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SLUÆBENI VJESNIK
2003.
BROJ: 9

SRIJEDA, 16. TRAVNJA 2003.

GODINA XLIX

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
26.
Na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o ustroju,
popuni, pozivanju i uporabi postrojbi, službi i tijela
za upravljanje i voenje postrojbi, te drugih oblika
organiziranja Civilne zaštite (»Narodne novine« broj
31/95) i članka 42. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Hrvatska Kostajnica na 38. sjednici održanoj
10. travnja 2003. godine donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju Stožera Civilne zaštite Grada
Hrvatska Kostajnica
I.
U Stožer Civilne zaštite Grada Hrvatska Kostajnica
imenuju se:
1. Damir Atilija - predsjednik,

3. Antun Pavičić - član,
4. Božidar Janković - član,
5. Tomislav Križanić - član, predstavnik Policije
uprave Sisačko-moslavačke.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/01-01/64
Urbroj: 2176/02-01-02-4
Hrvatska Kostajnica, 10. travnja 2003.
Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oec., v.r.

2. Zoran Stunković - član,

OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
12.
Na temelju članka 9d. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (»Narodne novine« broj 45/03) i članka
27. Statuta Općine Dvor (Službeni vjesnik« broj 19/
01, 13/02 i 4/03), Općinsko vijeće Općine Dvor na
sjednici održanoj 11. travnja 2003. godine donijelo
je
STATUTARNU ODLUKU
o broju vijećnika Općinskog vijeća Općine Dvor
iz Hrvatskog naroda
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Dvor ima petnaest vijećnika
(članak 26. stavak 3. Statuta).
U Vijeću mora biti najmanje 5 (pet) vijećnika iz
Hrvatskog naroda.

Članak 2.
Ova Statutarna odluka sastavni je dio Statuta
Općine Dvor.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/03-01/03
Urbroj: 2176/08-03-02-01-01
Dvor, 11. travnja 2003.
Predsjednik
Stojan Krnjaić, v.r.
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Članak 1.

13.
Na temelju članka 29. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, članak 27. Statuta Općine
Dvor (»Službeni vjesnik« broj 19/01, 13/02 i 4/03),
te članka 5. Odluke o provedbi izbora u mjesnim
odborina na području Općine Dvor, Općinsko vijeće
Općine Dvor na sjednici održanoj 11. travnja 2003.
godine donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva
Članak 1.
U Općinsko izborno povjerenstvo za izbor u Vijeće
mjesnih odbora imenuju se:

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, način i mjerila
za plaćanje komunalne naknade na području Općine
Dvor i to:
- naselja u Općini Dvor obuhvaćena obvezom
plaćanja komunalne naknade,
-

područja zona Općine Dvor,

-

koeficijent zona (Kz) za pojedine zone,

- koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i
za graevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja
poslovne djelatnosti,
- nekretnine koje su od važnosti za Općinu Dvor,
a koje mogu biti potpuno ili djelomično osloboene
plaćanja komunalne naknade,
- uvjeti i razlozi za mogućnost pojedinačnog
oslobaanja od plaćanja komunalne naknade.

1. Pero Samardžija, dipl. iur. - za predsjednika,
2. Stojan Vukelić, oec. - za člana,
3. Ljuban Menićanin, dipl. ing. - za člana.
Za zamjenika predsjednika i zamjenike članova
Općinskog povjerenstva imenuju se:
1. Milan Ostojić - za zamjenika predsjednika,
2. Milan Anić - za zamjenika člana,
3. Dragan Raenović - za zamjenika člana.
Članak 2.
Izborno povjerenstvo ima mandat provoenja izbora
u vijeću mjesnih odbora.

Članak 2.
Na području Općine Dvor komunalna naknada
se plaća u naseljima: Dvor, Matijevići, Zamlača, Struga
Banska, Unčani, Golubovac Divuški, Divuša, Kozibrod,
Kuljani Gornji, Kuljani Donji, Volinja, Vanići, Ćore,
Hrtić, Grmušani, Trgovi, Rujevac, Gvozdansko, Komora,
Donji Žirovac, Donji Javoranj, Gornji Javoranj, Brani
Zrinski, Gornja Oraovica, Donja Oraovica, Gorička,
Lotine, Paukovac, Šegestin, Javornik, Donja Stupnica,
Ljeskovac, Bujinja, Donji Dobretin, Draškovac, Gage,
Glavičani, Gornja Stupnica, Gornji Dobretin, Grabovica,
Javnica, Jovac, Kepčije, Ljubina, Pedalj, Riječani
Bujinjski, Rogulje, Rudeži, Sočanica, Stanić Polje,
Šakanlije, Švrakarica, Udetin, Vrpolje Bansko, Zakopa
i Zrin.
Članak 3.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se na oglasnoj ploči Općine Dvor i u
»Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE

Za obvezu plaćanja komunalne naknade na
područjima Općine Dvor odreuju se četiri zone i to:
prva (I.) zona, druga (II.) zona, treća (III.) zona,
četvrta (IV.) zona i peta (V.) nenaplativa zona.
Odlukom o zonama odrediti će se i pripadnost
naselja pojedinim zonama.
Članak 4.

Klasa: 023-07/03-01/01
Urbroj: 2176/08-03-02-01-01
Dvor, 11. travnja 2003.
Predsjednik
Stojan Krnjaić, v.r.

Koeficijenti zona za pojedine zone su:
-

za prvu (I.) zonu

1,00

-

za drugu (II.) zonu

0,70

-

za treću (III.) zonu

0,50

-

za četvrtu (IV.) zonu

0,30

-

za petu (V.) zonu

nenaplativa zona

Članak 5.

14.
Na temelju članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni
tekst), te članka 27. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik« broj 19/01, 13/02 i 4/03), Općinsko vijeće
Općine Dvor na sjednici održanoj 11. travnja 2003.
godine donijelo je
ODLUKU
o komunalnoj naknadi

Za poslovni prostor i graevno zemljište koje služi
u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti koeficijent
namjene (Kn) odreuje se kako slijedi:
-

za poslovni prostor koji služi
za proizvodne djelatnosti

3,00

-

za poslovni prostor koji služi u
svrhu obavljanja ostalih djelatnosti

5,00

-

za graevno zemljište koje služi u
svrhu obavljanja poslovne djelatnosti

0,50
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Članak 6.
Koeficijent namjene (Kn), ovisno o vrsti nekretnine,
utvruje se kako slijedi:
-

stambeni prostor i prostor koji koriste
neprofitne organizacije

1,00

-

za garažni prostor

1,00

-

za neizgraeno graevno zemljište

0,05
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- koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i
socijalne skrbi u vlasništvu države i županije,
- koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje
njihove vjerske i obrazovne djelatnosti,
- za graevna zemljišta na kojima su spomen
obilježja, spomen područja i masovne grobnice,
- za koje se Odlukom o komunalnoj naknadi
utvrdi da su važne za jedinicu lokalne samouprave,
a njihovo se održavanje financira iz Proračuna.

