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GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

48.
Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju
i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97 i 107/07),
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 32. Statuta
Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni vjesnik«, broj
27/09), članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Hrvatske Kostajnice (»Službeni vjesnik«, broj 27/09),
Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na 31.
sjednici održanoj 30. listopada 2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića »Krijesnica« Hrvatska Kostajnica
Članak 1.
DRAŽEN SOKLER se razrješuje dužnosti člana
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Krijesnica« Hrvatska
Kostajnica.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatske Kostajnice.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/12-01/47
URBROJ: 2176/02-12-01-1
Hrvatska Kostajnica, 30. listopada 2012.

49.
Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju
i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97 i 107/07),
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 32. Statuta
Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni vjesnik«, broj
27/09), članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Hrvatske Kostajnice (»Službeni vjesnik«, broj 27/09),
Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na 31.
sjednici održanoj 30. listopada 2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića »Krijesnica« Hrvatska Kostajnica
Članak 1.
ZORAN STUNKOVIĆ se imenuje za člana Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića »Krijesnica« Hrvatska Kostajnica.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatske Kostajnice.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/12-01/47
URBROJ: 2176/02-12-01-2
Hrvatska Kostajnica, 30. listopada 2012.
Predsjednica
Marija Krupić, prof., v.r.

Predsjednica
Marija Krupić, prof., v.r.

GRAD NOVSKA
AKTI GRADONAČELNIKA

17.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na
pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 172/03

144/10 i 77/11) i članka 46. Statuta Grada Novske
(»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10 i 29/11), Gradonačelnik Grada Novske, 1. listopada 2012. godine,
donio je

Stranica 1866 - Broj 41

»SLUŽBENI VJESNIK«

ODLUKU
o izmjeni Odluke o ustanovljavanju Kataloga
informacija Grada Novske
Članak 1.
U Odluci o ustanovljavanju kataloga informacija
Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 42/06), članak
4. mijenja se i glasi:
»Korisnik prava na informaciju, kojemu je omogućen
pristup informaciji, dužan je platiti naknadu.
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova
(uključujući PDV), određuje se prema kriterijima koje
je utvrdilo i objavilo neovisno tijelo za zaštitu prava na
pristup informacijama, u sljedećim iznosima:
1. preslik jedne stranice
veličine A4,....................................0,60 kuna,
2. preslik jedne stranice
veličine A3,....................................0,90 kuna,

18.
Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu
na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj
172/03, 144/10 i 77/11) i članka 46. Statuta Grada
Novske (»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10 i 29/11),
Gradonačelnik Grada Novske, 1. listopada 2012.
godine, donio je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o određivanju službenika za
informiranje
Članak 1.
U Odluci o određivanju službenika za informiranje
(»Službeni vjesnik«, broj 42/06), u članku 1. mijenja se:
»Za davanje informacija koje posjeduje, raspolaže
i nadzire Grad Novska određuju se gradonačelnik,
zamjenici gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela.«

3. preslik jedne stranice u boji
veličine A4,....................................1,30 kuna,
4. preslik jedne stranice u boji
veličine A3,....................................1,70 kuna.
Troškovi dostave informacija obračunavaju se
prema važećem cjeniku poštanskih usluga.
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za
usluge koje nisu navedene u stavku 3. ovog članka,
službenik za informiranje odredit će na način da u
visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za
usluge, trošak amortizacije koje ima Grad, te trošak
poštanskih usluga.

Članak 2.
U članku 2. iza riječi »obavlja« riječi »informatički
referent u Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradskog
poglavarstva« zamjenjuju se riječima »referent za
informatičke poslove i odnose s javnošću u Stručnoj
službi za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika«.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

Službenik za informiranje, iz razloga ekonomičnosti,
može korisniku prava na informacije ne zaračunati
stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem
informacije ukoliko isti ne prelazi iznos od 10,00 kuna.
Službenik za informiranje naložit će korisniku prava
na informacije da unaprijed u cijelosti položi očekivani
iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni
iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju
odustao od zahtijeva.

Četvrtak, 15. studenoga 2012.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIK
KLASA: 032-01/12-01/01
URBROJ: 2176/04-03-12-1
Novska, 1. listopada 2012.
Gradonačelnik
Antun Vidaković, dipl. ing., v.r.

