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AKTI GRADSKOG VIJEĆA

28.

Članak 3.

Na temelju članka 5. Odluke o provedbi izbora u
mjesnim odborima na području Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«, broj 12/02), članka 27.
Statuta Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«,
broj 9/06 i 12/06), članka 39. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«,
broj 9/06 i 12/06), Gradsko vijeće Grada Hrvatska
Kostajnica na 15. sjednici održanoj 4. lipnja 2007.
godine, donijelo je

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/07-01/33
URBROJ: 2176/02-07-01-1
Hrvatska Kostajnica, 4. lipnja 2007.

ODLUKU

Predsjednik
Miroslav Jurić, ing., v.r.

o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva
Članak 1.
U Gradsko izborno povjerenstvo za pripremu i
provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Grada Hrvatska Kostajnica imenuju se:
1. Marija Vukić, za predsjednika,
2. Renata Žličarić, za člana,
3. Ljubica Ćatić, za člana.
Članak 2.
Gradsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme
i provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora:
- imenuje članove Povjerenstva za izboru članova
vijeća mjesnih odbora i nadzire njihov rad,

29.
Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih
(»Narodne novine«, broj 23/07), članka 73. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i
129/05), članka 27. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik«, broj 9/06 i 12/06), članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik«, broj 9/06 i 12/06), Gradsko vijeće
Grada Hrvatska Kostajnica na 15. sjednici održanoj
4. lipnja 2007. godine, donijelo je
ODLUKU

- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i
provedbe izbora,

o osnivanju Savjeta mladih

- daje obvezatne upute za rad izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora i utvrđuje
kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do
njihovog održavanja sukladno zakonu, Statutu i Odluci
o provedbi izbora u mjesnim odborima na području
Grada Hrvatska Kostajnica,

Članak 1.

- rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnog
odbora,
- odlučuje o troškovima i obavlja i druge poslove
u skladu sa zakonom, Statutom i Odlukom o provedbi
izbora u mjesnim odborima na području Grada Hrvatska
Kostajnica.

Osniva se Savjet mladih Grada Hrvatska Kostajnica
(u daljnjem tekstu: Savjet mladih).
Članak 2.
Savjet mladih broji pet članova.
Članove Savjeta mladih bira i razrješava Gradsko
vijeće Grada Hrvatska Kostajnica po postupku utvrđenim Zakonom o savjetima mladih, Zakonom o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada
Hrvatska Kostajnica i Poslovnikom Gradskog vijeća
Grada Hrvatska Kostajnica.
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Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi
Savjeta mladih, sukladno Poslovniku o radu Savjeta
mladih.
Članak 3.
Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.
Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica razriješit
će člana i prije isteka mandata ako neopravdano ne
nazoči sjednicama savjeta mladih, ako navrši trideset
godina života, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu
zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

Ponedjeljak, 4. lipnja 2007.

(»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,
127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06
i 26/07), članka 27. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik«, broj 9/06 i 12/06) i članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik«, broj 9/06 i 12/06), Gradsko vijeće
Grada Hrvatska Kostajnica, na 15. sjednici održanoj
4. lipnja 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o gradskim porezima
I. OPĆE ODREDBE

Članak 4.
U okviru svog djelokruga Savjet mladih:
-

predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka,
programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Grada
Hrvatska Kostajnica,

-

daje mišljenje prilikom donošenja odluka, mjera,
programa i drugih akata od osobitog značenja
za unapređivanje položaja mladih,

-

predlaže raspravu o pojedinim pitanjima od
značenja za unapređivanje položaja mladih,

-

predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka
i programa o skrbi za mlade,

-

skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima
značajnim za mlade,

-

obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članak 1.
Ovom Odlukom uvode se gradski porezi kao vlastiti
izvori prihoda Grada Hrvatske Kostajnice, utvrđuju
stope i visine poreza, te način obračuna i plaćanja u
skaldu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu:
Zakon).
II. GRADSKI POREZI
Članak 2.
Gradski porezi plaćaju se na području Grada Hrvatske
Kostajnice u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.
Članak 3.