Članak 7.
Nekretnine od važnosti za Općinu Dvor koje mogu
biti osloboene od plaćanja komunalne naknade u
iznosu od 50% su:
- poduzeća koja svoju proizvodnu djelatnost ne
obavljaju duže od 6 mjeseci ili svoje proizvodne
kapacitete koriste ograničeno, (Kn) koeficijent namjene
može biti umanjen za 50%, ali ne može biti manji od
koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno
neizgraeno graevno zemljište.
Članak 8.
Utvruje se mogućnost privremenog oslobaanja
od plaćanja komunalne naknade za slijedeće vlasnike
odnosno korisnike nekretnina:
- osobe koje su stalni korisnici socijalne pomoći
i invalidne osobe,
- osobe kojima je uslijed ratnih djelovanja ili
elementarnih nepogoda nastale štete, koja premašuje
trogodišnji iznos komunalne naknade za sve objekte
u njihovom vlasništvu - posjedu (stupanj oštećenja
4 - 6 kategorija).

Članak 12.
Oslobaanje od plaćanja komunalne naknade iz
članka 11. ove Odluke prestaje važiti ukoliko korisnici
nekretnina iste daju u najam, zakup, podnajam,
podzakup ili na privremeno korištenje drugim osobama.
Članak 13.
Rješenje o komunalnoj naknadi, kao i Rješenje o
privremenom, potpunom ili djelomičnom osloboenju
od plaćanja komunalne naknade donosi Upravni odjel
za gospodarstvo Općine Dvor.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvruje se visina
komunalne naknade po m 2 obračunske površine,
obračunska površina i mjesečni iznos komunalne
naknade.
Članak 14.
Visina komunalne naknade utvruje se ovisno o:
- lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se
nalazi nekretnina,
-

vrsti nekretnine.

Članak 9.
Mogućnost privremenog oslobaanja od plaćanja
komunalne naknade iz članka 8. ove Odluke utvruje
Općinsko poglavarstvo svojim zaključkom po
podnesenom zahtjevu i to:
- osobe iz stavka 1. članka 8. ove Odluke mogu
biti osloboene na vrijeme od 1 godine,
osobe iz stavka 2. članka 8. ove Odluke mogu
biti osloboene na vrijeme koje odredi Općinsko
poglavarstvo.

Članak 15.
Iznos komunalne naknade po m 2 obračunske
površine nekretnine utvruje se množenjem:
1. vrijednost obračunske jedinice - boda (B),
2. koeficijenta zone (Kz),
3. koeficijent namjene (Kn).

-

Članak 10.
U slučaju oslobaanja od plaćanja komunalne
naknade iz članka 8. i 9. ove Odluke, sredstva potrebna
za održavanje objekata i ureaja komunalne
infrastukture iz stavka 1. članka 19. Zakona o
komunalnom gospodarstvu osiguravati će se u
proračunu Općine Dvor iz sredstava prihoda imovine.
Članak 11.

Članak 16.
Općinsko poglavarstvo Općine Dvor posebnom
Odlukom će utvrditi vrijednost boda za plaćanje
komunalne naknade.
Članak 17.
Komunalna naknada prihod je Proračuna Općine
Dvor.
Sredstva ostvarena od komunalne naknade
namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih
djelatnosti.

- kojima se koristi Hrvatska vojska za djelatne
potrebe obrane (vojarne, vježbališta i slično),

Komunalna naknada plaća se u 4 (četiri) jednaka
tromjesečna obroka u tijeku kalendarske godine u
pravilu 15 dana po dobivanju računa za komunalnu
naknadu.

- koje se upotrebljavaju za djelatnost javnoga
predškolskoga, osnovnog i srednjeg obrazovanja,
muzeja kojih je osnivač Republika Hrvatska i arhiva,

Za obveznike koji ne plate komunalnu naknadu
primjenjivat će se propisi o prisilnoj naplati temeljem
Zakona o porezu na dohodak.

Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine:
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Članak 18.

Protiv Rješenja Upravnog odjela za gospodarstvo
iz članka 13. ove Odluke može se izjaviti žalba
upravnom tijelu županije u čijem su djelokrugu poslovi
komunalnog gospodarstva.
Članak 19.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o komunalnoj naknadi (»Službeni vjesnik«
broj 8/00).
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-03/03-01/01
Urbroj: 2176/08-03-02-01/01
Dvor, 11. travnja 2003.
Predsjednik
Stojan Krnjaić, v.r.
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Gornja Oraovica, Gornja Stupnica, Donja Oraovica,
Gorička, Lotine, Paukovac, Šegestin, Javornik, Donja
Stupnica, Pedalj.
IV. zona - koeficijent 0,30
- pripadajuća naselja: Ljeskovac, Bujinja, Donji
Dobretin, Draškovac, Gage, Glavičani, Gornji Dobretin,
Grabovica, Javnica, Jovac, Kepčije, Ljubina, Riječani
Bujinjski, Rogulje, Rudeži, Sočanica, Stanić Polje,
Šakanlije, Švrakarica, Udetin, Vrpolje Bansko, Zakopa,
Zrin.
V. zona - nenaplativa, zbog niske razine
izgraenosti komunalne infrastrukture
- pripadajuća naselja: Čavlovica, Gornji Žirovac,
Kobiljak, Majdan, Kosna, Kotarani, Ostojići, Zut.
Članak 2.
Rješenja o komunalnoj naknadi neće se izdavati
domaćinstvima, bez obzira u koju zonu pripadala,
ako nemaju priključenu električnu energiju.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o zonama, Klasa: 021-06/00-01-01, Urbroj:
2176/08-02-01-00-06, od 4. kolovoza 2000. godine,
objavljena u »Službenom vjesniku« broj 10/00.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.

15.
Na temelju članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni
tekst), te članka 27. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik« broj 19/01, 13/02 i 4/03), Općinsko vijeće
Općine Dvor na sjednici održanoj 11. travnja 2003.
godine donijelo je

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/03-01/01
Urbroj: 2176/08-03-02-01-01
Dvor, 11. travnja 2003.

ODLUKU

Predsjednik
Stojan Krnjaić, v.r.

o komunalnim zonama
Članak 1.
Područja zona Općina Dvor temelje se na
opremljenosti zajedničkim objektima komunalne
infrastrukture.
U tom smislu se objavljuje i pripadajući koeficijent
za pojedinu zonu.
I. zona - koeficijent 1,00
- pripadajuća naselja: Dvor, Zamlača i ulica Matice
Hrvatske u Matijevićima.
II. zona - koeficijent 0,70
- pripadajuća naselja: Matijevići (osim ul. Matice
Hrvatske), Struga Banska, Unčani, Golubovac Divuški,
Divuša, Kozibrod, Vanići, Hrtić.