Troškovi dostave informacije obračunavaju se
prema važećem cjeniku poštanskih usluga.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIK
KLASA: 032-01/12-01/02
URBROJ: 2176/04-03-12-1
Novska, 1. listopada 2012.
Gradonačelnik
Antun Vidaković, dipl. ing., v.r.

19.
Na temelju Programa gospodarskog oporavka Republike Hrvatske u kojem su sadržane Mjere Stručnog
osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
i članka 10. u svezi sa člankom 93. stavak 1. Zakona
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08
i 61/11) i članka 36. Statuta Grada Novske (»Službeni
vjesnik«, broj 24/09, 47/10 i 29/11), Gradonačelnik
Grada Novske, 14. studenoga 2012. godine, donio je
IZMJENU PLANA PRIJAMA
na stručno osposobljavanje osoba bez
zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima
Grada Novske za 2012. godinu

Četvrtak, 15. studenoga 2012.
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I.
U Planu prijama na stručno osposobljavanje osoba
bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada
Novske za 2012. godinu od 22. ožujka 2012. godine,
u točci I. riječi 2 osobe sa završenim preddiplomskim
i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim
preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili
specijalističkim diplomskim stručnim studijem (magistri
struke ili stručni specijalisti), zamjenjuju se riječima
»1 osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim
sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim
i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim
diplomskim stručnim studijem (magistar struke ili
stručni specijalisti)«.
II.
U točci II. alineja l. riječi 2 osobe sa završenim
preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili
integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim
studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim
stručnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem (magistri struke ili stručni specijalisti,
ekonomske struke, nakon 31. ožujka 2012. godine,
zamjenjuju se riječima »1 osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim
studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim
sveučilišnim studijem (magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke)«.
U točci II. iza alineje 5. dodaje se alineja 6. koja
glasi: »1 osoba sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od
najmanje tri godine (sveučilišni prvostupnik ili stručni
prvostupnik građevinske struke), nakon 12. studenog
2012. godine«.
Dosadašnja alineja 6. postaje alineja 7.
Druga izmjena tablice 1. - Plan prijma na stručno
osposobljavanje u Gradu Novska za 2012. godinu

Naziv ustrojstvene
Naziv radnog mjesta
jedinice
Upravni odjel za
Viši stručni suradnik za
proračun i financije proračun

Broj osoba koje će se osposobljavati u Upravnom
odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša povećava se za
jednu osobu i glasi: »Viši referent za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, sa završenim obrazovanjem i
potrebnim stručnim znanjem preddiplomski sveučilišni
studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
(sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građe-

čini sastavni dio ove Izmjene Plana prijma na stručno
osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa
u upravnim tijelima Grada Novske za 2012. godinu,
čini sastavni dio ove Izmjene Plana.
III.
Ova Izmjena Plana prijama stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku«
Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIK
KLASA: 102-01/12-01/40
URBROJ: 2176/04-03-12-1
Novska, 14. studenoga 2012.
Gradonačelnik
Antun Vidaković, dipl. ing., v.r.

DRUGA IZMJENA TABLICE 1. - PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U GRADU
NOVSKA ZA 2012. GODINU
I.
U Tablici 1 - Planu prijma na stručno osposobljavanje
u Gradu Novska za 2012. godinu od 22. ožujka 2012.
godine koji je u potpunosti prihvaćeni od Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje tražimo izmjenu kako slijedi:
U Upravnom odjelu za proračun i financije na radnom mjestu Viši stručni suradnik za proračun (magistar
struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera), koji
se odnose na broj osoba mijenja se na način da se
broj osoba smanjuje za jednu osobu i glasi:

