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SLUÆBENI VJESNIK
2004.
BROJ: 15

PETAK, 30. TRAVNJA 2004.

GODINA XLX

GRAD ČAZMA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
9.
Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj
66/01 i 94/02), članka 17. Statuta Grada Čazme
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), »Suglasnosti« na
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Čazme od 15. srpnja 2002. godine i Naputka u svezi
dostave obvezne dokumentacije za upis u upisnik
poljoprivrednih gospodarstava Klasa: 011-02/0301/18, Urbroj: 525-7-03-4 od 6. travnja 2004. godine,
Gradsko poglavarstvo Grada Čazme na 42. sjednici
održanoj 29. travnja 2004. godine donijelo je
ODLUKU
o korištenju poljoprivrednog zemljišta
Republike Hrvatske do provoenja natječaja
Članak 1.
Ovom Odlukom se omogućuje dosadašnjim
korisnicima poljoprivrednog zemljišta Republike
Hrvatske na području Grada Čazme, koji su u posjedu
državnog poljoprivrednog zemljišta, korištenje istog
do 15. studenoga 2004. godine, sukladno Programu
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države.
Članak 2.
Korištenje poljoprivrednog zemljišta Republike
Hrvatske omogućuje se za jesensku sjetvu 2003.
godine i proljetnu sjetvu 2004. godine s uvjetom
ubiranja kultura i plodova do 15. studenoga 2004.
godine.
Članak 3.
Za korištenje poljoprivrednog zemljišta Republike
Hrvatske, Grad Čazma će izdavati POTVRDE o
korištenju koje će služiti za ostvarivanje prava na
poticaj, sukladno zakonskim propisima o poticajima.
Članak 4.
Za korištenje državnog zemljišta su korisnici dužni
uplatiti naknadu za korištenje po početnoj cijeni iz

natječaja za zakup koju je odredila porezna uprava,
a za zemljište koje nije obuhvaćeno natječajem
prosječnu cijenu u iznosu od 330,00 kn po ha.
Navedena naknada će se naplaćivati kao jamčevina
na žiro račun Grada Čazme do 1. lipnja 2004. godine,
a nakon provoenja natječaja i sklapanja ugovora
će se uplatiti u državni proračun.
Za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta,
korisnici su dužni plaćati i ostale obaveze
(vodoprivredna naknada i sl.) te ga obraivati
primjerenim tehnološkim mjerama i postupcima.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka Klasa: 940-04/01-02/14, Urbroj: 2110-0104/02-1 od 3. rujna 2002. godine.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Čazme, a primjenjuje
se s danom objave.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 940-04/04-01/1
Urbroj: 2110-01-02/04-1
Čazma, 29. travnja 2004.
Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.

10.
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine« broj 76/03, 26/97 i 47/99), članka
53. i 97. Statuta Grada Čazme (»Službeni vjesnik«
broj 19/01), te članka 3. Odluke o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Grada Čazme (»Službeni vjesnik«
broj 24/03, 30/03 i 5/04), Gradsko poglavarstvo Grada
Čazme na 42. sjednici održanoj 29. travnja 2004.
godine donijelo je
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ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut Javne
vatrogasne postrojbe Grada Čazme
I
Daje se suglasnost na Statut Javne vatrogasne
postrojbe Grada Čazme (Klasa: 214-01/04-01/1, Urbroj:
2110-01-02/04-1, od 28. travnja 2004. godine).
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Čazme.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 214-01/04-01/1
Urbroj: 2110-01-02/04-2
Čazma, 29. travnja 2004.

Petak, 30. travnja 2004.
RJEŠENJE

o imenovanju vršitelja dužnosti zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe Grada Čazme
I
Milenko Škopac, iz Sišćana imenuje se za vršitelja
dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe
Grada Čazme, do imenovanja zapovjednika Javne
vatrogasne postrojbe Grada Čazme.
II.
Imenovani vršitelj dužnosti iz točke I. ovog Rješenja,
ovlašten je pod nadzorom osnivača (Grad Čazma)
obaviti pripreme za početak rada JVP-a (ustanove),
pribaviti potrebne dozvole, te podnijeti prijavu za
upis JVP-a u sudski registar kod nadležnog Trgovačkog
suda.
III.

Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.

11.
Na temelju članka 30. Zakona o vatrogastvu
(»Narodne novine« broj 106/99), članka 53. i 97.
Statuta Grada Čazme (»Službeni vjesnik« broj
19/01), članka 5. stavka 3. Odluke o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Grada Čazme (»Službeni vjesnik«
broj 24/03, 30/03 i 5/04), Gradsko poglavarstvo Grada
Čazme na 42. sjednici održanoj 29. travnja 2004.
godine donijelo je

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Čazme.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 214-01/04-01/1
Urbroj: 2110-01-02/04-3
Čazma, 29. travnja 2004.
Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1. Zoran Stunković - predsjednik,

8.
Na temelju članka 42. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01 i 7/03),
Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica
na 53. sjednici održanoj 22. travnja 2004. godine
donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Odbora za pripremu nacrta Plana
kapitalnih ulaganja i Proračuna Grada Hrvatska
Kostajnica
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za pripremu
nacrta Plana kapitalnih ulaganja i Proračuna Grada
Hrvatska Kostajnica (u daljnjem tekstu: Odbor).
Članak 2.
U Odbor se imenuju:

2. Daniel Pavlić - član,
3. Tomislav Žličarić - član,
4. Miro Nikolić - član,
5. Antun Pavičić - član.
Članak 3.
Zadaća je Odbora sudjelovati u pripremi i izradi
nacrta Plana kapitalnih ulaganja Grada Hrvatska
Kostajnica i Proračuna Grada Hrvatska Kostajnica.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja i
bit će objavljena u »Službenom vjesniku« Grada
Hrvatska Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
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Klasa: 022-05/04-01/60
Urbroj: 2176/02-04-02-1
Hrvatska Kostajnica, 22. travnja 2004.
Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oecc., v.r.

9.
Na temelju članka 42. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01 i 7/03),
Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica
na 53. sjednici održanoj 22. travnja 2004. godine
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju
predsjednika i članova Odbora za poljodjelstvo
Članak 1.
U članku 1. pod rednim brojem 3. Odluke o
imenovanju predsjednika i članova Odbora za
poljodjelstvo (»Službeni vjesnik« broj 16/01) umjesto
člana »Tomislava Koturića« imenuje se »Ilija Ević«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05-05/01-01/56
Urbroj: 2176/02-04-02-5
Hrvatska Kostajnica, 22. travnja 2004.
Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oecc., v.r.