16.
Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti
od požara (»Narodne novine« broj 58/93), članka
32. stavka 2. Zakona o prekršajima (»Narodne novine«
broj 88/02) i članka 27. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik« broj 19/01, 13/02 i 4/03), Općinsko vijeće
Općine Dvor na sjednici održanoj 11. travnja 2003.
godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o posebnim mjerama zaštite
od požara kod spaljivanja poljoprivrednog i
drugog gorivog otpada na otvorenom prostoru

III. zona - koeficijent 0,50
- pripadajuća naselja: Kuljani, Volinja, Grmušani,
Ćore, Trgovi, Rujevac, Gvozdansko, Komora, Donji
Žirovac, Donji Javoranj, Gornji Javoranj, Brani Zrinski,

ČIanak 1.
U Odluci o posebnim mjerama zaštite od požara
kod spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada
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na otvorenom prostoru (»Službeni vjesnik« broj 4/
03), u članku 7. stavka 1. riječi »novčanom kaznom«
zamjenjuju se riječima »novčanom globom«, a brojke
»1.500,00 do 2.000,00 Kn« zamjenjuju se brojkom
»500,00 do 1.000,00 Kn«.
U stavku 2. istog članka riječi »novčanom kaznom
u iznosu od 350,00 do 500,00 Kn« zamjenjuje se
riječima »novčanom globom u iznosu od 50,00 do
200,00 Kn«.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 320-02/03-01/02
Urbroj: 2176/08-02-01-03/01
Dvor, 11. travnja 2003.
Predsjednik
Stojan Krnjaić, v.r.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 214-02/03-01/02
Urbroj: 2176/08-02-01-03/01
Dvor, 11. travnja 2003.
Predsjednik
Stojan Krnjaić, v.r.

18.
Na temelju članka 90. stavka 3. Statuta Općine
Dvor (»Službeni vjesnik« broj 19/01, 13/02 i 4/03),
Općinsko vijeće Općine Dvor na sjednici održanoj
11. travnja 2003. godine donijelo je
ODLUKU
o pokretanju postupka za promjenu Statuta
Članak 1.
Pokreće se postupak za promjenu Statuta Općine
Dvor.
Članak 2.

17.
Na temelju stavka 1. članka 11. i 13. Zakona o
poljoprivrednom zernljištu (»Narodne novine« broj
66/01), članka 32. stavka 2. Zakona o prekršajima
(»Narodne novine« broj 88/02) i članka 27. Statuta
Općine Dvor (»Službeni vjesnik« broj 19/01, 13/02 i
4/03), Općinsko vijeće Općine Dvor na sjednici održanoj
11. travnja 2003. godine donijelo je
ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/03-01/02
Urbroj: 2176/08-03-02-01-01
Dvor, 11. travnja 2003.

o izmjenama Odluke o mjerama za korištenje
poljoprivrednog zemljišta u Općini Dvor

Predsjednik
Stojan Krnjaić, v.r.

Članak 1.
U Odluci o mjerama za korištenje poljoprivrednog
zemljišta na području Općine Dvor (»Službeni vjesnik«
broj 4/03), članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Novčanom globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00
Kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a fizička
osoba kaznom od 50,00 do 200,00 Kn za prekršaj,
ako:«
Ostali dio ovog stavka 1. ostaje neizmijenjen.
U stavku 2. istog članka riječi »novčanom kaznom
od 200,00 do 500,00 Kn« zamjenjuje se riječima
»novčanom globom u iznosu od 50,00 do 200,00
Kn.«
Ostali tekst ostaje neizmijenjen.
ČIanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.

19.
Na temelju članka 27. Statuta Općine Dvor
(»Službeni vjesnik« broj 19/01, 13/02 i 4/03), Općinsko
vijeće Općine Dvor na sjednici održanoj 11. travnja
2003. godine donijelo je
ODLUKU
o davanju zemljišta u najam (pravo služnosti)
Članak 1.
Općina Dvor daje u najam zemljište u površini
15x15 (225 m 2) firmi HT mobilne komunikacije d.o.o.,
a radi izgradnje antenskog stupa visine 44 m.
Članak 2
Antenski stup se smješta u k.o. Rujevac k.č. 1312
- općenarodna imovina.
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Za lokaciju osiguran je cestovni prilaz, a objekt
se smješta neposredno uz put - cestu, sukladno
zakonskim uvjetima gradnje.
Članak 3.
Cijena najma za zemljište iz članka 1. ove Odluke
iznosi 200 Eura mjesečno, a plaćat će se u kunskoj
protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan
plaćanja.
Članak 4
Meusobna prava i obveze izmeu najmodavca i
najmoprimca regulirat će se Ugovorom o zakupu,
kao i uvjeti koji bi bili presudni za raniji prestanak
valjanosti ugovora ili raskid ugovora.

Srijeda, 16. travnja 2003.
Članak 3

Cijena najma za zemljište iz članka 1. ove Odluke
iznosi 200 EUR mjesečno, a plaća se u kunskoj
protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan
plaćanja.
Članak 4.
Meusobna prava i obveze izmeu najmodavca i
najmoprimca regulirat će se Ugovorom o zakupu,
kao i uvjeti koji bi bili presudni za raniji prestanak
valjanosti ugovora ili raskid ugovora. Ugovor se sklapa
na neodreeno vrijeme.
Članak 5
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.

Ugovor se sklapa na neodreeno vrijeme.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 5
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine
Dvor.

Klasa: 940-02/03-01/02
Urbroj: 2176/08-03-02-01-01
Dvor, 11. travnja 2003.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 940-02/03-01/01
Urbroj: 2176/08-03-02-01-01
Dvor, 11. travnja 2003.
Predsjednik
Stojan Krnjaić, v.r.

Predsjednik
Stojan Krnjaić, v.r.

21.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni
tekst) i članka 27. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik« broj 19/01, 13/02 i 4/03), Općinsko vijeće
Općine Dvor na sjednici održanoj 11. travnja 2003.
godine donijelo je

20.
Na temelju članka 27. Statuta Općine Dvor
(»SIužbeni vjesnik« broj 19/01, 13/02 i 4/03), Općinsko
vijeće Općine Dvor na sjednici održanoj 11. travnja
2003. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2003.
godini
Članak 1.

ODLUKU
o davanju zemljišta u najam (pravo
služnosti)
Članak 1.
Općina Dvor daje u najam zemljište u površini
15x15 (225 m 2), firmi HT mobilne komunikacije d.o.o.,
a radi izgradnje antenskoga stupa visine 44 m.

Ovim Programom utvruje se raspored sredstava
komunalne naknade (315.000,00 kn), sredstava
šumskog doprinosa (240.000,00 kn, sukladno
privremenom
programu
održavanja
lokalnih
nerazvrstanih cesta u Općini Dvor u 2002. god.) i
sredstava od koncesije (5.000,00 kn), a radi održavanja
komunalne infrastrukture u Općini Dvor u 2003. godini.
Članak 2.

Antenski stup se smješta u k.o. Gorička k.č. 160
- društveno vlasništvo S.O. Dvor.

Ukupan iznos sredstava koja se temeljem Proračuna
mogu izdvojiti za financiranje komunalnih djelatnosti
u 2003. god. iznose 560.000,00 kuna, koja se
rasporeuju za obavljanje slijedećih komunalnih
djelatnosti u Općini Dvor i to.

Za lokaciju osiguran je cestovni prilaz, a objekt
se smješta neposredno uz put - cestu, sukladno
zakonskim uvjetima gradnje.

