Kako mogu postaviti pitanje općinskoj upravi?
Predajte upit u Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje, na adresi Kamanje 106.Također možete
telefonski ili e-poštom kontaktirati sve djelatnike i dužnosnike općinske uprave, a kontakte možete
pronaći na ovim stranicama.
Kako mogu dogovoriti sastanak s načelnikom?
Sastanak s načelnikom može se dogovoriti na broj 047 642 288 ili poslati upit na:
nacelnik@kamanje.hr

Koje je radno vrijeme općinske uprave?
Općinska uprava radi od ponedjeljka do petka, u radnom vremenu od 7 do 15 sati.
Koji je OIB Općine Kamanje?
OIB Općine Kamanje je 01582703044.
Koji je žiro račun Općine Kamanje za redovno poslovanje?
Broj žiro računa za redovno poslovanje je HR82 23400091862300007. Prilikom uplate obavezan je
unos modela i poziva na broj koji se nalazi na uplatnici općine Kamanje.
Kako mogu saznati kolika su mi dugovanja prema Općini Kamanje?
Za više informacija o stanju dugova komunalne naknade i stanju dugova grobne naknade javite se
na tel. 047 642 288 ili e-mail: opcina.kamanje@kamanje.hr.
Mogu li utjecati na proračun?
Da. Redovito se u drugoj polovici godine raspisuje javni poziv svim zainteresiranim stranama da
iznesu svoje primjedbe na prijedlog proračuna za iduću godinu.
Kome prijaviti kada pregori rasvjetno tijelo javne rasvjete?
Prijavu podnesite u Općinu Kamanje na broj telefona 047 642 288
Postoji li popust kod jednokratnog plaćanja komunalnog doprinosa?
Za plaćanje komunalnog doprinosa ne postoji popust prilikom jednokratnog plaćanja.
Što se financira iz komunalne naknade?
Iz komunalne naknade se financira: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javna rasvjeta,
održavanje javnih površina i održavanje groblja.
Na koji način se moje zemljište može uključiti u građevinsko područje naselja?
Zahtjevi za uključivanje pojedinih katastarskih čestica u građevinsko područje naselja ne mogu se
razmatrati pojedinačno, već isključivo prilikom izmjene i dopune postojećeg Prostornog plana
uređenja Općine Kamanje (Glasnik Općine Kamanje 04/09 i 02/13) ili prilikom izrade novog. Tada
javna rasprava traje 30 dana tijekom koje se daju zahtjevi i primjedbe na prijedlog plana. Javna
rasprava objavljuje se u javnim glasilima i na službenoj mrežnoj stranici Općine Kamanje,
www.kamanje.hr i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, www.mgipu.hr
Budući da se radi o dugoročnom dokumentu, koji podrazumijeva vrlo složen, dugotrajan i skup
postupak izrade, ne rade se česte izmjene. Stoga Jedinstveni upravni odjel Općine Kamanje
kontinuirano zaprima pisane inicijative koje će se razmatrati prilikom sljedećih izmjena i dopuna ili
izrade novog plana.
Kome da prijavim psa lutalicu?
Prema Zakonu o zaštiti životinja dužni ste obavijestiti Sklonište za životinje na mob.: 098/198-6999;
tel. 047/654-460, fax 047/654-461, email: skloniste@crpk.hr , web: www.crpk.hr

Gdje mogu naći fotografije pasa za udomljavanje iz skloništa za životinje?
Na web stranici Skloništa za životinje www.crpk.hr , na stranici Udruge Udomi me Karlovac
www.udomimekarlovac.hr
Komu se mogu obratiti za pomoć ako pas nije adekvatno smješten?
Ukoliko se radi o neadekvatnim uvjetima u kojima ili na koji način se pas drži sukladno svojim
ovlastima nadležni su Veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede, te komunalno redarstvo
Općine Kamanje, dok je za Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima nadležan sud. Napominjemo
da su odnosi između suvlasnika regulirani Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima –
pročišćeni tekst (Narodne novine br. 81/15).
Da li Općina Kamanje sudjeluje u korištenju europskih sredstava?
Da, do sada je samostalno ili u partnerstvu.
Gdje mogu dobiti informacije o Europskoj uniji?
Internet stranica Europske unije sadrži informacije o EU, njenim institucijama, programima i
fondovima http://europa.eu/index_hr.htm .
Gdje mogu dobiti informacije o natječajima za korištenje europskih fondova?
Službene stranice o strukturnim i investicijskim fondovima u Hrvatskoj su
www.strukturnifondovi.hr te na stranicama pojedinih ministarstava.
Gdje mogu dobiti informacije o Europskoj uniji?
Internet stranica europske unije sadrži informacije o Europskoj uniji, institucijama, programima i
fondovima http://europa.eu/index_hr.htm .
Gdje mogu dobiti informacije o natječajima za korištenje europskih fondova?
Službene stranice o strukturnim i investicijskim fondovima u Hrvatskoj su
www.strukturnifondovi.hr te na stranicama pojedinih ministarstava.
Što mogu građani učinit putem mjesnih odbora?
Građani mogu pokretati inicijative za uređenje/izgradnju nogostupa, cesta, neuređenih površina,
dječjih igrališta, javne rasvjete, prometne signalizacije, saniranje divljih deponija , autobusnih
stajališta .... Također mogu inicirati određene sportske, kulturne, obrazovne i zabavne sadržaje i
aktivnosti, akcije čišćenja i uređenja okoliša i slično. Svaki građanin može svoju ideju iznijeti u svome
mjesnom odboru i raspraviti o mogućoj realizaciji.
Tko je i zašto osnovao mjesne odbore?
Osnovalo ih je Općinsko vijeće Općine Kamanje kako bi građani mogli sudjelovati u stvaranju boljih
uvjeta života i rada u svojoj neposrednoj okolini i stvoriti odgovoran partnerski odnos općinske
uprave i njenih građana.
Kome možemo prijaviti oštećenja na makadam ili asfaltnim površinama u MO?
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje, 047 642 288
Kome možemo prijaviti zapušteno zemljište u naselju ili poljoprivredno, a koje ulazi na javno
dobro?
Komunalnom redarstvu ili poljoprivrednom redaru, 047 642 288
Na koji način možemo dati svoje prijedloge za poboljšanje života u MO?
Direktno predsjedniku ili članovima vijeća MO a čiji su brojevi objavljeni na stranici Općini Kamanje.