Članak 5.
Grad Hrvatska Kostajnica osigurat će financijska
sredstva za rad Savjeta mladih kao i prostor za održavanje sjednica.
Savjet mladih donosi Program rada za svaku kalendarsku godinu i o svom radu podnosi godišnje izvješće
Gradskom vijeću Grada Hrvatska Kostajnica.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/07-01/35
URBROJ: 2176/02-07-01-1
Hrvatska Kostajnica, 4. lipnja 2007.
Predsjednik
Miroslav Jurić, ing., v.r.

30.
Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Na području Grada Hrvatska Kostajnica uvode se
slijedeći gradski porezi:
1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor,
3. porez na tvrtku ili naziv i
4. porez na korištenje javnih površina.
1. Porez na potrošnju
Članak 4.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina
specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.
Članak 5.
Obveznik poreza na potrošnju iz članka 4. ove
Odluke je svaka pravna i fizička osoba koja pruža
ugostiteljske usluge.
Članak 6.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena
pića koja se proda u ugostiteljskim objektima umanjena
za porez na dodanu vrijednost.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na
osnovicu iz stavka 1. ovog članka.
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Članak 7.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih
pića, te piva, obveznik obračunava mjesečno i to do
posljednjeg dana u mjesecu.
Porezni obveznik dužan je za obračunsko razdoblje utvrditi obvezu poreza na potrošnju i iskazati
je u propisanoj prijavi - obrazac PP-MI-PO. Prijava
se predaje tijelu nadležnom za utvrđivanje i naplatu
gradskih poreza iz članka 16. ove Odluke do kraja
mjeseca za prethodni mjesec.
Obračunati i prijavljeni porez na potrošnju plaća
se u roku propisanom za podnošenje prijave iz stavka
2. ovog članka.
2. Porez na kuće za odmor
Članak 8.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke
osobe, vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Grada Hrvatska Kostajnica i u istima ne prebivaju
(nemaju prebivalište na adresama nekretnina).
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio
zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene
zgrade koje isključivo služe za smještaj poljoprivrednih
strojeva, oruđa, alata i drugog pribora.
Porez na kuće za odmor ne plaća se u slučajevima
predviđenim člankom 37. Zakona.
Članak 9.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, 10,00
kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće
za odmor.
Članak 10.
Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su poreznom tijelu iz članka 16. ove Odluke dostaviti podatke
o kućama za odmor.
Podatke iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti
do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na
kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana
od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza u
korist Proračuna Grada Hrvatske Kostajnice.
3. Porez na tvrtku ili naziv tvrtke
Članak 11.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i
fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili
poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje
djelatnosti.
Osobe iz stavka 1. ovog članka koje u svome
sastavu imaju poslovne jedinice (podružnice, filijale,
prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta,
poslovnice, skladišta robe i slično), obveznici su poreza
na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedinicu.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv koji ne obavljaju
djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku ili naziv.

Članak 12.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv plaćaju godišnji
porez:
a) pravne osobe:
1. iz područja industrije

400,00 kn

2. iz područja poljoprivrede

400,00 kn

3. iz područja šumarstva
4. iz područja graditeljstva

1.500,00 kn
800,00 kn

5. iz područja prometa i veza

2.000,00 kn

6. iz područja energetike

2.000,00 kn

7. iz područja ugostiteljstva i
turizma
8. iz područja financija i
osiguranja
9. koje obavljaju promet roba i
usluga iz područja trgovine

450,00 kn
2.000,00 kn
450,00 kn

10. poduzeća za stambene i
komunalne djelatnosti

200,00 kn

11. stovarišta i skladišta svih
pravnih osoba

200,00 kn

12. druge pravne osobe

200,00 kn

b) fizičke osobe (koje
obavljaju samostalne
djelatnosti):
1. samostalni ugostitelji,
trgovačke i zabavne radnje
2. proizvodne i uslužne
djelatnosti
3. drugi