Završeno obrazovanje i
Broj
Broj osoba (mentori)
potrebno stručno znanje osoba
1
1 (jedan službenik dipl.
preddiplomski i
oec. magistar struke,
diplomski sveučilišni
ekonomskog smjera,
studij ili integrirani
Marica Vitković
preddiplomski i
diplomski stručni
studij ili specijalistički
diplomski stručni studij,
(magistar struke ili
stručni specijalist,
ekonomskog smjera)

vinskog smjera)«. Mentor Nenad Petrović, inž. građevinarstva, Viši referent za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša.
II.
Broj osoba koje će se osposobljavati u upravnim
tijelima Grada Novske, ostaje isti a koji je prihvaćen od
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strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno u
Upravnom odjelu za proračun i financije broj osoba sa
završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim
studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim
stručnim studijem ili specijalistički diplomski stručni
studij (magistar struke ili stručni specijalist, ekonomskog smjera), smanjuje za jednu osobu, a povećava
u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo,
prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za

Četvrtak, 15. studenoga 2012.

jednu osobu sa završenim preddiplomskim sveučilišnim
studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri
godine sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik
građevinske struke).
Novska, 14. studenoga 2012.
Gradonačelnik
Antun Vidaković, dipl. ing., v.r.

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

33.
Temeljem članka 35, 42. i 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Mišljenja Ministarstva uprave (Klasa: 023-01/09-01/283,
Urbroj: 515-01-09-1 od 21. rujna 2009. godine) i
članka 30. Statuta Općine Donji Kukuruzari (»Službeni
vjesnik«, 28/09, 32/09, 45/09 i 42/11), Općinsko vijeće
Općine Donji Kukuruzari, na XXVIII sjednici održanoj
19. listopada 2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
predstavnika Općine Donji Kukuruzari u
Skupštinu trgovačkog društva Komunalac
Donji Kukuruzari d.o.o.
Članak 1.
Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke
o imenovanju predstavnika Općine Donji Kukuruzari
u Skupštinu trgovačkog društva Komunalac Donji

Kukuruzari d.o.o. (»Službeni vjesnik«, broj 44/11)
kako slijed:
-

u članku 2. Odluke umjesto predstavnika Općine
Donji Kukuruzari u Skupštini trgovačkog društva
Komunalac Donji Kukuruzari d.o.o. MILOŠA
BOROJEVIĆ imenuje se MATO DRAGIČEVIĆ.

Ostali dijelovi Odluke ostaju nepromijenjeni.
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Donji Kukuruzari.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/11-01/08
URBROJ: 2176/07-01-12-2
Donji Kukuruzari, 19. listopada 2012.
Predsjednik
Mijo Latin, v.r.

OPĆINA GVOZD

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
5.

Članak 1.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09 i 150/11) i članka 45. stavka 3. točke 6. Statuta
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09), općinski
načelnik Općine Gvozd, donio je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o korištenju poslovnih
prostora u zgradi stare Općine i Domu kulture
za rad političkih stranaka i udruga s područja
Općine Gvozd

U članku 3. stavku 1. Odluke o korištenju poslovnih prostora u zgradi stare Općine i Domu kulture za
rad političkih stranaka i udruga s područja Općine
Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 15/06 - u daljnjem
tekstu: Odluka) riječi »Općinsko poglavarstvo Općine
Gvozd« zamjenjuju se riječima »općinski načelnik
Općine Gvozd«.
Članak 2.
U članku 4. stavku 2. Odluke, u trećem retku,
iznos »10,00 kn/m 2« zamjenjuje se iznosom »20,00
kn/m 2«.

Četvrtak, 15. studenoga 2012.
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Članak 3.
U članku 7. stavku 2. Odluke riječi »Općinsko
poglavarstvo Općine Gvozd« zamjenjuju se riječima
»općinski načelnik Općine Gvozd«.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 372-01/12-01/04
URBROJ: 2176/09-02-12-1
Vrginmost, 5. studenoga 2012.
Načelnik
Branko Jovičić, dipl. ing., v.r.