10.
Na temelju odredbi poglavlja V. Programa za
zadovoljavanje socijalnih potreba za Grad Hrvatsku
Kostajnicu u 2004. godini (»Službeni vjesnik« broj
3/04) i članka 42. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik« broj 16/01 i 7/03), Gradsko
poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 53. sjednici
održanoj 22. travnja 2004. godine donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Socijalnog vijeća za praćenje i
provedbu Programa za zadovoljavanje
socijalnih potreba za Grad Hrvatsku Kostajnicu
u 2004. godini
Članak 1.
U svrhu praćenja i provedbe Programa za
zadovoljavanje socijalnih potreba za Grad Hrvatsku
Kostajnicu u 2004. godini imenuje se Socijalno vijeće:
1. Zoran Stunković - predsjednik,
2. Ðurica Pavešić-Herkov - zamjenik
predsjednika,
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3. Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa
Hrvatska Kostajnica - član,
4. Fra. Stjepan Jambrošić - član,
5. Sonja Krčmar - član,
6. Ivan Stanić - član.
Sjednici imenovanog Socijalnog vijeća može, po
potrebi i na zahtjev njegova predsjednika, nazočiti
predsjednik odreenog mjesnog odbora i to u slučaju
potrebe dobivanja dodatnih informacija glede upućenih
podnesaka - Zahtjeva za pomoć.
Članak 2.
Praćenje i provedbu Programa za zadovoljavanje
socijalnih potreba za Grad Hrvatsku Kostajnicu u
2004. godini obuhvaća raspodjelu sredstava nositelja
pojedinih Programa, namjensko korištenje dodjeljenih
sredstava korisnicima Programa, davanje prijedloga
dodjele sredstava Gradskom poglavarstvu Grada
Hrvatska Kostajnica i dr.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/04-01/29
Urbroj: 2176/02-04-02-2
Hrvatska Kostajnica, 22. travnja 2004.
Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oecc., v.r.

11.
Na temelju članka 35. stavka 5. i 8. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«
broj 91/96 i 114/01) i članka 42. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01 i 7/03),
Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica
na 53. sjednici održanoj 22. travnja 2004. godine
donijelo je
RJEŠENJE
o gubitku svojstva javnog dobra - ceste
I.
Utvruje se da je zemljište upisano u z.k.ul. 1
k.o. Kostajnica i to k.č.br.:
- dio 885, put u površini od 375 m 2, pod novom
oznakom dio k.č.br. 1462/2,
- dio 903, put u površini od 170 m 2, pod novom
oznakom dio k.č.br. 1462/2,
- dio 907, put u površini od 57 m 2, pod novom
oznakom dio k.č.br. 1462/2,
- dio 912, put u površini od 48 m 2, pod novom
oznakom dio k.č.br. 1462/2,
- dio 914, put u površini od 39 m 2, pod novom
oznakom dio k.č.br. 1462/2,
- dio 917, put u površini od 35 m 2, pod novom
oznakom dio k.č.br. 1462/2,

Stranica 516 - Broj 15

»SLUŽBENI VJESNIK«

- dio 934, put u površini od 21 m 2, pod novom
oznakom dio k.č.br. 1462/2,
- dio 946, put u površini od 59 m 2, pod novom
oznakom dio k.č.br. 1462/2
i zemljište upisano u z.k.ul.br. 4 k.o. Kostajnica
na k.č.br.
- dio 902, put u površini od 80 m 2, pod novom
oznakom dio k.č.br. 1462/2
gubi svojstvo javnog dobra - ceste.
II.
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Hrvatskoj
Kostajnici izvršit će, temeljem ovog Rješenja, brisanje
svojstva javnog dobra - ceste u zemljišnim knjigama
na zemljištu iz točke I. ovog Rješenja i upis istih u
vlasništvo Grada Hrvatska Kostajnica.

Petak, 30. travnja 2004.
III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/04-01/44
Urbroj: 2176/02-04-02-1
Hrvatska Kostajnica, 22. travnja 2004.
Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oecc., v.r.

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
36.

37.

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o zaštiti
od požara (»Narodne novine« broj 58/93) te po
prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju
Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave
Sisačko-moslavačke županije na Procjenu ugroženosti
od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada
Novske, od 16. lipnja 2003. godine (broj: 511-10-06/
04-01-1243/4-03 1/2, 1/4, 1/5) i članka 27. Statuta
Grada Novske (»Službeni vjesnik« broj 17/01,
24/01, 4/02, 1/03 i 8/03) Gradsko vijeće Grada Novske
na 26. sjednici održanoj 28. travnja 2004. godine
donijelo je

Na temelju članka 30., članka 42. stavka 5. i
članka 43. stavka 2. Zakona o financiranju
jedinica lokalne samouprave (»Narodne novine« broj
117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,
117/01 i 150/02) i članka 27. stavka 1. alineja druga
Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik« broj
17/01, 24/01 i 4/02), Gradsko vijeće Grada Novske
na sjednici održanoj 28. travnja 2004. godine donijelo
je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim
porezima

ODLUKU
o donošenju Plana zaštite od požara na
području Grada Novske
Članak 1.
Donosi se Plan zaštite od požara za područje
Grada Novske, koji čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 214-04/04-01/02
Urbroj: 2176/04-01-04-01
Novska, 28. travnja 2004.
Predsjednik
Zlatko Preksavec, prof., v.r.

Članak 1.
U Odluci o gradskim porezima (»Službeni vjesnik«
broj 24/01 i 2/04) u članku 24. stavak 2. točki 1., iza
alineje 5. dodaje se alineja 6. i glasi:
»- za prodaju vlastitih
poljoprivrednih proizvoda
na vrijeme duže od
jednog mjeseca

80,00 kn/mjesec«

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 410-01/04-01/02
Urbroj: 2176/04-01-04-1
Novska, 28. travnja 2004.
Predsjednik
Zlatko Preksavec, prof., v.r.
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AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
Članak 2.

7.
Na temelju članka 15. stavka 1. i 3. Zakona o
trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni
tekst, 103/03 i 170/03) i članka 39. Statuta Grada
Novske (»Službeni vjesnik« broj 17/01, 24/01, 4/02,
1/03 i 8/03) i članka 11. Poslovnika Gradskog
poglavarstva, Gradsko poglavarstvo Grada Novske
na sjednici održanoj 20. travnja 2004. godine donijelo
je
ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 330-01/04-01/02
Urbroj: 2176/04-02-04-1
Novska, 20. travnja 2004.
Predsjednik
Antun Vidaković, dipl. ing., v.r.

o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji robe
izvan prodavaonica
Članak 1.
U Odluci o prodaji robe izvan prodavaonica
(»Službeni vjesnik« broj 24/01), mijenja se ili dopunjuje
sljedeće:
- u članku 10. stavku 1. alineja druga mijenja
se i glasi: »javna površina uz desnu stranu prilaza
Gradskoj tržnici, ograena metalnim stupcima«, iza
alineje pet dodaje se alineja šest i glasi: »javna
površina uz prilazni put do stambenih objekata s
kućnim brojevima 97 i 105 u Ulici Vladimira Nazora«,
a iza alineje pet dodaje se alineja šest i glasi: »javna
površina na križanju Osječke ulice i Ulice kralja
Tomislava - pored restorana »Paludina«,
- u članku 11. stavku 1. iza alineje četiri dodaje
se alineja 5. i glasi: »na križanju Osječke ulice i
Ulice kralja Tomislava«,
-

u članku 15. stavku 1. alineja druga briše

se.