400,00 kn
130,00 kn
200,00 kn

Pravne i fizčke osobe sa sjedištem u Gradu Hrvatska
Kostajnica u prvoj godini poslovanja oslobođeni su
plaćanja poreza na tvrtku ili naziv, a za drugu godinu
poslovanja plaćaju 50% iznosa.
Članak 13.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se unaprijed za
tekuću godinu u roku od 15 dana od dana dostave
rješenja o utvrđivanju tog poreza u korist Proračuna
Grada Hrvatska Kostajnica. Ukoliko obveznik poreza
na tvrtku ili naziv ne posluje, plaća razmjerni dio
poreza prema broju cijelih mjeseci poslovanja u kalendarskoj godini.
4. Porez na korištenje javnih površina
Članak 14.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne
i fizičke osobe koje koriste javne površine.
Javne površine određene su Odlukom o komunalnom redu Grada Hrvatske Kostajnice.
Članak 15.
Porez na korištenje javnih površina plaća se mjesečno u iznosu od 10,00 kn po jednom četvornom
metru korištene površine.
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III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Pod poreznim tijelom u smislu ove Odluke smatra
se Porezna uprava, Područni ured Sisak, Ispostava
Hrvatska Kostajnica, koja obavlja poslove u vezi s
utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom i ovrhom
gradskih poreza i prireza, propisanim ovom Odlukom, a temeljem suglasnosti ministra financija da
Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja,
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate
županijskih, općinskih ili gradskih poreza (»Narodne
novine«, broj 79/01).
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka
1. ovog članka pripada nakanda u iznosu od 5% od
ukupno naplaćenih prihoda.
Porezna uprava je dužna do 10. u mjesecu, za prethodni mjesec, Gradu Hrvatska Kostajnica dostavljati
zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Ponedjeljak, 4. lipnja 2007.

KLASA: 022-05/07-01/32
URBROJ: 2176/02-07-01-1
Hrvatska Kostajnica, 4. lipnja 2007.
Predsjednik
Miroslav Jurić, ing., v.r.

31.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka
34. Zakona o popisu birača (»Narodne novine«, broj
19/07), članka 27. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik«, broj 9/06 i 12/06) i članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik«, broj 9/06 i 12/06), Gradsko vijeće
Grada Hrvatska Kostajnica na 15. sjednici održanoj
4. lipnja 2007. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za popis birača

Članak 17.
Ovlašćuje se nadležna organizacija Platnog prometa zadužena za naplatu javnog prihoda da naknadu
iz članka 16. stavka 2. ove Odluke, obračuna i uplati
u korist Državnog proračuna i to do zadnjeg dana u
mjesecu, za protekli mjesec.

I.
U Povjerenstvo za popis birača imenuju se:
1. Miroslav Jurić, predsjednik,
2. Đurđica Pavešić - Herkov, član,
3. Josip Mesarić, član,
4. Matija Lenac, zamjenik predsjednika,

Članak 18.
U vezi razreza, naplate, žalbe, obnove postupka,
zastare i ostalog u vezi s naplatom gradskih poreza
primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.
Potrebna tumačenja i naputke u provedbi ove
Odluke daje Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska
Kostajnica.

5. Željko Puškar, zamjenik člana,
6. Sabahudin Bužimkić, zamjenik člana.
II.
Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja povjerava
pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana
i potvrđuje popis birača.

Članak 19.

III.

Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o gradskim
porezima Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«, broj 16/01 i 2/02).
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/07-01/34
URBROJ: 2176/02-07-01-1
Hrvatska Kostajnica, 4. lipnja 2007.
Predsjednik
Miroslav Jurić, ing., v.r.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
55.
Na temelju članka 41. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«, broj 9/06 i 12/06) i članka
15. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Hrvatska

Kostajnica (»Službeni vjesnik«, broj 20/06), Gradsko
poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 39. sjednici
održanoj 28. svibnja 2007. godine, donijelo je
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ODLUKU

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.

o otpisu dugovanja
Članak 1.
Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica
otpisuje dugovanja Gradskog društva Crvenog križa
Hrvatska Kostajnica za period 1. siječnja 2005. do
31. prosinca 2006. godine, nastala po Sporazumu o
korištenju prostorija i sudjelovanju u pokriću materijalnih troškova u poslovnoj zgradi Grada Hrvatska
Kostajnica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 053-01/07-01/83
URBROJ: 2176/02-07-02-2
Hrvatska Kostajnica, 28. svibnja 2007.
Predsjednik
Tomislav Paunović, v.r.