6.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Gvozd
(»Službeni vjesnik«, broj 26/09), u skladu sa člankom
3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, broj 139/10) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju
i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja
o primjeni fiskalnih pravila (»Narodne novine«, broj
78/11), općinski načelnik Općine Gvozd, 31. listopada
2012. godine, donio je
PROCEDURU
zaprimanja i provjere računa te plaćanja po
računima u Općini Gvozd
Članak 1.
Postupak zaprimanja i provjere računa, te plaćanja
po računima u Općini Gvozd provodi se po slijedećoj
proceduri:
1. Zaprimanje računa
Računi se zaprimaju u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Gvozd gdje dobivaju prijemni štambilj
s datumom primitka. Račune zaprima referent za računovodstvo i financijsko knjigovodstvo.
Račun mora sadržavati slijedeće podatke:
-

mjesto izdavanja, broj i nadnevak,

-

ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj
izdavatelja,

-

ime (naziv), adresu i identifikacijski broj naručitelja robe, radova i usluga,

-

-

količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih
roba, vrstu i količinu obavljenih usluga i izvedenih radova,
nadnevak isporuke roba, obavljenih usluga ili
izvedenih radova,
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-

iznos naknade (cijene) za isporučenu robu,
obavljene usluge i izvedene radove,

-

zbrojni iznos naknade i poreza,

-

kratki opis poslovnog događaja i

-

potpis i pečat ovlaštene osobe izdavatelja računa.

Zaprimljeni računi sadrže referencu na broj narudžbenice/ugovora na temelju koje su roba, usluge
i radovi isporučeni ili izvedeni, odnosno na drugi odgovarajući prihvaćeni podnesak u poslovanju između
pravnih i fizičkih osoba.
Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/
radova koja odgovara opisu specifikaciji roba/usluga/
radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom.
2. Provjera računa
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gvozd
obavlja se kontrola računske i formalne ispravnosti
računa i to tako da se provjerava sljedeće:
-

da li je iznos na računu u skladu s ugovorenim
iznosom, odnosno iznosom na narudžbenici

-

da li je račun dostavljen u originalu ili valjanoj
preslici originala (potpisanoj i ovjerenoj),

-

da li su broj i naziv ugovora navedeni na računu
točni,

-

da li je upisan broj računa,

-

da li su naziv i adresa dobavljača na računu
točni,

-

da li je datum izdavanja računa datum nakon
datuma potpisivanja ugovora/narudžbenice,

-

da li su broj bankovnog računa na koji je dobavljač tražio isplatu (definiranog u ugovoru) i
bankovnog računa navedenog na računu isti,

-

da li je iznos PDV-a istaknut na računu,

-

da li je račun potpisan i pečatiran od strane
dobavljača ili je upisano da je valjan bez potpisa
i pečata,

-

da li je konačna obračunska situacija potpisana
od strane nadzornog inženjera (u slučaju plaćanja za radove) i od strane ovlaštene osobe
naručitelja,

-

da li je popust naveden u ugovoru uzet u obzir
u iznosu navedenom na računu i

-

da li je na otpremnici uz račun navedeno ime
i prezime osobe koja je potvrdila preuzimanje
robe/usluga/radova, te da li je ista potpisana.

Načelnik Općine Gvozd ili osoba koju on ovlasti
obavlja suštinsku kontrolu računa - odgovara li fakturirana realizacija stvarnoj realizaciji, jesu li isporučene
usluge/oprema i obavljeni radovi u skladu (kvalitetom
i količinom) s ugovorenim.
3. Isplata i čuvanje računa
Nakon obavljene suštinske kontrole računa, općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti odobrava isplatu
računa, odnosno daje nalog za plaćanje u skladu s
datumom dospijeća.
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Članak 2.
Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKI NAČELNIK

Četvrtak, 15. studenoga 2012.

KLASA: 401-01/12-01/01
URBROJ: 2176/09-02-12-1
Vrginmost, 31. listopada 2012.
Načelnik
Branko Jovičić, dipl. ing., v.r.

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

23.
Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07, 38/09
i 127/10), članka 4. do 11. Pravilnika o mobilizaciji
i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(»Narodne novine«, broj 40/08 i 44/08), te članka 30.
Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni vjesnik«,
broj 20/01), Općinsko vijeće Općine Martinska Ves,
na 25. sjednici održanoj 26. listopada 2012. godine,
donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja
Članak 1.
Članak 1. Odluke o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja, mijenja se i glasi:
Općinsko vijeće imenuje članove Stožera zaštite i
spašavanja u slijedećem sastavu:
1. Vlatko Antolic, zamjenik Općinskog načelnika,
za načelnika Stožera

2. Dražen Marjanić, zapovjednik vatrogasne zajednice Općine, za člana
3. Venko Vukša, načelnik odjela za zaštitu i spašavanje, za člana.
Članak 2.
U preostalom dijelu Odluka o imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja, ostaje neizmijenjena.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-06/09-01/01
URBROJ: 2176/15-12-2
Martinska Ves, 26. listopada 2012.
Predsjednica
Darinka Dojder, v.r.

AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
1.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 5/11
i 90/11), nositelj izrade Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Martinska Ves - Općinski načelnik Općine Martinska Ves objavljuje
PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu ii. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Martinska Ves
I.
Provodi se ponovna Javna rasprava o Prijedlogu
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Martinska Ves, koji je utvrdio načelnik Općine Martinska
Ves Zaključkom KLASA: 350-02/10-01/06, URBROJ:
2176/15-12- 102, dana 8. studenoga 2012. godine.

II.
Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves trajati će
8 dana i to od 23. studenoga 2012. do 4. prosinca
2012. godine.
III.
Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Martinska Ves će se izvršiti
svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Općine Martinska Ves, Desna Martinska Ves,
44 201 Martinska Ves.
IV.
Ponovno Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves održat će se 28. studenoga 2012 godine u
10,00 sati u vijećnici Općine Martinska Ves, Desna
Martinska Ves 67.

Četvrtak, 15. studenoga 2012.
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V.
U ponovnoj javnoj raspravi sudjeluju nadležna
državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima,
jedinice lokalne i regionalne samouprave, građani,
udruge i vlasnici nekretnina (dalje u tekstu: sudionici
u raspravi), koji daju očitovanja, mišljenja prijedloge i
primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Martinska Ves za ponovnu
javnu raspravu.
Posebna pisana obavijest o ponovnoj javnoj raspravi
uputiti će se nadležnim tijelima i osobama iz članka
87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
VI.
Pisana očitovanja, mišljenja prijedloge i primjedbe
mogu se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog
uvida za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave ili

se mogu dostaviti donositelju izrade na adresu Općine
Martinska Ves, Desna Martinska Ves, 44 201 Martinska Ves, svaki radni dan od 8 do 15 sati, zaključno s
danom 4. prosinca 2012. godine.
Prijedlozi i primjedbe građana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu
podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća
o ponovnoj javnoj raspravi.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 350-02/10-01/06
URBROJ: 2176/15-12-103
Martinska Ves, 15. studenoga 2012.
Jedinstveni upravni odjel

OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

37.
Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima, članka 13. Odluke o uvjetima, načinu
i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Općine Sunja (»Službeni vjesnik«, broj 14/11) i članka
32. Statuta Općine Sunja (»Službeni vjesnik«, broj
30/09, 26/10 i 43/10), Općinsko vijeće Općine Sunja,
na 32. sjednici održanoj 7. studenoga 2012. godine,
donijelo je
ODLUKU
o odabiru ponuditelja povodom natječaja za
prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sunja
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Sunja utvrđuje na temelju
Zapisnika Povjerenstva za prodaju nekretnina od 29.
listopada 2012. godine, da je za prodaju k.č.br. 1184/7,
upisanu u zk.ul. 1136, k.o. Sunja, ukupne površine
2770 m², u ulici Matije Gupca, a koja se sastoji od
oranice površine 1536 m², dvorišta površine 500 m²
i gospodarske zgrade površine 734 m², u otvorenom
roku, a po raspisanom javnom natječaju, s početnom
cijenom od 365.517,00 kuna, zaprimljena jedna ponuda:
Nevena Žužića iz Siska, Gustava Krkleca 15.
Shodno uvjetima natječaja, dana 29. listopada
2012. godine otvorena je ponuda te je utvrđeno da
ponuda ponuditelja Nevena Žužića iz Siska, Gustava
Krkleca 15, udovoljava uvjetima natječaja, ponuda je
pravovremena, dostavljeni su svi obvezni prilozi, nudi
se iznos od 366.000,00 kuna.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda za kupnju k.č.br. 1184/7,
upisanu u zk.ul. 1136, k.o. Sunja, ukupne površine