8.
Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi
(»Narodne novine« broj 17/01), Uredbe o postupku
nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne
novine« broj 14/02) i članka 22. Poslovnika Gradskog
poglavarstva Grada Novske, Gradsko poglavarstvo
Grada Novske na 55. sjednici održanoj 20. travnja
2004. godine donijelo je
DOPUNU

PLANA

nabave za 2004. godinu
I.
U Planu nabave za 2004. godinu (»Službeni vjesnik«
broj 39/03, 3/04, 8/03 i 12/03) iza rednog broja 34.
dodjeljuju se redni brojevi: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
i 42 i glase:

Redni broj 35. glasi:
3224 Izdaci za održavanje objekata u vlasništvu Grada
- Ureenje prostorija za M.O. Bročice

Izravno ugovaranje

20.000,00

Članak 2. st. 1. točka 3. Uredbe

Redni broj 36. glasi:
3224 Izdaci za održavanje objekata u vlasništvu Grada
- Popravci na Društvenom domu i
kapelici u Plesmu

Izravno ugovaranje

20.000,00

Članak 2. st. 1. točka 3. Uredbe

Redni broj 37. glasi:
3224 Izdaci za održavanje objekata u vlasništvu Grada
- Popravci Društvenog doma u Sigetcu

Izravno ugovaranje

20.000,00

Članak 2. st. 1. točka 3. Uredbe

Redni broj 38. glasi:
3224 Izdaci za održavanje objekata u vlasništvu Grada
- Popravci svlačionica Libertasa

Izravno ugovaranje
Članak 2. st. 1. točka 3. Uredbe

20.000,00
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Redni broj 39. glasi:
3224 Izdaci za održavanje objekata u vlasništvu Grada
- Ostali sitni troškovi

Izravno ugovaranje
Članak 2. st. 1. točka 3. Uredbe

20.000,00

Ograničeno prikupljanje ponuda
Članak 2. st. 1. točka 2. Uredbe

120.000,00

Ograničeno prikupljanje ponuda
Članak 2. st. 1. točka 2. Uredbe

50.000,00

Izravno ugovaranje

20.000,00

Redni broj 40. glasi:
4212 Rekonstrukcija kuglane u Novskoj
- Izrada centralnog grijanja
Redni broj 41. glasi:
4224 Izdaci za održavanje objekata u vlasništvu Grada
- Održavanje Gradske vijećnice
Redni broj 42. glasi:
3224 Izdaci za održavanje objekata u vlasništvu Grada
- Nužni popravci stanova u vlasništvu Grada

II.
Ova dopuna Plana nabave stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku«
Grada Novske.

Članak 2. st. 1. točka 3. Uredbe

Klasa: 030-01/04-01/10
Urbroj: 2176/04-02-04-1
Novska, 20. travnja 2004.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Antun Vidaković, dipl. ing., v.r.

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
19.
Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka
10. i 29. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«
broj 19/01, 5/03 i 41/03), na prijedlog Odbora za
dodjelu javnih priznanja Gradsko vijeće Grada Petrinje
na 20. sjednici održanoj 21. travnja 2004. godine
donijelo je
ODLUKU
o javnim priznanjima i nagradama Grada
Petrinje te kriterijima i postupku dodjele
Članak 1.
Ovom Odlukom ureuju se vrste javnih priznanja
Grada Petrinje, uvjeti odnosno kriteriji za njihovo
dodjeljivanje te postupak dodjele.
Članak 2.
Javna priznanja Grada Petrinje su:
-

nagrada Grada Petrinje za životno djelo,

-

nagrada Grada Petrinje,

-

plaketa Grada Petrinje,

-

dodjela Grba Grada Petrinje,

-

svečana uspomenica Grada Petrinje,

-

svečana povjesnica Grada Petrinje.

Članak 3.
Javna priznanja mogu se dodjeljivati graanima
Grada Petrinje, gradskim udrugama, vjerskim
zajednicama, trgovačkim društvima, obrtnicima,
ustanovama te ostalim fizičkim i pravnim osobama
za njihov rad i ostvarenja u područjima njihove
djelatnosti, kojima pridonose razvoju i napretku Grada
Petrinje i Republike Hrvatske.
Javna priznanja mogu se dodijeliti i stranim
državljanima, meunarodnim i inim organizacijama,
gradovima s kojima Grad Petrinja gaji prijateljske
odnose, stranim udrugama, ustanovama i institucijama,
njihovim tijelima te svim fizičkim i pravnim osobama
koji u inozemstvu odnosno dijaspori vrše promidžbu
Grada Petrinje i Republike Hrvatske.

Petak, 30. travnja 2004.
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Članak 4.
U interesu zaštite ugleda kandidata za priznanja
i neovisnosti tijela koja sudjeluju u odlučivanju o
priznanjima, postupak dodjele priznanja odvija se
bez uvida javnosti.
Nagrada Grada Petrinje za životno djelo
Članak 5.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim
pojedincima za trajan doprinos i ukupan razvoj u
području odreene djelatnosti, za izuzetne rezultate
trajne vrijednosti kao i osobama koje su svojim radom
i zalaganjem postigle značajna ostvarenja i dostignuća
bilo u Republici Hrvatskoj, bilo u meunarodnim
okvirima, te doprinijela širenju novih spoznaja u svom
području rada i na temelju svojih rezultata i doprinosa
dovele do popularizacije i promidžbe Grada Petrinje
i Republike Hrvatske. Temelj za dodjelu nagrade za
životno djelo, pored navedenog, jest i djelovanje u
odreenoj oblasti kroz dulji vremenski period tijekom
profesionalne karijere ili dragovoljnog rada, te javna
prepoznatljivost i priznatost prinosa.
Članak 6.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku
pisanog priznanja i u obliku novčanog iznosa. Novčani
iznos utvruje se u visini trostrukog bruto iznosa
prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj.
Članak 7.
Svake godine može se dodijeliti samo jedna Nagrada
za životno djelo u pravilu na svečanoj sjednici prilikom
obilježavanja Dana Sveca zaštitnika Grada - Svetog
Lovre - 10. kolovoza.
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U jednoj se godini mogu dodijeliti najviše dvije
Nagrade Grada Petrinje fizičkim osobama te jedna
pravnoj osobi.
Članak 11.
Nagrada Grada Petrinje dodjeljuje se fizičkim i
pravnim osobama za osjetan doprinos u razvoju i
unapreenju u različitim područjima ljudskog
stvaralaštva kao što su: gospodarstvo, prosvjeta,
kultura, šport, umjetnost, zdravstvo, socijalna skrb,
humanitarni rad, ugostiteljstvo i turizam, trgovina,
arhitektura i urbanizam, obrtništvo te u ostalim
djelatnostima koje se odvijaju na području Grada
Petrinje.
Ova nagrada dodjeljuje se i za značajne doprinose
u odgoju i obrazovanju, za razvoj znanja, sposobnosti
i vještina u polju znanosti i radnog stvaralaštva, za
razvoj i unapreivanje inventivnog i volonterskog
rada, za kontinuiran i značajan rad na promicanju i
popularizaciji kulturne baštine, za dušebrižništvo te
materijalnu i duhovnu pomoć obitelji, za doprinose i
poticanje sklonosti u razvoju različitih ljudskih talenata,
za izumiteljski rad i patente, odnosno ako su fizičke
ili pravne osobe na bilo koji način svojim znanjem,
trudom i kreacijom ostvarili značajan prinos i promidžbu
Grada Petrinje i Republike Hrvatske.
Članak 12.
Nagrada Grada Petrinje može se dodijeliti i grupi
pojedinaca, ako je ostvarenje, odnosno prinos koji
se nagrauje rezultat njihovog zajedničkog rada ili
djelovanja. Ako se Nagrada dodjeljuje grupi pojedinaca
članovi skupine ravnopravno dijele nagradu i pripada
im istovjetan novčani iznos kao i ostalim pojedincima
dobitnicima Nagrade.
Novčani iznos utvruje se u visini dvije prosječne
bruto plaće u Republici Hrvatskoj.
Plaketa Grada Petrinje

Nagrada Grada Petrinje
Članak 8.
Nagrada Grada Petrinje dodjeljuje se pojedincima,
udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim
pravnim osobama koje djeluju na području Grada
Petrinje.
Članak 9.
Nagrada Grada Petrinje pravnim se osobama
dodjeljuje u obliku pisanog priznanja, a fizičkim
osobama u obliku pisanog priznanja i u obliku novčanog
iznosa.

