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SRIJEDA, 16. LISTOPADA 2013.

GODINA LIX

OPĆINA GVOZD

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
7.
Sukladno odredbama Zakona o arhivskom gradivu
i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00 i
65/09), na temelju članka 17. i 18. Pravilnika o zaštiti
i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan
arhiva (»Narodne novine«, broj 63/04 i 106/07) i
članka 45. stavka 3. alineje 27. Statuta Općine Gvozd
(»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr. i 6/13),
općinski načelnik Općine Gvozd, 3. rujna 2013. godine,
donio je
PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva
Članak 1.
U članku 4. stavku 1. točke 2. Pravilnika o zaštiti i
obradi arhivskog i registraturnog gradiva (»Službeni
vjesnik«, broj 17/07 i 21/12 - u daljnjem tekstu: Pravilnik) riječi »Arhivska knjiga« zamjenjuju se riječima
»Knjiga pismohrane«.
Članak 2.
Članak 5. Pravilnika mijenja se i glasi:

-

razvođenje akata u upisniku predmeta upravnog
postupka odnosno urudžbenom zapisniku,

-

stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje.«.
Članak 3.

U članku 12. Pravilnika, u stavcima 1. i 3., riječi
»arhivsku knjigu« brišu se i zamjenjuju riječima »knjigu
pismohrane«.
U članku 12. Pravilnika stavak 4. mijenja se i glasi:
»Redni broj upisa u knjigu pismohrane nastavlja
se neprekidno bez obzira na godište i vrstu gradiva.«.
U članku 12. Pravilnika stavak 5. mijenja se i glasi:
»Popis arhivskog gradiva strukturiran po dokumentacijskim cjelinama dostavlja se nadležnom Državnom arhivu jednom godišnje u elektroničkom obliku
sukladno članku 7. stavku 3. i 4. Pravilnika zaštiti i
čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva
(»Narodne novine«, broj 63/04 i 106/07).«.
Članak 4.
U članku 17. Pravilnika stavak 2. mijenja se i glasi:
»Korištenje gradiva može se uskratiti u slučajevima
iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama
(»Narodne novine«, broj 25/13).«.
Članak 5.

»Članak 5.
Uredsko poslovanje Općine Gvozd vodi se sukladno
Uredbi o uredskom poslovanju (»Narodne novine«,
broj 7/09) i Pravilniku o jedinstvenim klasifikacijskim
oznakama stvaralaca i primalaca akata (»Narodne
novine«, broj 38/88).
Uredsko poslovanje obuhvaća sljedeće radne
postupke:
-

primitak pošiljki,

-

upisivanje pismena u odgovarajuće evidencije
uredskog poslovanja (upisnik predmeta upravnog
postupka i urudžbeni zapisnik),

-

dostava pismena u rad,

-

otpremanje akata,

U članku 26. Pravilnika stavak 1. mijenja se i glasi:
»Arhivsko gradivo Općine predaje se nadležnom
Državnom arhivu temeljem Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00 i
65/09) i Pravilnika o predaji arhivskog gradiva arhivima
(»Narodne novine«, broj 90/02).«.
Članak 6.
U članku 27. Pravilnika stavak 3. mijenja se i glasi:
»Zaduženi službenik za pismohranu mora imati
najmanje srednju stručnu spremu i položen stručni
ispit za djelatnika u pismohranama sukladno članku
8. stavku 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima
(»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00 i 65/09) i podzakonskim propisima.
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Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd,
a primjenjivat će se nakon dobivene suglasnosti na
isti od nadležnog Državnog arhiva.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKI NAČELNIK

Srijeda, 16. listopada 2013.

KLASA: 036-01/13-01/02
URBROJ: 2176/09-02-13-1
Vrginmost, 3. rujna 2013.
Općinski načelnik
Branko Jovičić, dipl. ing., v.r.

Na ovaj Pravilnik je dao suglasnost Državni arhiv
u Karlovcu, Rješenje KLASA: UP/I-612-06/13-05/22,
URBROJ: 2133-62-13-03 od 11. listopada 2013. godine.

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

31.

Članak 5.