1. Održavanje nerazvrstanih cesta, ukupan iznos
od 320.000,00 kuna, od čega je 100.000,00 kuna
predvieno za zimsku službu. Sredstva u iznosu od

Članak 2.
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220.000,00 kuna utrošit će se na sanaciju lokalnih
nerazvrstanih cesta i to prema usvojenom principu
prioriteta održavanja.
2. Javna rasvjeta, iznos od 170.000,00 kuna odnosi
se na troškove tekućeg održavanja, te troškove
potrošnje električne energije.
3. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina i groblja, samo u prvoj
komunaInoj zoni. Iznos od 70.000,00 kuna, koji se
troši za nabavku nove opreme i materijala, prometne
signalizacije, rezervnih dijelova za cjevovode i drugog
neophodnog materijala za održavanje čistoće.
Sve druge nespomenute komunaIne djelatnosti
obavlja Vlastiti komunalni pogon Općine Dvor u sklopu
redovnih poslova, a financiraju se iz sredstava tekućeg
održavanja.
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/03-01/02
Urbroj: 2176/08-03-02-01/01
Dvor, 11. travnja 2003.
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Članak 3.

Smjernice ovog Programa su:
- utvrivanje gospodarskih grana koje će se
poticati ovim Programom,
- stanje financijskih poticajnih sredstava za
realizaciju ovog Programa,
- utvrivanje kriterija za dodjelu poticajnih
sredstava,
- stvaranje prostorno-planskih i infrastrukturnih
(poljoprivredni centar - inkubator) pretpostavki za
realizaciju ovog Programa,
-

savjetodavna pomoć.
Članak 4.

Gospodarske grane koje će se ovim Programom
poticati su:
1. Poljoprivredna proizvodnja:
- obnova gospodarskih objekata - izgradnja mini
farmi,
- obnova stočnog fonda, proizvodnja mlijeka i
mesa,
-

proizvodnja zdrave hrane i ljekovitog bilja,

-

podizanje i obnova voćnjaka,

-

ostala profitabilna poljoprivredna proizvodnja.

2. Oblast proizvodnih djelatnosti:
Predsjednik
Stojan Krnjaić, v.r.

-

obrtničke usluge i usluge vezane za proizvodnju,

-

razvoj drvno-preraivačke djelatnosti,

- razvoj bravarskih, metalskih i drugih obrtničkih
djelatnosti, koje omogućavaju zapošIjavanje.
22.
Na temelju članka 27. Statuta Općine Dvor
(»Službeni vjesnik« broj 19/01, 13/02 i 4/03), Općinsko
vijeće Općine Dvor na sjednici održanoj 11. travnja
2003. godine donijelo je
PROGRAM
poticanja malog i srednjeg poduzetništva na
području Općine Dvor u 2003. godini

3. Posebni prioriteti:
-

nove tehnologije,

-

stari obrti.

4. Uslužne djelatnosti:
- razvoj turističkih djelatnosti i to programa koji
pružaju kvalitetne usluge smještaja, zdravstvenosportsko-rekreativne sadržaje, ostale profitabilne
uslužne djelatnosti osim trgovine na malo i ugostiteljstva.

Članak 1.
Programom se utvruju dugoročne mjere i smjernice
poticanja malog i srednjeg poduzetništva (proizvodnog
i proizvodno-uslužnog tipa i poljoprivrede), kojima
se želi dovesti do:
-

poboljšanja ukupnog gospodarstva

-

većeg zapošIjavanja na području Općine Dvor.

Članak 5
Financijska sredstva za realizaciju ovog Programa
osigurat će se iz Proračuna Općine Dvor, Proračuna
Sisačko-moslavačke županije, Ministarstva za obrt,
malo i srednje poduzetništvo, Hrvatske banke za
obnovu i razvoj, kreditnih poticajnih sredstava poslovnih
banaka i Ministarstva turizma.

Članak 2.
Program se odnosi na poduzetnike koji imaju (ili
će irnati) registrirane tvrtke, izdvojen pogon - podružnicu
tvrtke na području Općine Dvor. Program će pratiti
one gospodarske djelatnosti, koje će biti odreene
smjernicama ovog Programa.

Članak 6.
Za realizaciju Programa malog i srednjeg
poduzetništva Općina Dvor u 2003. godini planira
sredstva u iznosu 46.000,00 Kn. Navedena sredstva
mogu se udruživati sa sredstvina Ministarstva za
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obrt, malo i srednje poduzetništvo, sredstvima županije
i s drugim sredstvima koja su namijenjena poticanju
malog i srednjeg poduzetništva, o čemu se donosi
posebna odluka, a sredstva bi se u cijelosti trošila
sukladno ovom Programu. Udruživanje sredstava
provodit će se prema Programu Ministarstva za obrt,
malo i srednje poduzetništvo.
Članak 7.
Općina Dvor ovim Programom naročito želi poticati:
-

najuspješnije male i srednje poduzetnike,

- otvaranje novih malih i srednjih trgovačkih
društava i obrta,
- razvojno povezivanje malog i srednjeg
poduzetništva meusobno i s velikim domaćim i stranim
poduzetnicima,
- malo i srednje poduzetništvo koje je prilagoeno
posebnostima lokalnih resursa, te koristiti i razvijati
njihove posebnosti i prednosti.

Srijeda, 16. travnja 2003.

- korištenje novih tehnoloških dostignuća i
inovacija,
-

zapošIjavanje hrvatskih branitelja i invalida.
Članak 9.

Za provedbu ovog Programa ovlašteno je Općinsko
poglavarstvo da vrši poticanje razvoja gospodarstva
i to:
- izravno razmatra i podupire odreeni
poduzetnički program, temeljem raspisanog natječaja
za raspoloživa sredstva,
- ne izravno putem udruživanja sredstava s
drugima iz članka 6. ovog Programa, na način da se
sredstva multipliciraju i stvori veći kreditni fond za
poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva.
Članak 10.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.

Članak 8.
U realizaciji ovog Programa Općinsko poglavarstvo,
pri ocjenjivanju pojedinog poduzetničkog programa,
uvažavati će slijedeće kriterije:
-

otvaranje novih radnih mjesta,

-

profitabilnost programa,

-

ekološka prihvatljivost programa,

-

vlastiti udio u financiranju programa,

- proizvodnja gotovih proizvoda od sirovina s
područja Općine Dvor,

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 311-01/03-01-01
Urbroj: 2176/08-03-02-01-01
Dvor, 11. travnja 2003.
Predsjednik
Stojan Krnjaić, v.r.

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
6.
Na temelju članka 39. Statuta Općine Dvor
(»Službeni vjesnik« broj 19/01, 13/02 i 4/03), te članka
3. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima na
području Općine Dvor (»Službeni vjesnik« broj 25/
02), Općinsko poglavarstvo Općine Dvor na sjednici
održanoj 14. travnja 2003. godine donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju izbora za čIanove vijeća
mjesnih odbora
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih
odbora na području Općine Dvor i to:
1. Mjesni odbor Dvor,
2. Mjesni odbor Matijevići,
3. Mjesni odbor Divuša,
4. Mjesni odbor Oraovica,
5. Mjesni odbor Javoranj,
6. Mjesni odbor Brani Zrinski,
7. Mjesni odbor Trgovi,
8. Mjesni odbor Rujevac,
9. Mjesni odbor Žirovac Donji.