Članak 13.
Plaketa Grada Petrinje dodjeljuje se graanima
Grada Petrinje i drugim osobama koje rade na području
Grada Petrinje, trgovačkim društvima, ustanovama,
udrugama i drugim pravnim osobama za zasluge u
promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture,
športa, zdravstva, humanitarnog djelovanja te inih
područja društvenog života Grada Petrinje.
Plaketa Grada Petrinje može se dodijeliti i državniku
odnosno dužnosniku druge države, članu meunarodne
ogranizacije, odnosno strane organizacije, pravne
osobe ili njihovih tijela koji su posebno zaslužni za
Grad Petrinju i Republiku Hrvatsku u promicanju
demokracije, te materijalnog razvoja i unapreivanja
utemeljenim na opće prihvaćenim načelima suvremenog
svijeta.

Članak 10.
Nagrada Grada Petrinje dodjeljuje se kao godišnja
nagrada te se uručuje od strane Gradskog vijeća
Grada Petrinje, u pravilu na svečanoj sjednici prilikom
obilježavanja Dana Sveca zaštitnika Grada - Svetog
Lovre - 10. kolovoza.

Članak 14.
Plaketa Grada Petrinje pravnim se osobama
dodjeljuje u obliku pisanog priznanja, a fizičkim
osobama u obliku pisanog priznanja i u obliku novčanog
iznosa.
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Novčani iznos utvruje se u visini jedne prosječne
bruto plaće u Republici Hrvatskoj.
Članak 15.
Plaketa Grada Petrinje dodjeljuje se kao godišnja
nagrada te se uručuje od strane Gradskog vijeća
Grada Petrinje, u pravilu na svečanoj sjednici
obilježavanja Dana Sveca zaštitnika Grada Petrinje
- Svetog Lovre - 10. kolovoza.
U jednoj se godini može dodijeliti najviše pet
plaketa Grada Petrinje fizičkim osobama te pet pravnim
osobama.
Dodjela Grba Grada Petrinje
Članak 16.
Grb Grada Petrinje dodjeljuje se kao oblik javnog
priznanja graanima Grada Petrinje i drugim osobama
čiji je život i rad vezan uz područje Grada, udrugama
graana, trgovačkim društvima, ustanovama,
organizacijama i drugim pravnim osobama prigodom
njihovih obljetnica, drugih datuma važnih za njihov
rad i postignute uspjehe u područjima njihovog
djelovanja, te kao znak za uspješnu i plodonosnu
suradnju s Gradom Petrinjom.

Petak, 30. travnja 2004.

Svečana uspomenica Grada Petrinje neće se
dodijeliti osobama iz stavka 1. ovog članka koje su
svojim radom u Gradskom vijeću ili javnom
životu uzrokovale štetu ugledu i položaju Grada
Petrinje.

Svečana povjesnica Grada Petrinje

Članak 20.
Svečana povjesnica Grada Petrinje dodjeljuje se
izabranom i prisegnutom vijećniku Grada Petrinje,
gradonačelniku,
zamjenicima
gradonačelnika,
članovima Gradskog poglavarstva, po završenom
mandatu, na zadnjoj svečanoj sjednici, uz svečanu
uspomenicu Grada Petrinje.
Svečana povjesnica sadrži podatke o svim
dužnosnicima Grada Petrinje (Gradsko vijeće i Gradsko
poglavarstvo), odnosno imena i prezimena, ime oca,
godinu roenja, dužnost, razdoblje obnašanja dužnosti,
sliku dužnosnika.

Postupak za dodjelu javnih priznanja

Članak 21.
Poticaj za pokretanje postupka za dodjelu javnih
priznanja mogu dati:

Članak 17.
Grb Grada Petrinje može se dodijeliti i stranim
državljanima, meunarodnim i inim organizacijama,
jedinicama lokalne samouprave i gradovima s kojima
Grad Petrinja gaji prijateljske odnose, stranim
udrugama, ustanovama i institucijama, njihovim tijelima
te fizičkim i pravnim osobama koji u inozemstvu
odnosno dijaspori vrše promidžbu i pridonose ugledu
Grada Petrinje i Republike Hrvatske.

-

Gradsko vijeće,

-

gradonačelnik,

-

Gradsko poglavarstvo,

-

radna tijela vijeća

-

mjesni odbori,

-

udruge graana,

- trgovačka društva, ustanove, trgovačka društva
i druge pravne osobe,
Članak 18.
O dodjeli Grba
gradonačelnik.

Grada

Petrinje

odlučuje

U jednoj se godini mogu dodjeliti najviše pet Grbova
Grada Petrinje fizičkim osobama te pet pravnim
osobama.
Svečana uspomenica Grada Petrinje
Članak 19.
Svečana uspomenica Grada Petrinje dodjeljuje
se izabranom i prisegnutom vijećniku Grada Petrinje,
gradonačelniku,
zamjenicima
gradonačelnika,
članovima Gradskog poglavarstva, po završenom
mandatu, na zadnjoj svečanoj sjednici.
Svečana uspomenica Grada Petrinje mora
sadržavati podatke o dužnosti koju je osoba kojoj se
uspomenica dodjeljuje obavljala u Gradu Petrinji, te
razdoblje obavljanja.

udruge gospodarstvenika i obrtnika,

- znanstveni radnici, radnici u prosvjeti, kulturi
i drugim područjima,
-

vjerske zajednice.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja može iznimno
dati i tijelo europske ili svjetske asocijacije, ako se
radi o fizičkoj ili pravnoj osobi koja je svojim radom i
stvaralaštvom vezana za Grad Petrinju ili Republiku
Hrvatsku, a čiji su uspjesi dio svjetske ili europske
baštine odnosno naslijea.

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Članak 22.
Inicijativa za dodjelu javnih priznanja iz članka 2.
ove Odluke podnosi se Odboru Gradskog vijeća
za dodjelu javnih priznanja (u nastavku teksta:
Odbor).

Petak, 30. travnja 2004.
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Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti
pismeno obrazložen.

Odluke se na sjednici donose većinom glasova
prisutnih članova.

Obrazloženje prijedloga mora sadržavati osnovne
podatke o pojedincu, grupi pojedinaca ili pravnoj
osobi koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja,
te iscrpan opis i prosudbu njihove djelatnosti i
postignutih rezultata, kao i druge dokaze i razloge
za dodjelu javnog priznanja.

O Nagradi za životno djelo na sjednici Odbora
može se raspravljati i donijeti valjana odluka ako je
nazočno najmanje šest (6) članova Odbora.

Ako pojedini prijedlog za dodjelu javnog priznanja
nije obrazložen ili obrazloženje ne sadrži dovoljno
elemenata za odlučivanje, Odbor može zatražiti od
predlagača da dopuni svoj prijedlog.