Na temelju članka 51. stavka 1. Zakona o tržištu
toplinske energije (»Narodne novine«, broj 80/13), po
prijedlogu Povjerenstva za davanje koncesije za distribuciju toplinske energije na području Općine Topusko i
općinskog načelnika Općine Topusko, Općinsko vijeće
Općine Topusko, na 3. sjednici održanoj 15. listopada
2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o distribuciji toplinske energije na području
Općine Topusko do zaključenja ugovora o
koncesiji

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave
u »Službenom vjesniku« Općine Topusko.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/10-01/03
URBROJ: 2176/18-02-13-88
Topusko, 15. listopada 2013.
Predsjednik
Dragan Čučković dipl. ing. v.r.

Članak 1
Trgovačko društvo TOP - TERME, Trg bana Josipa Jelačića 16, Topusko, koje je sukladno Odluci
Općinskog vijeća Općine Topusko Klasa: 363-01/1001/03 i Urbroj: 2176/18-02-13-87 od 15. veljače
2013. godine, a nakon pripajanja trgovačkog društva
»TERMALNA VODA« (koncesionara), nastavilo vršiti
distribuciju toplinske energije na području Općine
Topusko, ovlašćuje se da u tijeku sezone grijanja
2013/2014. vrši distribuciju toplinske energije na području Općine Topusko.
Članak 2.
Trgovačko društvo TOP - TERME, Trg bana Josipa
Jelačića 16, Topusko, distribuciju toplinske energije,
temeljem ove Odluke, vrši do zaključenja Ugovora o
koncesiji, a najduže do 6. srpnja 2014. godine.
Članak 3.
Obračun isporučene toplinske energije vrši se
sukladno tarifnim stavkama utvrđenim Odlukom Općinskog vijeća Općine Topusko Klasa: 363-01/10-01/03,
Urbroj: 2176/18-02-12-75 od 21. studenoga 2012.
godine i odobrenim po Hrvatskoj regulatornoj agenciji.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van
snage Odluka Općinskog vijeća Klasa: 363-01/1001/03 i Urbroj: 2176/18-02-13-87 od 15. veljače
2013 godine.

32.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Topusko
(»Službeni vjesnik«, broj 34//09 i 10/13), Općinsko
vijeće Općine Topusko, na 3. sjednici održanoj 15.
listopada 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području
Općine Topusko
Članak 1.
U Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora
na području Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj
13 /03 i 3/05) u članku 3. iza stavka 1. dodaje se novi
stavak 2. koji glasi:
»Mandat članova vijeća traje četiri godine.«.
Dosadašnji stavci 2, 3. i 4. postaju stavci 3, 4. i 5.
Članak 2.
Članak 5. mijenja se i glasi:
»Član vijeća ne može istodobno biti općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, član upravnog
tijela trgovačkog društva u kojem Općina ima udjele ili
dionice te ravnatelj ustanove kojoj je Općina osnivač.
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Članu vijeća mandat prestaje u sljedećim slučajevima:
-

ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke, sukladno pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom postupku,

-

ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno
lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-

ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem
od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-

ako mu prestane prebivalište s područja mjesnog
odbora, danom prestanka prebivališta,

-

ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko
državljanstvo, danom prestanka državljanstva,

-

smrću,

-

ako počne obnašati dužnost iz stavka 1. ovog
članka, danom stupanja na dužnost.«.
Članak 3.

U članku 6. stavku 4. riječi »nezavisnoj listi« zamjenjuju se riječima »listi grupe birača«.
Članak 4.
U članku 8. stavku 1. riječi »nezavisnu kandidacijsku listu« zamjenjuju se riječima »kandidacijsku listu
grupe birača«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su
prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.«.
Članak 5.
Članak 9. mijenja se i glasi:
»Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu
čiji sadržaj i oblik propisuje Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća.
U obrazac za prikupljanje potpisa birača unose se
sljedeći podaci:
-