Članak 2.
Za dan provedbe izbora odreuje se nedjelja, 1.
lipnja 2003. godine.
Članak 3.
Sredstva za provedbu izbora raspisanih
ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine
Dvor.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine
Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 013-03/03-01/01
Urbroj: 2176/08-03-02-02/01
Dvor, 16. travnja 2003.
Predsjednik
Nikola Carić, dipl. iur., v.r.
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OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
7.
Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj
66/01) i članka 32. Statuta Općine Gvozd (»Službeni
vjesnik« broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Gvozd
na 15. sjednici održanoj 12. veljače 2003. godine
donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države u Općini Gvozd

»Katastarska općina
-

Članak 1.
U članku 7. Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u Općini
Gvozd, Klasa: 320-02/02-01/18, Urbroj: 2176/09-021 od 4. rujna 2002. godine (u daljnjem tekstu:
Program) u drugom retku briše se riječ »nisu« a na
kraju članka se briše točka i dodaju riječi »su 10
hektara.«.
Istom članku 7. Programa dodaje se stavak 2.
koji glasi:

Oranica

Pašnjak

Ukupno ha

Podgorje

3

7

10

Ukupno Općina Gvozd

3

7

10«.

Članak 2.
U članku 8. Programa u tabeli u stavku 1. u
alineji Podgorje u rubrici Oranica umjesto brojke
»7« treba stajati brojka »4«, u rubrici Pašnjak umjesto
brojke »13« treba stajati »6« a u rubrici Ukupno ha
umjesto brojke »21« treba stajati brojka »11«.
U istoj tabeli u alineji UKUPNO OPĆINA GVOZD
u rubrici Oranica umjesto brojke »129« treba stajati
brojka »126«, u rubrici Pašnjak umjesto brojke »252«
treba stajati »245« a u rubrici Ukupno ha umjesto
brojke »410« treba stajati brojka »400«.
U trećem stavku istog članka na kraju stavka
briše se točka i dodaju riječi »i maksimalna veličina
prodaje je 50 hektara.«.

8.
Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj
66/01), te članka 32. Statuta Općine Gvozd (»Službeni
vjesnik« broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Gvozd
na sjednici održanoj 30. kolovoza 2002. godine
donijelo je

PROGRAM
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države u Općini Gvozd

I. OPĆE ODREDBE

Članak 3.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države u Općini Gvozd stupa na snagu osmog dana
od dana objave u »Službenom vjesniku« Općine
Gvozd uz prethodnu suglasnost Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 320-02/02-01/18
Urbroj: 2176/09-03-2
Gvozd, 12. veljače 2003.
Predsjednik
Danijela Dimić, v.r.

Članak 1.
Ovim Programom odreuje se raspolaganje
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države na
području Općine Gvozd.
Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem iz stavka
1. ovog članka zasniva se na podacima:
- ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Države,
- podacima o dosadašnjem raspolaganju
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države,
-

površine odreene za povrat imovine,

-

površine odreene za prodaju,

-

površine odreene za koncesiju,

-

površine odreene za zakup,

- površine
raspolaganja.

odreene

za

ostale

načine
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II. UKUPNE POVRŠINE POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE
Članak 2.
Ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Države na području Općine Gvozd, prema
podacima iz katastra zemljišta za pripadajuće
katastarske općine iznose:
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-

za k.o. Gvozd / Vrginmost

10 ha

-

za k.o. Kirin

59 ha

-

za k.o. Kozarac

81 ha

-

za k.o. Ostrožin

11 ha

-

za k.o. Pješćanica

32 ha

-

za k.o. Podgorje

81 ha
34 ha

-

za k.o. Slavsko Polje

123 ha

-

za k.o. Stipan

2 ha

22 ha

-

za k.o. Šljivovac

6 ha

107 ha

-

za k.o. Trepča

3 ha

-

za k.o. Blatuša

-

za k.o. Bović

-

za k.o. Brnjavac

-

za k.o. Čremušnica

-

za k.o. Dugo Selo

-

za k.o. Golinja

-

za k.o. Gornja Čemernica

98 ha

-

za k.o. Gornja Trstenica

31 ha

4 ha
29 ha

Ukupno Općina Gvozd

737 ha

4 ha

Katastarska općina

Oranica

Voćnjak

Površina poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1.
ovog članka, prema kulturi zemljišta obuhvaćaju:

Livada

Pašnjak

Ukupno ha

-

Blatuša

47

—

5

71

123

-

Bović

15

—

3

4

22

-

Brnjavac

9

43

—

55

107

-

Čremušnica

1

—

—

3

4

-

Dugo Selo

8

—

—

21

29

-

Golinja

2

—

—

2

4

-

Gornja Čemernica

51

—

1

46

98

-

Gornja Trstenica

13

—

3

15

31

-

Gvozd / Vrginmost

9

—

1

—

10

-

Kirin

28

—

6

25

59

-

Kozarac

18

38

8

17

81

-

Ostrožin

3

—

1

7

11

-

Pješćanica

13

—

2

17

32

-

Podgorje

63

—

1

17

81

-

Slavsko Polje

6

—

2

26

34

-

Stipan

1

—

—

1

2

-

Šljivovac

2

—

—

4

6

-

Trepča

2

—

—

1

3

291

81

33

332

737

Ukupno Općina Gvozd

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Države k.o.
Crevarska Strana po Posjedovnim izvadcima iz Katastra
se nalazi u k.o. Slavsko Polje i k.o. Gvozd.
Članak 3.
Sadašnji teritorij Općine Gvozd je bio u sastavu
Općine Vrginmost unutar koje su bile i današnje
Općine Topusko i Lasinja.

Zakonom o područjima županija, gradova i općina
u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 90/
92, 2/93, 58/93 i 90/93) utvreno je osnivanje Županije
Sisačko-moslavačke u čijem sastavu je bila i Općina
Vrginmost.
Izmjenama i dopunama Zakona o područjima
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
(»Narodne novine« broj 10/97, 124/97 i 68/98) došlo
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je do promjena teritorijalnog ustroja na području
Sisačko-moslavačke županije, pa je broj naselja u
Općini Gvozd smanjen sa dvadesetčetiri na devetnaest:
(Blatuša, Bović, Brnjavac, Crevarska Strana,
Čremušnica, Dugo Selo, Golinja, Gornja Čemernica,
Gornja Trstenica, Gvozd, Kirin, Kozarac, Ostrožin,
Pješćanica, Podgorje, Slavsko Polje, Stipan, Šljivovac
i Trepča).
S obzirom da u k.o. Čemernica nije izvršeno
razgraničenje teritorija izmeu Općina Gvozd i Topusko,
Općina Gvozd će raspisati natječaj i donijeti odluku
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja (članak 32. Zakona
o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Države),
za zemljište s pretežitim dijelom u Općini Gvozd.
Prostorni plan bivše Općine Vrginmost pokriva
tri sadašnje jedinice lokalne samouprave:
-

Općina Gvozd,

-

Općina Lasinja,

-

Općina Topusko.