Član Odbora koji se ne suglasi s donesenom
Odlukom može tražiti da se njegovo odvojeno mišljenje
s obrazloženjem unese u zapisnik sjednice.
Donesene odluke na sjednici šalju se Gradskom
vijeću na razmatranje i donošenje.
Članak 28.

Članak 23.
Radi donošenja pravilne i zakonite Odluke o dodjeli
javnog priznanja Odbor može po potrebi osnivati
komisije sastavljene od dva ili više stručnjaka za
pojedino područje i jednog člana Odbora koji ujedno
i predsjedava komisiji.
Komisija razmatra i prosuuje prijedloge za dodjelu
javnih priznanja i utvruje obrazložen prijedlog
štujući jedinstvene kriterije propisane za svako javno
priznanje.
Komisija je dužna predati pisano, obrazloženo
mišljenje u roku koji joj odredi Odbor za dodjelu
javnih priznanja.
Članak 24.
Odbor može samostalno raspravljati o prijedlozima
i donositi odluke o dodjeli javnih priznanja bez osnivanja
komisija iz članka 23. ove Odluke.
Članak 25.
Postupak za dodjelu javnih priznanja pokreće svake
godine Odbor raspisivanjem javnog natječaja.
Natječaj se objavljuje svake godine najkasnije
do 31. 3. i traje 30 dana.
Odbor po potrebi može produljiti natječajni rok,
ali najduže za idućih 15 dana.
U natječaju se objavljuju osnovni kriteriji za dodjelu
javnog priznanja, utvruje se postupak predlaganja
i rok za dostavu prijedloga.
Tekst natječaja objavljuje se u »Narodnim
novinama« i javnim glasilima.
Članak 26.

Članak 29.
Ako predloženik za javno priznanje umre nakon
što Gradsko vijeće donese Odluku o dodjeli javnog
priznanja, novčani iznos predat će se njegovim
nasljednicima prema Zakonu o nasljeivanju, a javno
priznanje uručiti će se bračnom drugu.
Ako nema bračnog druga priznanje će se dodijeliti
najstarijem nasljedniku.
U skladu sa stavkom 1. i 2. ovog članka postupit
će se i u slučaju kada se predloženiku posmrtno
dodijeli javno priznanje.
Ukoliko poslije smrti nositelja priznanja Grada
Petrinje ne postoje članovi obitelji koji mogu zadržati
dodijeljeno priznanje znaci priznanja se vraćaju Gradu
Petrinji.
Članak 30.
Stručne i administrativne poslove za Odbor obavlja
stručna služba Grada Petrinje. Troškove izrade i
dodjele priznanja osiguravaju se iz Proračuna Grada
Petrinje.
Članak 31.
O dodijeljenim javnim priznanjima Grada
Petrinje vodi se evidencija u Stručnoj službi Grada
Petrinje.
Članak 32.

Odbor radi i odlučuje na sjednicama.
Odbor ima sedam (7) članova na čelu kojega je
predsjednik Odbora.
Predsjednik Odbora priprema i saziva sjednice
Odbora te rukovodi radom na sjednicama.
U slučaju odsutnosti predsjednika
odbora rukovodi član Odbora kojeg
predsjednik.

Organizacije kojima su dodijeljena priznanja
Grada Petrinje osiguravaju da se znaci priznanja
drže izloženi na dostojan način na prikladnom i
istaknutom mjestu.

radom
odredi

Članak 27.
Odbor može donositi valjane odluke ako sjednici
prisustvuje više od polovice članova Odbora.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 061-06/04-01/138
Urbroj: 2176/06-01/1-04-1
Petrinja, 21. travnja 2004.
Predsjednik
Miroslav Petračić, dr. med., v.r.
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Petak, 30. travnja 2004.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
60.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01, 5/03 i 41/03), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje na 61. sjednici održanoj
19. travnja 2004. godine donijelo je
ODLUKU

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 363-02/04-01/85
Urbroj: 2176/06-01/2-04-2
Petrinja, 19. travnja 2004.

o suglasnosti na cijene komunalnih usluga

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

Članak 1.
Prihvaća se cijena distribucije vode za domaćinstva
u iznosu od 3,43 kn/m 3 bez PDV-a, a za pravne
osobe u iznosu od 6,77 kn/m3 - bez PDV-a.
Na cijenu vode dodaje se iznos za investicije
1,06 kn/m 2 za domaćinstva, a 1,82 kn/m 3 za pravne
osobe.
Iznos iz članka 2. ove Odluke je strogo namjenski
za izgradnju komunalne infrastrukture i prihod je
gradskog proračuna, a biti će posebno iskazan na
računu za vodu i posebno evidentiran u Proračunu
Grada Petrinje.
Članak 2.
Prihvaća se cijena odvodnje u iznosu od 0,98
kn/m 3 bez PDV-a.
Članak 3.
Prihvaća se cijena odvoza komunalnog otpada
za domaćinstva u iznosu od 34,43 kn bez PDV-a, a
za pravne osobe kako slijedi:
I razred

80,00 kn bez PDV-a

II razred

130,00 kn bez PDV-a

III razred

180,00 kn bez PDV-a

IV razred

350,00 kn bez PDV-a

Cijena odvoza kontejnera je 670,50 kn bez
PDV-a
Uz cijenu odvoza komunalnog otpada plaćati će
se iznos od 3,98 kn bez PDV-a za sanaciju deponije
koji će iznos biti posebno iskazan na računu.
Članak 4.
Prihvaća se cijena grobne takse kako slijedi:
1 grobno mjesto

100,00 kn bez PDV-a

2 grobna mjesta

150,00 kn bez PDV-a

3 grobna mjesta

200,00 kn bez PDV-a
Članak 5.

Prihvaćene cijene »Privrede« d.o.o. Petrinja početi
će se primjenjivati od 1. svibnja 2004. godine.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja
u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

61.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01, 5/03 i 41/03), te članka
11. Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom
(»Narodne novine« broj 123/97), Gradsko poglavarstvo
Grada Petrinje na 61. sjednici održanoj 19. travnja
2004. godine donijelo je
ODLUKU
o korištenju Gradske deponije i odlaganju
komunalnog otpada
Članak 1.
Odobrava se »Privredi« d.o.o. Petrinja korištenje
Gradske deponije u Taborištu i odlaganje komunalnog
otpada.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje primjena
Odluke Klasa: 351-02/03-01/81, Urbroj: 2176/06-01/
2-03/1 od 13. studenoga 2003. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada
Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 351-02/03-01/81
Urbroj: 2176/06-01/2-04-1
Petrinja, 19. travnja 2004.
Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

62.
Na temelju članka 10. Odluke o izdvajanju i
raspodjeli sredstava za program razvoja malog

Petak, 30. travnja 2004.
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gospodarstva u kreditiranju poduzetnika za 2002.
godinu - »Poduzetnik - 2«, Klasa: 403-01/02-01/219,
Urbroj: 2176/06-01-03-4 od 18. rujna 2003. godine,
Izvještaja o realizaciji Programa »Poduzetnik - 2«
od Privredne banke Zagreb d.d. - Podružnica Sisak
i članka 49. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«
broj 19/01, 5/03 i 41/03), Gradsko poglavarstvo Grada
Petrinje na 61. sjednici održanoj 19. travnja 2004.
godine donijelo je
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Klasa: 330-05/03-01/24
Urbroj: 2176/06-01/2-04-4
Petrinja, 19. travnja 2004.
Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

63.
ODLUKU
o davanju povoljnosti s naslova korištenja
kredita po Programu »Poduzetnik - 2«
Članak 1.
Pekarna »Dumbović«, vl. Ivan Dumbović,
Mošćenica, Ante Starčevića 35 je 30. siječnja 2004.
godine realizirala kredit u iznosu od 100.000,00 kuna
u Privrednoj banci Zagreb d.d. - Podružnica Sisak
pa se oslobaa plaćanja komunalne naknade, poreza
na tvrtku, poreza na reklamu i komunalnog
doprinosa:
a) 100%

-

za prvu godinu poslovanja,

b) 100%

-

za drugu godinu poslovanja,

c)

75%

-

za treću godinu poslovanja,

d)

50%

-

za četvrtu godinu poslovanja,

e)

25%

-

za petu godinu poslovanja.

za

prvu

godinu

poslovanja

ODLUKU
o davanju povoljnosti s naslova korištenja
kredita po Programu »Poduzetnik - 2«
Članak 1.