ime, prezime, prebivalište birača, broj važeće
osobne iskaznice birača i mjesto njezina izdavanja te potpis birača.«.
Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi:
»Kandidacijske liste moraju biti dostavljene Izbornom
povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na
snagu odluke o raspisivanju izbora.
Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke
stranke, dvaju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su
političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke,
odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice.
Ako su kandidacijsku listu predložili birači njezin
naziv je »kandidacijska lista grupe birača«.
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.«.
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Članak 7.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezno se navodi ime i prezime kandidata,
nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni
identifikacijski broj (OIB) i spol.«.
Članak 8.
U članku 12. stavku 1. riječi »četiri dana« zamjenjuju se riječima »48 sati«.
Članak 9.
U članku 13. stavku 2. riječi »nezavisne liste« zamjenjuju se riječima »kandidacijske liste grupe birača«.
Članak 10.
U članku 14. stavku 1. i 3. riječi »nezavisnih lista«
zamjenjuju se riječima »kandidacijskih lista grupe
birača«.
Članak 11.
U članku 15. riječi »do zaključno 21,00 sat« zamjenjuju se riječima »do zaključno 19,00 sati«.
Članak 12.
U članku 16. stavku 1. broj »45« zamjenjuje se
brojem »77«.
Članak 13.
Članak 17. mijenja se glasi:
»Članovi vijeća biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje mjesnog odbora
čini jednu izbornu jedinicu.
Svi birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju na temelju
kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.
Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake
kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan
broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli
s brojevima od jedan do, zaključno, broja koliko se
članova vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u
vijeću osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko
brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne
ostatke koliko se članova vijeća bira. Svaka od tih lista
dobiva onoliki broj mjesta u vijeću koliko je postigla
pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih
rezultata koliko se članova vijeća bira.
Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne
može utvrditi koja bi između dviju ili više lista dobila
mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je dobila
više glasova.
Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te
se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u vijeću,
ono će pripasti svakoj od tih lista. Ako je broj takvih
lista dvije ili više, broj članova vijeća će se povećati
i u tom slučaju broj članova vijeća može biti paran.
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Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju
liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih
glasova birača.«.
Članak 14.
U članku 19. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4.
koji glase:
»Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora
imaju pravo na naknadu za svoj rad.
Visinu naknade utvrđuje odlukom općinski načelnik.«.
Članak 15.
Članak 20. mijenja se i glasi:
»Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.
Stalni sastav Izbornog povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana (u daljnjem tekstu:
članovi stalnog sastava).

Srijeda, 16. listopada 2013.

Ako se ne postigne dogovor o predstavnicima političkih stranaka, njihov raspored odredit će Izborno
povjerenstvo ždrijebom između predloženih kandidata.
Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih
odbora i dostaviti njihova imena Izbornom povjerenstvu
najkasnije 12 dana prije održavanja izbora. Ne odrede
li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju Izbornom povjerenstvu u zadanom roku, Izborno povjerenstvo će
samostalno odrediti članove biračkih odbora.
Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i
dužnosti.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog
odbora ne smiju biti kandidati za članove vijeća, a
predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju
biti članovi niti jedne političke stranke.«.
Članak 18.
U članku 23. stavku 7. iza riječi »glasuje« dodaju
se riječi »i zbirna lista«.

Članove stalnog sastava imenuje Općinsko vijeće.
Predsjednik stalnog sastava Izbornog povjerenstva
mora biti magistar pravne struke, a potpredsjednik
stalnog sastava mora biti najmanje sveučilišni prvostupnik pravne struke.
Članovi stalnog sastava ne smiju biti članovi niti
jedne političke stranke niti kandidati za članove vijeća.
Prošireni sastav Izbornog povjerenstva čine jedan
predstavnik većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka i jedan dogovorno predloženi predstavnik
oporbenih političkih stranaka, sukladno stranačkom
sastavu Općinskog vijeća, a određuju se u roku od 8
dana od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Ako se ne postigne dogovor o predstavnicima političkih stranaka, njihov se izbor obavlja ždrijebom između
predloženih kandidata pred općinskim načelnikom.
Članovi proširenog sastava ne smiju biti kandidati
za članove vijeća.
Svi članovi Izbornog povjerenstva imaju jednaka
prava i dužnosti.«.
Članak 16.
U članku 21. stavku 1. alineji 7. iza riječi »kandidacijske liste« dodaju se riječi »i zbirnu listu«.
Članak 17.
Članak 22. mijenja se i glasi:
»Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto
radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja
pravilnosti i tajnosti glasovanja, odlukom Izbornog
povjerenstva, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora.
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i
četiri člana.
Dva člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a dva člana
oporbena politička stranka, odnosno političke stranke,
sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća.