Prostorni plan je donesen 1979. godine (»Službeni
vjesnik« u Sisku broj 33), a 1984. godine su donesene
dopune Prostornog plana Općine Vrginmost (»Službeni
vjesnik« u Sisku broj 41) kojim je Plan dopunjen
provedbenim odredbama i granicama graevinskog
područja.
Osnovni dokument prostornog ureenja na području
Općine Gvozd trebao bi biti Prostorni plan bivše
Općine Vrginmost, meutim kako navedeni Plan poslije
Domovinskog rata nije pronaen, a do danas nisu
pronaene granice graevinskih područja, Plan nije
u upotrebi.
Zbog ratnih razaranja, izmjenjene gospodarske
situacije, smanjenog demografskog potencijala i svih
ostalih promjena nastalih u zadnjem desetljeću Prostorni
plan bivše Općine Vrginmost je neprimjenjiv u današnjim
uvjetima, a zbog svih navedenih okolnosti novi plan
je u izradi i zbog opravdanih teškoća kasni se s
njegovom izradom.
Osnovama korištenja i zaštite prostora bivše Općine
Vrginmost izvršena je detaljna analiza graevinskih
područja naselja, te su temeljem toga dane smjernice
za daljnje planiranje koje će se uvažiti novim planom
u izradi:
- ne predlaže se značajnije povećanje općinskog
središta Gvozda,
- ostala naselja se ne smiju širiti na kvalitetna
poljoprivredna i šumska zemljišta,
- zadržavaju se zone postojećih proizvodnih
djelatnosti, mogućnost lociranja novih i proširenja
postojećih ne smije biti na uštrb kvalitetnih
poljoprivrednih i šumskih površina,
- kao zaštita značajnih poljoprivrednih površina
koje se prostiru uz veće vodotoke planira se melioracija
i izgradnja obrambenih nasipa.
Članak 4.
Područja poljoprivrednog zemljišta navedena u
članku 2. ovog Programa iskazana su na grafičkom
prilogu na Hrvatskoj osnovnoj karti u mjerilu 1:5000
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i popisu poljoprivrednih katastarskih čestica,
(posjedovnim listovima) koji su sastavni dio ovog
Programa.
III. PODACI O DOSADAŠNJEM RASPOLAGANJU
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U
VLASNIŠTVU DRŽAVE
Članak 5.
Dosadašnje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske temeljilo se na
odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(»Narodne novine« broj 54/94 - pročišćeni tekst 48/
95, 19/98 i 105/99).
Područje Općine Gvozd bilo je okupirano i
osloboeno je u VRA »Oluja«.
Do 1991. godine na području sadašnje Općine
Gvozd korišten je veći kompleks zemljišta od Karlovačke
pivovare (261 ha). Od 1995. godine zemljište nije
korišteno jer je Karlovačka pivovara odustala od
korištenja zasaenih voćnjaka (81 ha) i oraničnopašnjačkog kompleksa (180 ha).
Kako na poljoprivrednom zemljištu u društvenom
vlasništvu na teritoriji Republike Hrvatske, Republika
Hrvatska postaje nositelj vlasničkih prava (»Narodne
novine« broj 54/94 - članak 3), a jedinice lokalne
samouprave su imale mogućnost sklapanja ugovora
do tri godine, nije bilo interesa za neki od oblika
raspolaganja na kratko vrijeme, jer su iste površine
zapuštene i obrasle, iz čega slijedi da na Općini
Gvozd nije bilo dosadašnjeg raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države.
IV. POVRŠINE ODREÐENE ZA POVRAT IMOVINE
Članak 6.
Prema podacima Ureda za imovinsko-pravne
poslove, Klasa: UP/I-943-02/02-01/01, Urbroj: 217604-03-02-01 JD od 7. svibnja 2002. godine na području
Općine Gvozd podneseno je 2 zahtjeva sa katastarskim
česticama i 2 zahtjeva bez brojeva katastarskih čestica
za povrat imovine na osnovi Zakona o povratu imovine
oduzete za vrijeme komunističke vladavine (»Narodne
novine« broj 92/96, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/
01, 65/01 i 118/01). Zahtjevi za povrat imovine ne
odnosi se na čestice katastarskog poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Države.
Članak 7.
Sukladno utvrenim podacima iz članka 6. ovog
Programa za potrebe povrata imovine prijašnjim
vlasnicima u Općini Gvozd nisu odreene površine
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države.
V. POVRŠINE ODREÐENE ZA PRODAJU
Članak 8.
Sukladno utvrenim podacima iz članka 2. ovog
Programa za potrebe prodaje u Općini Gvozd odreuje
se površina poljoprivrednog zemljišta:
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Katastarska općina

Oranica

Livada

10

Pašnjak

Ukupno ha

-

Blatuša

-

Bović

8

3

3

14

-

Brnjavac

7

—

26

33

-

Čremušnica

1

—

2

3

-

Dugo Selo

8

—

17

25

-

Golinja

2

—

2

4

-

Gornja Čemernica

17

1

46

64

-

Gornja Trstenica

13

3

15

31

-

Kirin

28

6

25

59

-

Kozarac

9

8

7

24

-

Ostrožin

3

1

7

11

-

Pješćanica

7

2

9

18

-

Podgorje

7

1

13

21

-

Slavsko Polje

6

2

13

21

-

Stipan

1

—

1

2

-

Šljivovac

2

—

4

6

129

29

252

410

Ukupno Općina Gvozd

Površine iz stavka 1. ovog članka odreene su
za prodaju na osnovu Strategije gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države
te
prodaje
obiteljskim
poljoprivrednim
gospodarstvima.
Površine iz stavka 1. ovog članka nisu dane u
zakup, plodouživanje, odnosno koncesiju.

VI. POVRŠINE ODREÐENE ZA KONCESIJU

2
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62

Katastarska općina
-

74

Voćnjak

Ukupno

Brnjavac
Kozarac

43
38

43
38

Ukupno Općina Gvozd

81

81

Za površine iz stavka 1. ovog članka dat će se
koncesija iz razloga što treba učiniti niz radnji da se
revitaliziraju napušteni voćnjaci i privedu namjeni,
zaokružena cjelina i deset godina neobraivano.
Za površine iz stavka 1. ovog članka dat će se
koncesija na rok do 20 godina.