Članak 2.
Povoljnosti
oslobaanja:

Na temelju članka 10. Odluke o izdvajanju i
raspodjeli sredstava za program razvoja malog
gospodarstva u kreditiranju poduzetnika za 2002.
godinu - »Poduzetnik - 2«, Klasa: 403-01/02-01/219,
Urbroj: 2176/06-01-03-4 od 18. rujna 2003. godine,
Izvještaja o realizaciji Programa »Poduzetnik - 2«
od Privredne banke Zagreb d.d. - Podružnica Sisak
i članka 49. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«
broj 19/01, 5/03 i 41/03), Gradsko poglavarstvo Grada
Petrinje na 61. sjednici održanoj 19. travnja 2004.
godine donijelo je

su

a) plaćanja komunalne naknade u iznosu od
1.588,32 kuna za 2004. godinu,

Graevinski obrt »Amat«, vl. Anto Pavličević,
Petrinja, Milana Miholjevića 12 je 2. veljače 2004.
godine realizirao kredit u iznosu od 100.000,00 kuna
u Privrednoj banci Zagreb d.d. - Podružnica Sisak
pa se oslobaa plaćanja komunalne naknade, poreza
na tvrtku, poreza na reklamu i komunalnog
doprinosa:
a) 100%

-

za prvu godinu poslovanja,

b) plaćanja poreza na tvrtku za 2004. godinu u
100% iznosu,

b) 100%

-

za drugu godinu poslovanja,

c) plaćanja komunalnog doprinosa za 2004. godinu
u 100% iznosu.

c)

75%

-

za treću godinu poslovanja,

d)

50%

-

za četvrtu godinu poslovanja,

e)

25%

-

za petu godinu poslovanja.

O davanju povoljnosti za svaku godinu poslovanja
donijeti će se nova odluka.

Članak 2.
Članak 3.
Sredstva iz ove Odluke teretit će se iz Proračuna
Grada Petrinje s pozicije konta 352 Subvencije
obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima (»Službeni
vjesnik« broj 41/03), a nadoknadit će se iz prihoda
od poreza na dohodak.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada
Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Povoljnosti
oslobaanja:

za

prvu

godinu

poslovanja

su

a) plaćanja komunalne naknade za 2004. godinu
u 100% iznosu,
b) plaćanja poreza na tvrtku za 2004. godinu u
100% iznosu,
c) plaćanja komunalnog doprinosa za 2004. godinu
u 100% iznosu.
O davanju povoljnosti za svaku godinu poslovanja
donijeti će se nova odluka.
Članak 3.
Sredstva iz ove Odluke teretit će se iz Proračuna
Grada Petrinje s pozicije konta 352 Subvencije
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obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima (»Službeni
vjesnik« broj 41/03), a nadoknadit će se iz prihoda
od poreza na dohodak.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada
Petrinje.

Petak, 30. travnja 2004.

b) plaćanja poreza na tvrtku za 2004. godinu u
100% iznosu,
c) plaćanja komunalnog doprinosa za 2004. godinu
u 100% iznosu.
O davanju povoljnosti za svaku godinu poslovanja
donijeti će se nova odluka.
Članak 3.
Sredstva iz ove Odluke teretit će se iz Proračuna
Grada Petrinje s pozicije konta 352 Subvencije
obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima (»Službeni
vjesnik« broj 41/03), a nadoknadit će se iz prihoda
od poreza na dohodak.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 360-01/03-01/401
Urbroj: 2176/06-01/2-04-5
Petrinja, 19. travnja 2004.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada
Petrinje.

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

64.
Na temelju članka 10. Odluke o izdvajanju i
raspodjeli sredstava za program razvoja malog
gospodarstva u kreditiranju poduzetnika za 2002.
godinu - »Poduzetnik - 2«, Klasa: 403-01/02-01/219,
Urbroj: 2176/06-01-03-4 od 18. rujna 2003. godine,
Izvještaja o realizaciji Programa »Poduzetnik - 2«
od Nove banke d.d. i članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01, 5/03 i 41/03), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje na 61. sjednici održanoj
19. travnja 2004. godine donijelo je

Klasa: 330-01/03-01/18
Urbroj: 2176/06-01/2-04-4
Petrinja, 19. travnja 2004.
Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

65.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01, 5/03 i 41/03), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje na 61. sjednici održanoj
19. travnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju povoljnosti s naslova korištenja
kredita po Programu »Poduzetnik - 2«
Članak 1.

ZAKLJUČAK

»PETRINJA PROMET« d.o.o., vl. Vlado Lovreković,
Petrinja, Mažuranićeva 7 je 11. ožujka 2004. godine
realizirala kredit u iznosu od 200.000,00 kuna u
Novoj banci d.d. pa se oslobaa plaćanja komunalne
naknade, poreza na tvrtku, poreza na reklamu i
komunalnog doprinosa:
a) 100%

-

za prvu godinu poslovanja,

b) 100%

-

za drugu godinu poslovanja,

c)

75%

-

za treću godinu poslovanja,

d)

50%

-

za četvrtu godinu poslovanja,

e)

25%

-

za petu godinu poslovanja.

za

prvu

godinu

poslovanja

a) plaćanja komunalne naknade u iznosu od
23.048,76 kuna za 2004. godinu,

I.
Zadužuje se »Privreda« d.o.o. Petrinja da temeljem
zahtjeva MO Taborište sanira divlje deponije koje
se nalaze izvan glavne deponije uz seoski put koji
vodi prema vinogradima.
II.
Nakon saniranja divljih deponija »Privreda« d.o.o.
izraditi će kalkulaciju troškova saniranja, te istu dostaviti
Gradskom poglavarstvu.

Članak 2.
Povoljnosti
oslobaanja:

o zaduženju »Privrede« d.o.o. za saniranje
divljih deponija

su
III.
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i
Proračun da posebno vodi evidenciju o svim izdacima

Petak, 30. travnja 2004.
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i ulaganjima na području MO Taborište koji terete
Proračun Grada Petrinje, te da ih prikazuje po namjeni,
odnosno vrstama ulaganja.
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Klasa: 551-06/04-01/24
Urbroj: 2176/06-04-01/2
Petrinja, 19. travnja 2004.
Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada
Petrinje.
67.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 363-02/04-01/77
Urbroj: 2176/06-01/2-04-2
Petrinja, 19. travnja 2004.
Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01, 5/03 i 41/03), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje na 61. sjednici održanoj
19. travnja 2004. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju supokroviteljstva
»13. Prvenstva Republike Hrvatske u
akrobatskom rock'n'rollu«
I.