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

23.
Na temelju članka 3. stavak 1. Zakona o zaštiti od
požara (»Narodne novine«, broj 58/93 i 33/05) i članka
38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj
13/06, 18/06 i 01/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje
na 21. sjednici održanoj 20. travnja 2007. godine,
donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Plana zaštite od požara
Članak 1.
Usvaja se Plan zaštite od požara za Grad Petrinju.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke predstavlja Elaborat - Plan
zaštite od požara, koji se neće posebno objavljivati.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

24.
Na temelju članka 3. stavak 1. Zakona o zaštiti od
požara (»Narodne novine«, broj 58/93 i 33/05) i članka
38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj
13/06, 18/06 i 01/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje
na 21. sjednici održanoj 20. travnja 2007. godine,
donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti od požara
Članak 1.
Usvaja se Procjena ugroženosti od požara za
Grad Petrinju.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke predstavlja Elaborat Procjena ugroženosti od požara koji se neće posebno
objavljivati.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 214-02/06-01/03
URBROJ: 2176/06-02-07-5
Petrinja, 20. travnja 2007.

KLASA: 214-02/06-01/03
URBROJ: 2176/06-02-07-4
Petrinja, 20. travnja 2007.
Predsjednik
Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

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

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
19.
Na temelju članka 12. stavak 2. Uredbe o uredskom
poslovanju (»Narodne novine«, broj 38/87, 42/88 i

75/93), članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i
primalaca akata (»Narodne novine«, broj 38/88) i članka
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58. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj
13/06, 18/06 i 01/07), Gradsko poglavarstvo Grada
Petrinje na 79. sjednici održanoj 30. svibnja 2007.
godine, donijelo je
RJEŠENJE
o dopuni Rješenja o utvrđivanju brojčanih
oznaka stvaratelja i primatelja akata
Članak 1.
U članku 3. Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka
stvaratelja i primatelja akata (»Službeni vjesnik«, broj
43/04) dodaje se nova alineja koja glasi:
»– 2176/06-07 Privreda d.o.o. Petrinja«
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada
Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Rbr.

Ponedjeljak, 4. lipnja 2007.

KLASA: 035-02/04-01/385
URBROJ: 2176/06-02-07-2
Petrinja, 30. svibnja 2007.
Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

20.
Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o javnoj
nabavi ( »Narodne novine«, broj 117/01, 197/03 i 92/05)
i članka 58. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«,
broj 13/06, 18/06 i 01/07), Gradsko poglavarstvo Grada
Petrinje na 77. sjednici održanoj 26. travnja 2007.
godine, donijelo je
IV. I Z M J E N E I D O P U N E
Plana nabave Grada Petrinje za 2007. godinu
Članak 1.
U točki II. članka 3. Plana nabave Grada Petrinje
za 2007. godinu (»Službeni vjesnik«, broj 01/07, 04/07,
05/07 i 10/07) iza rednog broja 36. dodaju se redni
brojevi 37., 38. i 39. i sljedeći tekst:

Vrijednost nabave
(bez PDV-a)
115.000,00 kn
115.000,00 kn
195.000,00 kn

Kratak opis predmeta nabave

37. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju ceste Međurače - Gora
38. Sanacija mosta u Tremušnjaku
39. Sanacija propusta na priključcima nerazvrstanih cesta na javne ceste

U istoj točki nabava pod rednim brojem 34. postaje nabava broj 33., a nabava broj 33. postaje nabava 34.
Članak 2.
U točki III. članka 3. Plana nabave Grada Petrinje za 2007. godinu iza rednog broja 8. dodaje se redni broj
9. i sljedeći tekst:
Rbr.
9.