Članak 19.
Članak 37. briše se.
Članak 20.
Članak 38. mijenja se i glasi:
»Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja
ili u postupku izbora za članove vijeća mogu podnijeti
političke stranke, nositelji kandidacijske liste grupe
birača, kandidati, najmanje 25 birača ili najmanje 5%
birača jedinice u kojoj se provode izbori.
Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih
stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad
ga je podnijela samo jedna politička stranka.
Političke stranke će na temelju svojih statuta
odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem
prigovora.«.
Članak 21.
Članak 42. mijenja se glasi:
»Protiv rješenja Izbornog povjerenstva podnositelj
prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem ima
pravo žalbe Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se putem
Izbornog povjerenstva, u roku od 48 sati, računajući
od dana primitka pobijanog rješenja.
Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji će odlučiti o žalbi u roku od 48 sati od dana
primitka žalbe.«.
Članak 22.
U članku 44. iza stavka 2. dodaje stavak 3. koji glasi:
»Izborno povjerenstvo će objaviti cjelovito izvješće
o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja, u
roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata
izbora.
Pod objavom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva
se objava na internetskim stranicama Općine Topusko.

Srijeda, 16. listopada 2013.
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Članak 23.
Članak 45. mijenja se i glasi:
»Prva, konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se
u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata
izbora.
Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva općinski
načelnik ili osoba koju on ovlasti.
Ako se vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka
1. ovog članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu
konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana
kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako
se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni
sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u
nastavnom roku od 30 dana.
Konstituirajućoj sjednici vijeća, do izbora predsjednika, predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske
liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više
lista dobilo isti najveći broj glasova, konstituirajućoj
sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste
koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.
Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika.
Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka
1. i 3. ovog članka, raspisat će se novi izbori.«.
Članak 24.
Iza članka 46. dodaje se članak 46a. koji glasi:
»Članak 46a.
Na pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom, na
odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o
lokalnim izborima.«.
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave
u »Službenom vjesniku« Općine Topusko.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/02-01/01
URBROJ: 2176/18-02-13-4
Topusko, 15. listopada 2013.
Predsjednik
Dragan Čučković dipl. ing. v.r.

Članak 1.
U nazivu Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova
Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, članova
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i djelatnika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj 18/05 i 1/08) riječi »i Općinskog
poglavarstva« brišu se.
Članak 2.
U članku 1. riječi »i Općinskog poglavarstva« brišu se.
Članak 3.
U članku 6. riječi »Kolektivnog ugovora za državne
službenike i namještenike« zamjenjuju se riječima
»Pravilnika o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Topusko«.
Članak 4.
Članak 7. briše se.
Članak 5.
Članak 8. mijenja se i glasi:
»Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na mjesečnu naknadu za obavljanje poslova u neto iznosu
od 1.000,00 kuna«.
Članak 6.
U članku 9. iznos od »250,00 kuna« zamjenjuje se
iznosom od »300,00 kuna«.
Članak 7.
Članak 10. briše se.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Topusko, a
primjenjuje se od 1. prosinca 2013. godine.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

33.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Topusko
(»Službeni vjesnik«, broj 34/09 i 10/13), Općinsko
vijeće Općine Topusko, na 3. sjednici održanoj 15.
listopada 2013. godine, donijelo je

KLASA: 120-01/05-01/01
URBROJ: 2176/18-02-13-3
Topusko, 15. listopada 2013.
Predsjednik
Dragan Čučković dipl. ing. v.r.

ODLUKU
o izmjenama Odluke o kriterijima za utvrđivanje
plaća, naknada i drugih primanja dužnosnika,
članova Općinskog vijeća i Općinskog
poglavarstva, članova vijeća i predstavnika
nacionalnih manjina i djelatnika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Topusko

34.
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Na-
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rodne novine«, broj 28/10) i članka 31. Statuta Općine
Topusko (»Službeni vjesnik«, broj 34/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Topusko, na prijedlog općinskog
načelnika, na 3. sjednici održanoj 15. listopada 2013.
godine, donijelo je
ODLUKU

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 120-01/10-01/02
URBROJ: 2176/18-02-13-2
Topusko, 15. listopada 2013.

o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Topusko
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Topusko (»Službeni vjesnik«, broj 32/10) u članku 2.
stavku 1. točki 10., koeficijent »0,70« zamjenjuje se
koeficijentom »0,85«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Topusko, a
primjenjuje se od 1. prosinca 2013. godine.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 120-01/10-01/05
URBROJ: 2176/18-02-13-2
Topusko, 15. listopada 2013.
Predsjednik
Dragan Čučković dipl. ing. v.r.
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Predsjednik
Dragan Čučković dipl. ing. v.r.