66.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01, 5/03 i 41/03), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje na 61. sjednici održanoj
19. travnja 2004. godine donijelo je

Gradsko poglavarstvo prihvaća supokroviteljstvo
»13. Prvenstvu Republike Hrvatske u akrobatskom
rock'n'rollu«, koji će se održati u subotu, 22.
svibnja 2004. godine u Sportskoj dvorani »Brezovica«
u Sisku.
II.

ZAKLJUČAK
o besplatnom korištenju usluga Dječjeg vrtića
»Petrinjčica« Petrinja
I.
Gradsko poglavarstvo suglasno je da se Domagoju
Jakopoviću roenom 9. rujna 2000. godine, sinu Željka
Jakopovića iz Petrinje, Stjepana Radića 164, kao
djetetu s posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju,
odobri besplatno korištenje usluga Dječjeg vrtića
»Petrinjčica« Petrinja počevši od 1. travnja 2004.
godine.
II.
Refundaciju troškova boravka Domagoja Jakopovića
u vrtiću snositi će Grad Petrinja iz Gradskog proračuna,
na temelju mjesečnih potraživanja vrtića u skladu s
nastalim troškovima, a sredstva će se osigurati iz
stavke Proračuna namijenjene sufinanciranju programa
za djecu s teškoćama u razvoju.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada
Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Za organizaciju natjecanja iz točke I. ovog Zaključka,
iz Proračuna Grada Petrinje za 2004. godinu odobrava
se iznos od 5.000,00 kuna (slovima: pettisuća kuna),
iz stavke - Troškovi programa gradskih manifestacija
(3299). Sredstva će se doznačiti na žiro-račun Športskog
akrobatskog rock'n'roll kluba »Petrinja« - 23400091110017907.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada
Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 402-07/04-01/131
Urbroj: 2176/06-01-04-2
Petrinja, 19. travnja 2004.
Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

68.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01, 5/03 i 41/03), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje na 61. sjednici održanoj
19. travnja 2004. godine donijelo je
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju ponude IRT-HIDRO - Karlovac
I.
Prihvaća se ponuda IRT-HIDRO d.o.o. za inženjering
hidropostrojenja RH Karlovac, Lukšićeva 4 poduzeće
ovlaštenog za inženjering i hidropostrojenje za izradu
graevinsko tehničke dokumentacije, nacrta,
troškovnika za opremu i graevinske radove, opis
tender troškova za 8 seoskih vodovoda u iznosu od
20.000,00 kn bez PDV-a.

Petak, 30. travnja 2004.

Klasa: 406-01/03-01/345
Urbroj: 2176/06-01/2-04-4
Petrinja, 21. travnja 2004.
Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

70.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada
Petrinje.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01, 5/03 i 41/03), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje na 62. sjednici održanoj
21. travnja 2004. godine donijelo je
RJEŠENJE

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/04-01/129
Urbroj: 2176/06-01/2-04-6
Petrinja, 19. travnja 2004.
Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

o razrješenju dužnosti i imenovanju članova
Skupštine »Vodoopskrba Kupa« d.o.o.
I.
Razrješuju se dužnosti članovi Skupštine
»Vodoopskrbe Kupa« d.o.o. Petrinja Vlado Kireta i
Nikola Badžek.
II.
U Skupštinu »Vodoopskrbe Kupa« d.o.o. Petrinja
imenuju se Vesna Kardaš i Zvonko Belošević.

69.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01, 5/03 i 41/03), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje na 62. sjednici održanoj
21. travnja 2004. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju ponude INGR-e
I.
Prihvaća se ponuda INGR-e Zagreb za izradu
projektne dokumentacije i ishoenja dozvole za
priključak sela Strašnik na postojeću vodovodnu mrežu,
a koja ponuda iznosi 113.720,00 kuna bez PDV-a.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada
Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 013-05/04-01/140
Urbroj: 2176/06-01/2-04/1
Petrinja, 21. travnja 2004.
Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

II.
Naknadu za izradu projektne dokumentacije namiriti
će se iz potraživanja Grada Petrinje prema INGR-i s osnova ugovora o konzalting uslugama iz 1998.
godine.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada
Petrinje.

71.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01, 5/03 i 41/03), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje na 62. sjednici održanoj
21. travnja 2004. godine donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju dužnosti predsjednika
Povjerenstva za bodovanje i utvrivanje
prijedloga za dodjelu stanova u najam

Petak, 30. travnja 2004.
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I.

Razrješuju se dužnosti predsjednika Povjerenstva
za bodovanje i utvrivanje prijedloga za dodjelu stanova
u najam gosp. Miroslav Petračić kao predsjednik i
gospoa Nevenka Trajbar kao član.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku«
Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

II.
Imenuju se u Povjerenstvo za bodovanje i utvrivanje
prijedloga za dodjelu stanova u najam gospodin Darinko
Dumbović kao predsjednik i gospoa Zlata Jajčinović
kao tajnik Povjerenstva.

Broj 15 - Stranica 527

Klasa: 013-05/04-01/141
Urbroj: 2176/06-01/2-04/1
Petrinja, 21. travnja 2004.

Sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje
stanova u najam pribaviti će se suglasnost Gradskog
vijeća.

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
15.

16.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na XLI
sjednici održanoj 28. travnja 2004. godine donijelo
je slijedeću

Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na XLI
sjednici održanoj 28. travnja 2004. godine donijelo
je slijedeću

ODLUKU

ODLUKU

o ovlašćivanju potpisnika dokumenata platnog
prometa

o usvajanju Procjene ugroženosti civilnog
stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg
nastanka prirodnih i civilnih katastrofa Općine
Donji Kukuruzari

Članak 1.
Za potpisivanje dokumenata platnog prometa uz
upotrebu pečata Općine Donji Kukuruzari Ovlašćuju
se, svaki pojedinačno i to:
1. Stipo Šapina, oec. - načelnik općine
2. Nikola Jurić - predsjednik Općinskog vijeća,
3. Alfonz Mikić - zamjenik načelnika.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji
Kukuruzari.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/04-01/08
Urbroj: 2176/07-02-04-04
Donji Kukuruzari, 28. travnja 2004.
Predsjednik
Stipo Šapina, oec., v.r.

Članak 1.
Usvaja se Procjena ugroženosti civilnog stanovništva
i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih
i civilnih katastrofa Općine Donji Kukuruzari, s tim
da se u predloženom tekstu na strani 93. pod točkom
7. navede da Osnovna škola u Mečenčanima ne
radi.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji
Kukuruzari.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 214-01/04-01/02
Urbroj: 2176/07-02-04-03
Donji Kukuruzari, 28. travnja 2004.
Predsjednik
Stipo Šapina, oec., v.r.
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Petak, 30. travnja 2004.