Vrijednost nabave
(bez PDV-a)
340.000,00 kn

Kratak opis predmeta nabave
Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju školske športske dvorane

Pod rednim brojem 2. »Pojačano održavanje
nerazvrstanih cesta« broj »2.000.000,00« mijenja se
brojem »4.100.000,00«.
Članak 3.
Ove izmjene i dopune Plana nabave Grada Petrinje
za 2007. godinu stupaju na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada
Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 406-01/07-01/01
URBROJ: 2176/06-02-07-5
Petrinja, 26. travnja 2007.
Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

21.
Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o javnoj
nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01, 197/03 i
92/05) i članka 58. Statuta Grada Petrinje (»Službeni
vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 01/07), Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje na 79. sjednici održanoj 30.
svibnja 2007. godine, donijelo je
V. I Z M J E N E

I DOPUNE

Plana nabave Grada Petrinje za 2007. godinu
Članak 1.
U točki I. članka 3. Plana nabave Grada Petrinje
za 2007. godinu (»Službeni vjesnik«, broj 01/07,
04/07, 05/07, 10/07 i IV. Izmjene i dopune od 26. 04.
2007.) iza rednog broja 5. dodaje se redni broj 6. i
sljedeći tekst:

Ponedjeljak, 4. lipnja 2007.

Rbr.
6.
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Kratak opis predmeta nabave
Kolektivno osiguranje službenika i namještenika od posljedica nesretnog slučaja

Vrijednost nabave
(bez PDV-a)
12.000,00 kn

Članak 2.
U točki II. članka 3. redni brojevi 13., 14. i 15. brišu se, a iza rednog broja 39. dodaju se redni brojevi 40. i
41. i sljedeći tekst:
Rbr.
40.
41.

Kratak opis predmeta nabave
Sanacija ulaza i platoa ispred mrtvačnice na Centralnom groblju u Petrinji
Sanacija fasade na objektu mrtvačnice i izrada krovišta na pomoćnom objektu mrtvačnice na Centralnom groblju u Petrinji

Vrijednost nabave
(bez PDV-a)
195.000,00 kn
195.000,00 kn

Članak 3.
U točki III. članka 3. Plana nabave Grada Petrinje za 2007. godinu iza rednog broja 9. dodaje se redni broj
10. i sljedeći tekst:
Rbr.
10.

Vrijednost nabave
(bez PDV-a)

Kratak opis predmeta nabave
Rekonstrukcija instalacije jake struje, ugradnja spuštenog stropa, pripremni i završni
radovi te izrada strukturnog kabliranja sa izmještanjem postojeće telefonske centrale
u zgradi Gradske uprave

Članak 4.
Ove izmjene i dopune Plana nabave Grada Petrinje
za 2007. godinu stupaju na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada
Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

950.000,00 kn

KLASA: 406-01/07-01/01
URBROJ: 2176/06-02-07-6
Petrinja, 30. svibnja 2007.
Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.
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SADRŽAJ
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
28.

Odluka o imenovanju Gradskog izbornog
povjerenstva

637

29.

Odluka o osnivanju Savjeta mladih

637

30.

Odluka o gradskim porezima

638

31.

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za
popis birača

640

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
55.

Odluka o otpisu dugovanja

640

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
23.

Odluka o usvajanju Plana zaštite od
požara

641

24.

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti
od požara

641

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
19.

Rješenje o dopuni Rješenja o utvrđivanju
brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja
akata

641

20.

IV. izmjene i dopune Plana nabave Grada
Petrinje za 2007. godinu

642

21.

V. izmjene i dopune Plana nabave Grada
Petrinje za 2007. godinu

642

»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. Izdavač: »Glasila« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498,
www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Đuro Juić, dipl. upr. pravnik. »Službeni vjesnik«
izlazi po potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje,
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.