Članak 9.
Sukladno utvrenim podacima iz članka 2.
ovog Programa, za potrebe koncesije u Općini
Gvozd odreuju se površine poljoprivrednog
zemljišta:

Katastarska općina

Oranica

VII. POVRŠINE ODREÐENE ZA ZAKUP
Članak 10.
Sukladno utvrenim podacima iz članka 2. ovog
Programa, za potrebe zakupa u Općini odreuju se
površine poljoprivrednog zemljišta:

Livada

Pašnjak

Ukupno ha

-

Blatuša

-

Bović

37

3

9

49

7

—

1

8

-

Brnjavac

-

Čremušnica

2

—

29

31

—

—

1

1

-

Dugo Selo

—

—

4

4

-

Gornja Čemernica

34

—

—

34

-

Gvozd / Vrginmost

9

1

—

10

-

Kozarac

9

—

10

19

-

Pješćanica

6

—

6

12

-

Podgorje

56

—

4

60
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Trepča
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Oranica

Livada

Pašnjak

—

—

13

13

2

—

1

3

162

4

78

244

Površine iz stavka 1. ovog članka dat će se u
zakup
na
osnovu
Strategije
gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države i otkupa
poljoprivrednog zemljišta od Agencije za pravni promet
i posredovanje nekretninama.
Površine poljoprivrednog zemljišta namjenjenog
za zakup dat će se u zakup na rok do 10 godina i
sreivanja vlasničkih odnosa.
Površine poljoprivrednog zemljišta nisu dane u
zakup prema dosadašnjim propisima.
VIII. POVRŠINE NAMJENJENE ZA OSTALO
RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM
ZEMLJIŠTEM
Članak 11.
Za potrebe raspolaganja površina odreenih za
nepoljoprivredne namjene u dokumentima prostornog
ureenja kojima raspolaže Vlada Republike Hrvatske
sukladno članku 10. Zakona o Vladi Republike Hrvatske
(»Narodne novine« broj 101/98, 15/00 i 117/01) i
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/
00, 73/00 i 114/01) površine odreene za zamjenu
poljoprivrednog zemljišta, površine odreene za kupnju
neposrednom pogodbom i površine koje su prijašnje
društveno-pravne osobe stekle kupnju od fizičkih
osoba ili drugim naplatnim pravnim poslom, rješavanjem
mirovina ili darovanjem, koje će na njihov zahtjev i
uz suglasnost državnog odvjetništva ući u njihov
kapital, odreuju se površine:
Katastarska Općina
-
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Pašnjak

Pješćanica

2 ha

Ukupno Općina Gvozd

2 ha

Ukupno ha

U k.o. Pješćanica »neraspolagano zemljište«
namjenjeno je 2 ha za parcelaciju gradilišta za doseljene
(izbjeglice iz BiH) kao stambeno zbrinjavanje.
Poljoprivredno zemljište se nalazi uz cestu, blizina
linije vodovod i električna struja (dakle postoje najnužnije
pretpostavke infrastrukture).
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Sastavni dio ovog Programa jesu:
-

Prilog I - Grafički prilog u mjerilu 1:5000,

- Prilog II - Popis poljoprivrednih katast. čestica,
posjedovni listovi,
- Prilog III - Tablični prikaz ukupnog izračuna
dosadašnjeg raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Države.
Članak 13.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd uz
prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede i
šumarstva.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 320-02/02-01/18
Urbroj: 2176/09-02-1
Gvozd, 4. rujna 2002.
Predsjednik
Danijela Dimić, v.r.

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
1.
Na temelju članka 3. Uredbe o javnoj raspravi u
postupku donošenja prostornih planova (»Narodne
novine« broj 101/98) i članka 3. točke 10. Poslovnika
Općinskog poglavarstva (»Službeni vjesnik« broj 2/
02), Općinsko poglavarstvo Općine Gvozd na 33.
sjednici održanoj 10. travnja 2003. godine donijelo
je
ZAKLJUČAK
o utvrivanju prijedloga Prostornog plana
ureenja Općine Gvozd za javnu raspravu

I.
Utvruje se prijedlog Prostornog plana ureenja
Općine Gvozd za javnu raspravu.
II.
Zadužuje
se
Jedinstveni
upravni
odjel
Općine Gvozd da provede postupak javne
rasprave o prijedlogu Prostornog plana ureenja
Općine Gvozd, sukladno odredbama Uredbe o
javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih
planova.
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III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine
Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 350-02/03-01/03
Urbroj: 2176/09-03-1
Gvozd, 10. travnja 2003.
Predsjednik
Mile Jerosimić, v.r.

Srijeda, 16. travnja 2003.
Članak 4.

Postupak prikupljanja prijava na natječaj, utvrivanja
činjenica ispunjavanja uvjeta od strane podnositelja,
te listu prvenstva za dodjelu koza utvruje i objavljuje
tročlano Povjerenstvo čije članove imenuje i razrješava
Općinsko poglavarstvo Općine Gvozd.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka će tijekom
dvije godine od dodjele koza vršiti kontrolu nad osobama
kojima su koze dodjeljene radi sprečavanja njihovog
otuenja ili uništenja.
O svom radu Povjerenstvo je dužno voditi zapisnik.
Povjerenstvo je za svoj rad odgovorno Općinskom
poglavarstvu Općine Gvozd.
Članak 5.
Zamolbe za dodjelu koza podnose se Povjerenstvu
iz članka 4. ovog Pravilnika.

2.
Na temelju članka 45. točke 10. Statuta Općine
Gvozd (»Službeni vjesnik« broj 22/01) Općinsko
poglavarstvo Općine Gvozd na 32. sjednici održanoj
26. ožujka 2003. godine donijelo je
PRAVILNIK
o dodjeli koza prema projektu »Male farme
koza«
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom se utvruje postupak, uvjeti i
kriteriji za dodjelu koza prema projektu »Male farme
koza« sačinjenim u suradnji s Graanskim odborom
za ljudska prava iz Zagreba i sufinanciranim od strane
Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo.
Članak 2.
Dodjela koza se obavlja na način da će se pod
uvjetima i po kriterijima iz ovog Pravilnika izabrati
10 obiteljskih domaćinstava s područja Općine Gvozd
kojima će biti dodijeljeno 9 breih koza i 1 jarac radi
daljeg provoenja projekta »Male farme koza«.
II. POSTUPAK DODJELE KOZA
Članak 3.
Postupak dodjele koza prema projektu »Male farme
koza« provodi Općinsko poglavarstvo Općine
Gvozd.
Postupak dodjele koza provodi se putem natječaja
koji raspisuje Općinsko poglavarstvo, a koji će biti
objavljen na oglasnim pločama Općine Gvozd i oglasnim
pločama mjesnih odbora na području Općine
Gvozd.
Natječaj iz stavka 2. ovog članka traje 15 dana
od dana objave.
Odluku o dodjeli koza donosi Općinsko poglavarstvo
na temelju utvrene i objavljene liste prvenstva.