OPĆINA MAJUR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
16.
Na temelju članka 23. i 24. Zakona o prostornom
ureenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98,
68/00 i 32/02), članka 3. stavka 4. Uredbe o javnoj
raspravi u postupku donošenja prostornih planova
(»Narodne novine« broj 101/98) i članka 17. Statuta
Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/02, 4/02 i
9/03), Općinsko vijeće Općine Majur na 35. sjednici
održanoj 30. travnja 2004. godine donijelo je
ODLUKU
o utvrivanju prijedloga Prostornog plana
ureenja Općine Majur za javnu raspravu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvruje se prijedlog Prostornog
plana ureenja Općine Majur, za javnu raspravu.
Prijedlog Prostornog plana ureenja Općine Majur,
koji se utvruje za javnu raspravu sadrži tekstualni i
grafički dio plana, koji je izradio Županijski zavod za
prostorno ureenje Sisačko-moslavačke županije iz
Siska.
Članak 2.
Javna rasprava o prijedlogu Prostornog plana
ureenja Općine Majur započet će 17. svibnja i završiti
17. lipnja 2004. godine.
Javno izlaganje prijedloga Prostornog plana
ureenja Općine Majur održat će se u četvrtak, 27.
svibnja 2004. godine u dvorani DVD Majur u Majuru,
Kolodvorska 6 u 10,00 sati.
Članak 3.
Činjenice o javnoj raspravi iz članka 1. i 2. ove
Odluke objavit će se u javnom tisku - »Večernjem
listu«.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Majur.

17. i 82. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik«
broj 2/02, 4/02 i 9/03), Općinsko vijeće Općine Majur
nakon razmatranja prispjelih ponuda za voenje
financijskog i materijalnog knjigovodstva Općine Majur
na 35. sjednici održanoj 30. travnja 2004. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
o odabiru najpovoljnije ponude za voenje
financijskog i materijalnog knjigovodstva
Općine Majur
I.
Utvruje se da je najpovoljniju ponudu za voenje
financijskog i materijalnog knjigovodstva Općine Majur,
dalo poduzeće »Herceg« d.o.o. iz Siska, Šetalište
V. Nazora 17, MB: 1117378 koja se sastoji od: 2.700,00
kuna (slovima: dvijetisućesedamsto kuna) u mjesečnom
iznosu bez PDV-a za redovne usluge, te naknade
troška potrošenog uredskog materijala, vezanog za
davanje usluge, pa se ista i prihvaća.
II.
Općina Majur će s najpovoljnijim ponuačem
zaključiti Ugovor kojim će se urediti prava i obveze
ugovornih strana.
III.
Ostale ponuače obavjestiti o učinjenom odabiru
u roku od osam dana.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 350-02/04-01/1
Urbroj: 2176/14-04-01-3
Majur, 30. travnja 2004.

Klasa: 350-05/04-01/3
Urbroj: 2176/14-04-01-1
Majur, 30. travnja 2004.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

17.
Na temelju članka 61. i 63. Zakona o javnoj nabavi
(»Narodne novine« broj 117/01 i 197/03) i članka

18.
Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima
Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 9/99) i članka
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17. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj
2/02, 4/02 i 9/03), Općinsko vijeće Općine Majur na
35. sjednici održanoj 30. travnja 2004. godine donijelo
je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za javna
priznanja Općine Majur
I.
U Odbor za javna priznanja Općine Majur imenuju
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II.
Odbor iz točke I. ovog Rješenja obavljat će zadaće
i poslove propisane Odlukom o javnim priznanjima
Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 9/99).
III.
Mandat članova Odbora traje do isteka mandata
vijećnika - članova ovog Odbora.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Majur.

se:
1. Ana Šarić, načelnica Općine Majur, predsjednik,
2. Zlatko Slabinjac, vijećnik, član,
3. Franjo Šarić, vijećnik, član,
4. Blaženko Ramljak, vijećnik, član,
5. Nikola Šarić, iz Majura, član,
6. Petar Deveija, iz Stublja, član,
7. Janko Vukmirović, iz G. Hrastovca, član.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 061-01/04-01/1
Urbroj: 2176/14-04-01-1
Majur, 30. travnja 2004.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.
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SADRŽAJ
GRAD ČAZMA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
9.

10.

11.

Odluka o korištenju poljoprivrednog
zemljišta Republike Hrvatske do
provoenja natječaja
Zaključak o davanju suglasnosti na
Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada
Čazme
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe
Grada Čazme

62.

513

513

514

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
8.

9.

10.

11.

Odluka o osnivanju Odbora za pripremu
nacrta Plana kapitalnih ulaganja i
Proračuna Grada Hrvatska Kostajnica
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
imenovanju predsjednika i članova
Odbora za poljodjelstvo

37.

8.

65.

67.
514

515

Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća
za praćenje i provedbu Programa za
zadovoljavanje socijalnih potreba za Grad
Hrvatsku Kostajnicu u 2004. godini

515

Rješenje o gubitku svojstva javnog
dobra - ceste

515

68.

69.

70.

71.

Odluka o donošenju plana zaštite od
požara na području Grada Novske
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o gradskim porezima

Odluka o davanju povoljnosti s naslova
korištenja kredita po Programu
»Poduzetnik - 2«

523

Odluka o davanju povoljnosti s naslova
korištenja kredita po Programu
»Poduzetnik - 2«

524

Zaključak o zaduženju »Privrede« d.o.o.
za saniranje divljih deponija

524

Zaključak o besplatnom korištenju usluga
Dječjeg vrtića »Petrinjčica« Petrinja

525

Zaključak o prihvaćanju supokroviteljstva
»13. Prvenstva Republike Hrvatske u
akrobatskom rock'n'rollu

525

Zaključak o prihvaćanju ponude IRTHIDRO - Karlovac

525

Zaključak
INGR-e

526

o

prihvaćanju

ponude

Rješenje o razrješenju dužnosti i
imenovanju
članova
Skupštine
»Vodoopskrba Kupa« d.o.o.

526

Rješenje o razrješenju dužnosti
predsjednika Povjerenstva za bodovanje
i utvrivanje prijedloga za dodjelu stanova
u najam

526

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
516
15.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o prodaji robe izvan prodavaonica

517

Dopuna Plana nabave za 2004. godinu

517

16.

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
19.

522

516

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
7.

64.

66.

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
36.

63.

Odluka o davanju povoljnosti s naslova
korištenja kredita po Programu
»Poduzetnik - 2«

Odluka o ovlašćivanju potpisnika
dokumenata platnog prometa

527

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti
civilnog stanovništva i materijalnih dobara
od mogućeg nastanka prirodnih i civilnih
katastrofa Općine Donji Kukuruzari

527

OPĆINA MAJUR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o javnim priznanjima i nagradama
Grada Petrinje te kriterijima i postupku
dodjele

16.
518

Odluka o utvrivanju prijedloga
Prostornog plana ureenja Općine Majur
za javnu raspravu

528

Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude
za voenje financijskog i materijalnog
knjigovodstva Općine Majur

528

Rješenje o imenovanju članova Odbora
za javna priznanja Općine Majur

528

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
17.
60.

61.

Odluka o suglasnosti
komunalnih usluga

na

cijene

Odluka o korištenju Gradske deponije i
odlaganju komunalnog otpada

521
18.
522
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves,
Sunja i Topusko. Glavni i odgovorni urednik: Ðuro Juić, dipl. upr. pravnik. »Službeni vjesnik« izlazi po
potrebi. Izdavač: »Glasila« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel. (044) 815-138, tel. i fax. (044) 815-498,
www.glasila.hr. Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku od 20 dana po izlasku glasila. O
promjeni adrese pretplatnik treba obavijestiti izdavača. Tehničko ureenje, kompjuterska obrada teksta,
korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja.