2770 m², u ulici Matije Gupca, a koja se sastoji od
oranice površine 1536 m², dvorišta površine 500 m²
i gospodarske zgrade površine 734 m² ponuditelja
Nevena Žužića iz Siska, Gustava Krkleca 15.
Utvrđuje se kupoprodajna cijena u iznosu od
366.000,00 kuna.
Iznos kupoprodajne cijene umanjuje se za iznos
uplaćene jamčevine od 36.551,70 kuna.
Kupoprodajna cijena uplatit će se jednokratnom
uplatom, na žiro račun Općine Sunja br. 24070001842600001 kod OTP banke Hrvatska d.d., uz poziv
na broj 68 7889 - OIB kupca.
Članak 3.
Između Općine Sunja kao prodavatelja i Nevena
Žužića iz Siska, Gustava Krkleca 15, kao kupca, zaključit će se ugovor o kupoprodaji nekretnine koja je
predmet ove Odluke u roku 15 dana od dana dostave
Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
Kupac je dužan u daljnjem roku od 15 dana uplatiti
kupoprodajnu cijenu.
Jamčevina uplaćena po utvrđenom najpovoljnijem
ponuditelju zadržava se i uračunava u kupoprodajnu
cijenu.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor
o kupoprodaji nekretnine, ili ne uplati kupoprodajnu
cijenu u danom roku, smatrat će se da je odustao od
ponude, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini ponuditelj
stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što u
potpunosti podmiri sve obveze prema Općini Sunja
utvrđene kupoprodajnim ugovorom.
Porez na promet nekretnina, ovjeru potpisa kod
javnog bilježnika, uknjižbu prava vlasništva i eventualne druge troškove koji mogu nastati u postupku
kupoprodaje nekretnine snosi ponuditelj.
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Članak 4.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Sunja
na zaključenje ugovora o kupoprodaji nekretnine s
odabranim ponuditeljem, u skladu s ovom Odlukom i
uvjetima natječaja.

Četvrtak, 15. studenoga 2012.

nepogoda u 2012. godini na poljoprivrednom zemljištu
u vlasništvu Republike Hrvatske za sve kulture osim
za pšenicu, ječam, raž, zob, uljanu repicu, heljdu i
gorušicu, koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit
će objavljena u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 947-03/11-01/01
URBROJ: 2176/17-03-12-33
Sunja, 7. studenoga 2012.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 320-02/12-01/28
Urbroj: 2176/17-03-12-2
Sunja, 7. studenoga 2012.
Predsjednik
Ivica Mikulić, v.r.

Predsjednik
Ivica Mikulić, v.r.
39.

38.
Na temelju točke II. Odluke Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 106/12) i članka 32.
Statuta Općine Sunja (»Službeni vjesnik«, broj 30/09,
26/10 i 43/10), Općinsko vijeće Općine Sunja, na 32.
sjednici održanoj 7. studenoga 2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o otpisu dijela zakupnine za poljoprivredno
zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
Članak 1.
Zakupcima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Sunja, za koju
je proglašena elementarna nepogoda otpisuje se plaćanje zakupnine za 2012. godinu, u dijelu zakupnine
od 50%, koji je prihod Proračuna Općine Sunja, za
sve kulture osim za pšenicu, ječam, raž, zob, uljanu
repicu, heljdu i gorušicu sukladno preporuci Vlade
Republike Hrvatske.
Članak 2.
Zakupcima poljoprivrednog zemljišta umanjit će
se zakupnina u dijelu od 25% koji je prihod državnog
proračuna i u dijelu od 50% koja je prihod Proračuna
Općine Sunja za sve kulture osim za pšenicu, ječam,
raž, zob, uljanu repicu, heljdu i gorušicu.
Ukoliko Sisačko-moslavačka županija donese Odluku
o otpisu dijela zakupnine za poljoprivredno zemljište
u vlasništvu Republike Hrvatske koje je prihod Županijskog proračuna, zakupnina će se umanjiti sukladno
njihovoj Odluci.
Članak 3.
Utvrđuje se popis fizičkih i pravnih osoba koje su
imale prijavljenu i utvrđenu štetu od elementarnih

