluke
doznačuje Jedinstveni upravni odjel – referent
za proračun i financije na žiro-račun političke
stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Nova Rača“.
KLASA: 430-03/21-01/
URBROJ: 2103/04-02-21-1
Nova Rača, 28. lipnja 2021.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar, v.r.
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Broj: 05/21

2021.

17.

18.

Na temelju članka 95. stavka
1. Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 i
32/20) i članka 33.. Statuta Općine Nova Rača
("Službeni glasnik Općine Nova Rača“ broj
2/21) Općinsko vijeće Općine Nova Rača na
2. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2021.
godine donijelo je

Na temelju članka 24. stavka 1.
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ broj 82/15 i 118/18, 31/20, 20/21) i
članka 48. Statuta Općine Nova Rača
(„Službeni glasnik Općine Nova Rača“ broj
02/21) načelnik Općine Nova Rača dana 28.
lipnja 2021. godine donio je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne
zaštite Općine Nova Rača

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O
KOMUNALNOJ NAKNADI OPĆINE
NOVA RAČA
Članak 1.
U članku 17. Odluke o komunalnoj
naknadi Općine Nova Rača („Službeni glasnik
Općine Nova Rača“ broj 3/19, 4/21 ) stavak 2.
mijenja se i sada glasi:
„(2) Pravo na djelomično oslobađanje od
plaćanja komunalne naknade za poslovni
prostor ima obveznik poduzetnik koji izgradi
novi objekt za obavljanje poslovne djelatnosti
veći od 100 m2, te obveznik poduzetnik koji
zakupi poslovni prostor u Poslovnoj zoni u
Novoj Rači, a iznos komunalne naknade
umanjit će se kako slijedi:

Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva i imenuje
Stožer zaštite i spašavanja Općine Nova Rača
(u daljnjem tekstu: Stožer) kao stručno,
operativno i koordinativno tijelo za provođenje
mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama.
Članak 2.
Za načelnika Stožera imenuje se Damir
Ivančić, zamjenik načelnika Općine Nova
Rača.
Članak 3.
Za zamjenicu načelnika Stožera
imenuje se Ivana Lončar, predsjednica
Općinskog vijeća Općine Nova Rača.

1. za prvu godinu oslobađa se plaćanja
u 100 % iznosu
2. za drugu godinu oslobađa se
plaćanja u 50 % iznosu
3. za treću godinu oslobađa se plaćanja
u 25 % iznosu“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon
objave u "Službenom glasniku Općine Nova
Rača".
KLASA: 363-03/21-01/
URBROJ: 2103/04-02-21-1
Nova Rača, 28. lipnja 2021.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar, v.r.
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Članak 4.
Za članove Stožera imenuju se:
1. Franjo Tanić – predsjednik VZO,
2. Andrija Janeković – predstavnik
Služba civilne zaštite Bjelovar,
3. Mario Šostarec – predstavnik PU
Bjelovarsko-bilogorske,
4. Mario Golem predstavnik
HGSS, stanica Bjelovar,
5. Dr. Milan Burić – predstavnik
Doma zdravlja,
6. Sanela Habalija – predstavnica
Crvenog križa,
7. Željko
Bišćan
–
direktor
Komunalnog poduzeća Nova
Rača,
8. Jasna Pečar – djelatnik Općine
Nova Rača,
9. Antonio Babec– djelatnik Općine
Nova Rača.

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE NOVA RAČA“

Broj: 05/21

2021.

19.
Članak 5.
Stožer civilne zaštite Općine Nova
Rača obavlja zadaće koje se odnose na
prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike
nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja
sustava civilne zaštite na svom području,
upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite,
obavlja poslove informiranja javnosti i
predlaže donošenje odluke o prestanku
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.
Članak 6.
Radom Stožera civilne zaštite Općine
Nova Rača rukovodi načelnik Stožera, a kada
se proglase velike nesreće rukovođenje
preuzima načelnik Općine Nova Rača.

Na temelju članka 30. stavka
2. Zakona o vatrogastvu (Narodne novinepročišćeni tekst 106/99, 117/01, 36/02,
96/03, 139/04, 174/04, 38/09., 80/10), te
članka 48. Statuta Općine Nova Rača
(„Službeni glasnik Općine Nova Rača“ broj
01/19), a na zahtjev VZO Nova Rača,
Općinski načelnik Općine Nova Rača dana
30. svibnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o potvrđivanju zapovjednika
DVD-a Nova Rača

I.
Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel Općine Nova
Rača obavlja administrativne i tehničke
poslove te osigurava uvjete za rad Stožera
civilne zaštite Općine Nova Rača.

Potvrđujem imenovanje Jasenko Dalibor iz
Nova Rače, Ljeskova 23, OIB: 90091888126,
za DVD Nova Rača.
II.

Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja Općine Nova Rača od 30.
ožujka 2020. godine.

Zapovjednik je izabran na sjednici Skupštine
DVD-a Nova Rača, održanoj 23. ožujka 2019.
godine.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Nova Rača“.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Općine
Nova Rača.

Klasa: 810-09/21-01/01
Urbroj: 2103/04-01-21-1
Nova Rača, 28. lipnja 2021.

KLASA: 214-01/19-01/07
URBROJ: 2103/04-01-19-2
Nova Rača, 30. svibnja 2019.

III.

OPĆINSKI
NAČELNIK
Darko Knežić, v.r.

OPĆINSKI
NAČELNIK
Darko Knežić, v.r.

„Službeni glasnik Općine Nova Rača“ je službeno glasilo Općine Nova Rača. Izdaje ga po potrebi Općina Nova Rača, Trg
Stjepana Radića 56, 43272 Nova Rača.
Za izdavača: Darko Knežić, općinski načelnik
Glavni i odgovorni urednik: Antonio Babec
tel.043/ 886-101, fax:043/ 886-152.
www.nova-raca.hr, e-mail: juo@nova-raca.hr.
Naklada: 30 primjeraka
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Tisak:Općina Nova
Rača, Jedinstveni
upravni odjel