36.
Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11, 130/11 i
56/13) i članka 31. Statuta Općine Topusko (»Službeni
vjesnik«, broj 34//09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine
Topusko, na 3. sjednici održanoj 15. listopada 2013.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o priključenju na
komunalne vodne građevine na području
Općine Topusko
Članak 1.
U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Topusko (»Službeni vjesnik«,
broj 57/11) članak 1. mijenja se i glasi:
»Ovom Odlukom se utvrđuje postupak priključenja
građevine i druge nekretnine na komunalne vodne
građevine i rokovi za priključenje na komunalne vodne
građevine.«.

35.

Članak 2.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10) i članka 31. Statuta Općine Topusko
(»Službeni vjesnik«, broj 34/09 i 10/13), Općinsko
vijeće Općine Topusko, na prijedlog općinskog načelnika, na 3. sjednici održanoj 15. listopada 2013.
godine, donijelo je

Članak 8. briše se.
Članak 3.
U članku 12. stavku 3. riječi »drugi zakoniti posjednik nekretnine« zamjenjuju se riječima »zakoniti
posjednik građevine odnosno zakoniti posjednik druge
nekretnine«.

ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Topusko iz radnog odnosa
Članak 1.
U Odluci o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Topusko
iz radnog odnosa (»Službeni vjesnik«, broj 18/10) u
članku 4. stavku 1. alineji 2., koeficijent »1,00« zamjenjuje se koeficijentom »1,20«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Topusko, a
primjenjuje se od 1. prosinca 2013. godine.

Članak 4.
U članku 13. stavku 1. alineja 4. briše se.
Dosadašnje alineje 5. i 6. postaju alineje 4. i 5.
Članak 5.
Članak 14. mijenja se i glasi:
»Isporučitelj vodne usluge, na temelju zahtjeva za
priključenje, utvrđuje postojanje tehničko-tehnoloških
uvjeta priključenja na komunalne vodne građevine, te
ako za priključenje nisu ispunjeni tehničko-tehnološki
uvjeti donosi odluku o odbijanju zahtjeva.
Isporučitelj vodne usluge dužan je donijeti odluku
iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana od dana
primitka urednog zahtjeva.«.
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Članak 6.
Članak 15. briše se.
Članak 7.
Članak 16. mijenja se i glasi:
»U slučaju da su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti
priključenja na komunalne vodne građevine, vlasnik ili
korisnik građevine odnosno druge nekretnine, dužan
je s isporučiteljom vodne usluge sklopiti ugovor o
izgradnji priključka.
Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži:
-

naziv ugovornih strana,

-

vrstu priključka,

-

mjesto i adresu priključenja,

-

oznaku katastarske čestice,

-

cijenu izgradnje priključka,

-

rok izgradnje priključka,

-

posebne uvjete priključenja,

-

troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora,
te

-

odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodne usluge, bez naknade.«.
Članak 8.

Naslov iznad članka 22. »V. PRIVREMENO KORIŠTENJE VODNIH USLUGA« i članci 22, 23. i 24.
brišu se.
Članak 9.
Članak 26. briše se.
Članak 10.
Članak 27. briše se.
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Članak 11.

Naslov iznad članka 28. »VII. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE« i članci 28, 29, 30. i 31. brišu se.
Članak 12.
Naslov iznad članka 32. »VIII. FINANCIRANJE
GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD
STRANE BUDUĆIH KORISNIKA« i članak 32. brišu se.
Članak 13.
Naslov iznad članka 33. »IX. OSLOBOĐENJE OD
PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE« i članci
33. i 34. brišu se.
Članak 14.
Naslov iznad članka 35. »X. NADZOR« i članak
35. brišu se.
Članak 15.
Naslov iznad članka 36. »XI. PREKRŠAJNE ODREDBE« i članak 36. brišu se.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Topusko.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 325-01/11-01/01
URBROJ: 2176/18-02-13-5
Topusko, 15. listopada 2013.
Predsjednik
Dragan Čučković dipl. ing. v.r.
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SADRŽAJ
OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
7.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti
i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

1941

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
31.

32.

33.

34.

35.

36.

Odluka o distribuciji toplinske energije na
području Općine Topusko do zaključenja
ugovora o koncesiji

1942

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o izboru članova vijeća mjesnih odbora
na području Općine Topusko

1942

Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima
za utvrđivanje plaća, naknada i drugih
primanja dužnosnika, članova Općinskog
vijeća i Općinskog poglavarstva, članova
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Topusko

1945

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima
za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Topusko

1945

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim
pravima općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika Općine Topusko iz
radnog odnosa

1946

Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevina na
području Općine Topusko

1946

»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.