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sunja (»Službeni vjesnik«, broj 30/09, 26/10 i 43/10), Općinsko vijeće
Općine Sunja, na 32. sjednici održanoj 7. studenoga
2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Poduzetničke zone »VAJDA« u Sunji
Članak 1.
Osniva se Poduzetnička zona »VAJDA« u Sunji
u ulici Branitelja Sunje na k.č.br. 2012/1, k.o. Sunja,
površine 5,4366 ha.
Članak 2.
Namjena Poduzetničke zone određena je Prostornim
planom uređenja Općine Sunja.
Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel i Općinski
načelnik da izrade Program izgradnje Poduzetničke
zone i pribave ostalu relevantnu imovinsko-pravnu dokumentaciju kako bi Agencija za upravljanje
državnom imovinom mogla darovati predmetnu nekretninu.
Članak 4.
Ovlašćuje se Općinski načelnik na potpisivanje
izjave o otpisu svih potraživanja prema Republici
Hrvatskoj u vrijednosti nekretnina.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.

Četvrtak, 15. studenoga 2012.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 943-01/08-01/11
URBROJ: 2176/17-03-12-26
Sunja, 7. studenoga 2012.
Predsjednik
Ivica Mikulić, v.r.
40.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sunja (»Službeni vjesnik«, broj 30/09, 26/10 i 43/10), Općinsko
vijeće Općine Sunja razmatrajući Studiju izvodljivosti
regionalnog vodoopskrbnog sustava Sisačko-moslavačke
županije i dopis Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog
odjela za srednju i donju Savu od 3. listopada 2012.
godine na 32. sjednici održanoj 7. studenoga 2012.
godine, donijelo je
ODLUKU
o spremnosti za sudjelovanje u EU projektu
regionalnog vodoopskrbnog sustava
Sisačko-moslavačke županije
Članak 1.
Općina Sunja spremna je za sudjelovanje u EU
projektu regionalnog vodoopskrbnog sustava Sisačkomoslavačke županije.

Članak 2.
Općina Sunja aktivno će sudjelovati sukladno svojim
mogućnostima u rješavanju niza pitanja kao što su:
definiranje obuhvata projekta, formiranja tzv. »krajnjeg
korisnika«, odnosno jednog regionalnog distributera
za čitavo predmetno područje umjesto trenutno postojećih, te preuzimanje odgovornosti za rješavanje
imovinsko-pravnih poslova i niz drugih bitnih pitanja
tehničke, pravne i financijske prirode.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine
Sunja.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 325-01/12-01/12
URBROJ: 2176/17-03-12-3
Sunja, 7. studenoga 2012.
Predsjednik
Ivica Mikulić, v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
6.
Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članka 13. Odluke o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Sunja (»Službeni vjesnik«, broj 14/11)
i članka 47. Statuta Općine Sunja (»Službeni vjesnik«,
broj 30/09, 26/10 i 43/10), Općinski načelnik Općine
Sunja donosi
ODLUKU
o odabiru ponuditelja povodom natječaja za
prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sunja
Članak 1.
Općinski načelnik Općine Sunja utvrđuje na temelju
Zapisnika Povjerenstva za prodaju nekretnina od 29.
listopada 2012. godine, da je za prodaju k.č.br. 405/1,
upisanu u zk.ul. 722, k.o. Greda Sunjska, ukupne
površine 478 m², a koja se sastoji od kuće u nižali
površine 14 m² i dvorišta u nižali površine 464 m², u
otvorenom roku, a po raspisanom javnom natječaju,
s početnom cijenom od 9.560,00 kuna, zaprimljena
jedna ponuda:
Kulturno umjetničkog društva »Seljačka sloga«
Greda Sunjska, Greda Sunjska 97A.
Shodno uvjetima natječaja, dana 29. listopada 2012.
godine otvorena je ponuda te je utvrđeno da ponuda

