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GODINA LVII

OPĆINA JASENOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

14.
Na temelju članka 17. stavka 7. i članka 30. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama (»Narodne novine«, broj 90/11) i Uredbe o
naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
u prostoru (»Narodne novine«, broj 101/11) i članka
34. Statuta Općine Jasenovac (»Službeni vjesnik«,
broj 40/09), Općinsko vijeće Općine Jasenovac, na
sjednici održanoj 14. listopada 2011. godine, donosi

strukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih
naselja na području Općine Jasenovac, a sukladno
Programu mjera koji se donosi do kraja svake tekuće
godine za sljedeću proračunsku godinu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Jasenovac.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

ODLUKU
o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne
zone pri zadržavanju nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru
Članak 1.
S ciljem uključivanja u pravni sustav nezakonito
izgrađenih zgrada na području Općine Jasenovac
i uvažavajući prostorne, socijalne, gospodarske i
tehničke zahtjeve, a u svrhu obračuna naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
ovom Odlukom utvrđuje se vrijednost jediničnih iznosa
naknade za pripadajuće položajne zone na području
Općine Jasenovac (nadalje: Naknada).
Članak 2.
Vrijednost jediničnog iznosa Naknade za položajne
zone utvrđuje se u kunama po m 2, kako slijedi:

KLASA: 360-01/11-01/01
URBROJ: 2176/11-02-11-01
Jasenovac, 14. listopada 2011.
Predsjednik
Zoran Prpić, mag. polit., v.r.

15.
Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«,
broj 90/11) i članka 34. Statuta Općine Jasenovac
(»Službeni vjesnik«, broj 40/09), Općinsko vijeće
Općine Jasenovac, na sjednici održanoj 14. listopada
2011. godine, donosi

-

naknada za prvu zonu u
vrijednosti od

20,00 kn/m 2,

-

naknada za drugu zonu u
vrijednosti od

ODLUKU

10,00 kn/m 2,

-

naknada za treću zonu u
vrijednosti od

o broju etaža koje se mogu ozakoniti na
nezakonito izgrađenoj zgradi

3,00 kn/m 2.

Položajne zone, za izračun Naknade iz stavka 1.
ovog članka, odgovaraju zonama utvrđenim Odlukom
o komunalnom doprinosu.
Članak 3.
Sredstva ostvarena od Naknade iz članka 2. ove
Odluke koristit će se namjenski za poboljšanje infra-

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se broj etaža zgrade koje
se mogu ozakoniti u postupku ozakonjenja nezakonito
izgrađenih zgrada na području Općine Jasenovac, a
koji se, temeljem zahtjeva stranaka, provodi sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama (»Narodne novine«, broj 90/11 - nadalje:
Zakon).
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Članak 2.
Na nezakonito izgrađenoj zgradi, izgrađenoj protivno
Prostornom planu uređenja Općine Jasenovac može
se, protivno tomu planu, osim dvije etaže od kojih je
druga potkrovlje propisanih Zakonom, ozakoniti još
dvije etaže ako se takva zgrada nalazi unutar građevinskog područja i još dvije etaže ako se ta zgrada
nalazi izvan građevinskog područja Općine Jasenovac.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Jasenovac.

Petak, 2. prosinca 2011.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 360-01/11-01/02
URBROJ: 2176/11-02-11-01
Jasenovac, 14. listopada 2011.
Predsjednik
Zoran Prpić, mag. polit., v.r.

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

5.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 138/09 i
55/11), Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje
JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu UPU-a poduzetničkih zona
»Blatnjača« i »Hatnjak«
1. Javna rasprava započet će 12. prosinca 2011.
godine, a završit će 12. siječnja 2012. godine.
2. Javni uvid u Prijedloge UPU-a poduzetničkih
zona Blatnjača i Hatnjak (u daljnjem tekstu:
UPU) održat će se u Vijećnici Općinskog vijeća
Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3,
radnim danom u vremenu od 7,30 do 15,30
sati. Na javnom uvidu bit će izloženi tekstualni
i grafički prikaz UPU-a gospodarskih zona
Hatnjak i Blatnjača.
3. Javno izlaganje UPU-a u postupku javne rasprave
održat će se dana 16. prosinca 2011. godine s
početkom u 12 sati u Vijećnici Općinskog vijeća
Općine Lipovljani, Trg svetog Josipa 3, na katu
zgrade.
4. Prijedlozi i primjedbe na izložene Prijedloge
UPU-a mogu se davati na slijedeći način:
a) tijela državne uprave, upravna tijela županije, pravne osobe s javnim ovlastima
dostavljaju pismene prijedloge i primjedbe
Općini Lipovljani zaključno s datumom 12.
siječnja 2012. godine do 15,30 sati.
b) građani i vlasnici nekretnina:
-		 upisuju prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme
trajanja javnog uvida tj. zaključno sa danom
12. siječnja 2012. godine do 15.30 sati.

-		 daju prijedloge i primjedbe u zapisnik o
javnom izlaganju dana 16. prosinca 2011.
godine s početkom u 12 sati.
-		 dostavljaju pismene prijedloge i primjedbe
Općini Lipovljani zaključno s danom 12.
siječnja 2012. godine.
Uz svaki prijedlog odnosno primjedbu potrebno je
priložiti kopiju katastarskog plana ukoliko se na isti
primjedba odnosi.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja,
neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća u javnoj
raspravi.
5. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u
javnoj raspravi, te da dostave svoje prijedloge
i primjedbe.
6. Objava Javne rasprave izvršit će se u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani, na WEB
stranici Općine Lipovljani i na oglasnoj ploči
Općine Lipovljani.
7. Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon
044 635 602.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 350-02/11-01/01
Urbroj: 2176/13-02-11-07
Lipovljani, 2. prosinca 2011.
Općinski načelnik
Mario Ribar, dipl. oec., v.r.

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

21.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Topusko
(»Službeni vjesnik«, broj 34/09), Općinsko vijeće

Općine Topusko, na 17. sjednici održanoj 4. listopada
2011. godine, donijelo je

Petak, 2. prosinca 2011.
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I. izmjene programa
kapitalnih ulaganja Općine Topusko za 2011.
godinu
I.
Ovim Izmjenama mijenja se Program kapitalnih
ulaganja Općine Topusko za 2011. godinu (u daljnjem
tekstu: Program) objavljen u (»Službenom vjesniku«,
broj 55/10).
II.
U točci III. stavku 1. retku četvrtom, iznos
od »1.300.000,00 kuna«, mijenja se iznosom od
»1.150.000,00 kuna«, u devetom retku iznos od
»150.000,00 kuna« mijenja se iznosom od »300.000,00
kuna«.

III.
Ove izmjene Programa je sastavni dokument
Proračuna za 2011. godinu i stupa na snagu osmog
dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Općine
Topusko.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/10-01/22
URBROJ: 2176/18-02-11-34
Topusko, 4. listopada 2011.
Predsjednik
Mladen Išek, v.r.
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SADRŽAJ
OPĆINA JASENOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
14.

15.

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa
za položajne zone pri zadržavanju nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

2245

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

2245

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
5.

Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a poduzetničkih zona »Blatnjača« i »Hatnjak

2246

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
21.

I. izmjene Programa kapitalnih ulaganja
Općine Topusko za 2011. godinu

2246

»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.