ponuditelja Kulturno umjetničkog društva »Seljačka
sloga« Greda Sunjska, Greda Sunjska 97A, udovoljava uvjetima natječaja, ponuda je pravovremena,
dostavljeni su svi obvezni prilozi, nudi se iznos od
9.570,00 kuna.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda za kupnju k.č.br. 405/1, upisanu u zk.ul. 722, k.o. Greda Sunjska, ukupne površine
478 m², a koja se sastoji od kuće u nižali površine
14 m² i dvorišta u nižali površine 464 m², ponuditelja
Kulturno umjetničkog društva »Seljačka sloga« Greda
Sunjska, Greda Sunjska 97A.
Utvrđuje se kupoprodajna cijena u iznosu od
9.570,00 kuna.
Iznos kupoprodajne cijene umanjuje se za iznos
uplaćene jamčevine od 957,00 kuna.
Kupoprodajna cijena uplatit će se jednokratnom
uplatom, na žiro račun Općine Sunja br. 24070001842600001 kod OTP banke Hrvatska d.d., uz poziv
na broj 68 7889 - OIB kupca.
Članak 3.
Između Općine Sunja kao prodavatelja i Kulturno
umjetničkog društva »Seljačka sloga« Greda Sunjska,
Greda Sunjska 97A, kao kupca, zaključit će se ugovor
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o kupoprodaji nekretnine koja je predmet ove Odluke
u roku 15 dana od dana dostave Odluke o odabiru
najpovoljnije ponude.
Kupac je dužan u daljnjem roku od 15 dana uplatiti
kupoprodajnu cijenu.
Jamčevina uplaćena po utvrđenom najpovoljnijem
ponuditelju zadržava se i uračunava u kupoprodajnu
cijenu.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor
o kupoprodaji nekretnine, ili ne uplati kupoprodajnu
cijenu u danom roku, smatrat će se da je odustao od
ponude, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini ponuditelj
stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što u
potpunosti podmiri sve obveze prema Općini Sunja
utvrđene kupoprodajnim ugovorom.
Porez na promet nekretnina, ovjeru potpisa kod
javnog bilježnika, uknjižbu prava vlasništva i eventualne druge troškove koji mogu nastati u postupku
kupoprodaje nekretnine snosi ponuditelj.

Četvrtak, 15. studenoga 2012.
Članak 4.

Općinski načelnik Općine Sunja zaključit će ugovor
o kupoprodaji nekretnine s odabranim ponuditeljem, u
skladu s ovom Odlukom i uvjetima natječaja.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit
će objavljena u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 943-01/12-01/05
URBROJ: 2176/17-01-12-7
Sunja, 7. studenoga 2012.
Općinski načelnik
Josip Kozarić, v.r.

Četvrtak, 15. studenoga 2012.
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Četvrtak, 15. studenoga 2012.

SADRŽAJ
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
48.

49.

6.

Odluka o razrješenju člana Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića »Krijesnica« Hrvatska Kostajnica

1865

Odluka o imenovanju člana Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića »Krijesnica« Hrvatska Kostajnica

1865

23.

Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljavanju Kataloga informacija Grada Novske

18.

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju
službenika za informiranje

1866

19.

Izmjena Plana prijama na stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog
odnosa u upravnim tijelima Grada Novske
za 2012. godinu

1866

- Druga izmjena tablice 1. - Plan prijma
na stručno osposobljavanje u Gradu
Novska za 2012. godinu

1867

1865

1.

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu
II. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Martinska Ves

1870

Odluka o odabiru ponuditelja povodom
natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sunja

1871

Odluka o otpisu dijela zakupnine za
poljoprivredno zemljište u vlasništvu
Republike Hrvatske

1872

39.

Odluka o osnivanju Poduzetničke zone
»VAJDA« u Sunji

1872

40.

Odluka o spremnosti za sudjelovanje
u EU projektu regionalnog vodoopskrbnog sustava Sisačko-moslavačke
županije

1873

38.

1868

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Odluka o izmjenama Odluke o korištenju
poslovnih prostora u zgradi stare Općine
i Domu kulture za rad političkih stranaka
i udruga s područja Općine Gvozd

1870

OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
37.

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

5.

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja
AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG
ODJELA

17.

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke
o imenovanju predstavnika Općine Donji
Kukuruzari u Skupštinu trgovačkog društva Komunalac Donji Kukuruzari d.o.o.

1869

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

GRAD NOVSKA
AKTI GRADONAČELNIKA

33.

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u Općini
Gvozd

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
6.
1868

Odluka o odabiru ponuditelja povodom
natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sunja

1873

»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, 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.