Povjerenstvo će uzeti u razmatranje samo one
zamolbe koje se podnesu u utvrenom roku.
Članak 6.
Uz zamolbu za dodjelu koza podnositelj obvezno
mora priložiti sljedeće dokumente:
1. preslik osobne iskaznice,
2. uvjerenje o prebivalištu za podnositelja zahtjeva,
3. vlasnički ili posjedovni list ili ugovor o zakupu
poljoprivrednog zemljišta (oranica, pašnjaka ili livada),
4. ovjerenu izjavu o članovima obiteljskog
domaćinstva,
5. ovjerenu izjavu da u roku 2 godine preuzete
životinje neće otuiti ni uništiti.
Zamolbe za dodjelu koza uz koje nisu priloženi
svi dokumenti iz stavka 1. ovog članka neće se
uzimati u razmatranje.
Članak 7.
Ispunjavanje ostalih uvjeta iz natječaja i ovog
Pravilnika utvrivat će Povjerenstvo iz članka 4. ovog
Pravilnika na licu mjesta kod podnositelja zamolbe,
o čemu će se sastaviti poseban zapisnik.
III. UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU KOZA
Članak 8.
Uvjeti za dodjelu koza koje mora zadovoljavati
podnositelj zamolbe su:
1. starost ne veća od 60 godina,
2. prebivalište na području Općine Gvozd,
3. najmanje 40 m2 zatvorenog i natkrivenog prostora
podesnog za smještaj koza,
4. postojanje vode u dvorištu (tekuća voda ili
bunar,
5. 1 ha poljoprivrednog zemljišta po kulturi pašnjak
ili livada,
6. 1 ha poljoprivrednog zemljišta po kulturi oranica.
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Članak 9.
U slučaju da više podnositelja zamolbe udovoljava
uvjetima iz prethodnog članka, prednost će se dati
podnositelju koji ima više članova obiteljskog
domaćinstva.
Članak 10.
Nakon isteka roka za podnošenje zamolbi i izlaska
Povjerenstva na lice mjesta kod svakog podnositelja
radi utvrivanja ispunjavanja uvjeta iz natječaja,
Povjerenstvo za provoenje postupka dodjele koza
utvruje listu prvenstva koju potpisuje predsjednik i
svi članovi Povjerenstva.
Lista prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči
Općine Gvozd i oglasnim pločama mjesnih odbora i
dostavlja Općinskom poglavarstvu Općine Gvozd.
Na listu prvenstva nezadovoljni podnositelj zamolbe
može uložiti prigovor u roku od osam dana od dana
njenog isticanja na način iz stavka 2. ovog članka.
Prigovor se podnosi Općinskom poglavarstvu Općine
Gvozd.
Članak 11.
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prigovora i dostave odluka po eventualnim prigovorima
na listu prvenstva.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Nakon završenog postupka za dodjelu koza i izbora
10 obiteljskih domaćinstava, Općinsko poglavarstvo
provest će postupak javne nabave koza, sukladno
Zakonu o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/
01).
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 320-08/03-01/03
Urbroj: 2176/09-03-1
Gvozd, 27. ožujka 2003.
Predsjednik
Mile Jerosimić, v.r.

Odluku o dodjelo koza donosi Općinsko poglavarstvo
Općine Gvozd nakon isteka roka za podnošenje

OPĆINA MAJUR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
25.

Članak 2.

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela lokalne i područne
(regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/
01, 10/02 - Odluka USRH i 45/03) i članka 20. i 23.
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina
(»Narodne novine« broj 155/02) i članka 17. stavka
1. točke 1. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik«
broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Majur na
23. sjednici održanoj 14. travnja 2003. godine donijelo
je
STATUTARNU
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Majur
Članak 1.
U Statutu Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj
2/02 i 4/02) u OPĆIM ODREDBAMA, u članku 1. iza
stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Odredbama ovog Statuta takoer se ureuju i
prava nacionalnih manjina, odnosno srpske nacionalne
manjine, u skladu s Ustavnim zakonom o pravima
nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/
02) i odredbama drugih zakona, kojima se ureuju
prava nacionalnih manjina«.

Iza članka 1. dodaje se članak 1a. koji glasi:
»Graanima Republike Hrvatske, koji su se na
zadnjem službenom popisu stanovništva Republike
Hrvatske izjasnili kao pripadnici srpske ili druge
nacionalne manjine, a koji temeljem općeg biračkog
prava i prebivališta na području Općine Majur ostvaruju
aktivno i pasivno biračko pravo, jamči se odgovarajuća
zastupljenost u predstavničkom, izvršnom i drugim
tijelima Općine Majur.
Broj zastupnika srpske nacionalne manjine u
Općinskom vijeću Općine Majur utvruje se odredbama
ovog Statuta u skladu s odredbama Ustavnog zakona
o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«
broj 155/02) i odredbom drugih zakona.
Srpska nacionalna manjina na području Općine
Majur može izabrati posebno tijelo - Vijeće srpske
nacionalne manjine.

Članak 3.
U članku 18. stavak 1. briše se u cijelosti i dodaje
novi koji glasi:
»Općinsko vijeće ima 13 članova, od kojih dva
člana biraju pripadnici srpske nacionalne manjine s
područja Općine Majur«.
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Članak 4.

Iza članka 71. glave VI. NEPOSREDNO
SUDJELOVANJE GRAÐANA U ODLUČIVANJU, dodaje
se nova glava:
»VII. i članci 71a, 71b, 71c, 71d, 71e. i 71f.«, koji
glase:

4. Davati mišIjenja i prijedloge na programe
sredstava javnog priopćavanja na lokalnoj i državnoj
razini.
Općinsko vijeće Općine Majur će općim aktima
urediti način, rokove i postupak ostarivanja prava
opisanih u stavku 1. ovog članka.
Članak 71f.

»VIl. VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
Članak 71a.
Srpska nacionalna manjina na području Općine
Majur radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanja
lokalnim poslovima, te unapreenja, očuvanja i zaštite
položaja svoje nacionalne manjine, može izabrati
vijeće nacionalne manjine.
Puni naziv tijela iz stavka 1. je: Vijeće srpske
nacionalne manjine Općine Majur.

Srijeda, 16. travnja 2003.

Rad vijeća se u pravilu financira iz sredstava
Općinskog proračuna na temelju programa rada u
skladu s proračunskim mogućnostima, kao i iz
Županijskog i Državnog proračuna, prihoda od imovine
vijeća, od donacija, poklona i drugih izvora.
Vijeće za svoje obveze odgovara cjelokupnom
imovinom.«
Članak 5.
Dosadašnje glave: »Vll, VIII. i IX.«, postaju glave
VIII, IX. i X.«.

Članak 71b.
Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Majur
ima deset članova.
Članovi vijeća biraju se na četiri godine.
Vijeće iz stavka 1. ovog članka je neprofitna pravna
osoba, koja svojstvo pravne osobe stječe upisom u
registar nadležnog ministarstva.
Naziv vijeća mora biti na hrvatskom jeziku i
latiničnom pismu, te na jeziku i pismu kojim se služi
srpska nacionalna manjina.

Članak 6.
Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da utvrdi
pročišćeni tekst Statuta Općine Majur.
Članak 7.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu danom
objave u »Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 71c.
Članovi vijeća biraju predsjednika i osobu koja
će zamjenjivati predsjednika u slučaju njegove
odsutnosti ili spriječenosti, tajnim glasovanjem.
Predsjednik vijeća predstavlja i zastupa vijeće, i
ima prava i obveze odreene statutom vijeća.

Klasa: 021-03/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 14. travnja 2003.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

Članak 71d.
Vijeće srpske nacionalne manjine donosi:
1. Statut,

26.

2. Program rada, te
3. Financijski plan i završni račun.
Dokumenti iz predhodnog stavka objavljuju se u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.
Članak 71e.

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 19., a u
svezi s člankom 44. stavka 1. Statuta Općine Majur
(»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće
Općine Majur raspravljajući o obnašanju dužnosti
potpredsjednika Općinskog vijeća, koji obnaša dužnost
zamjenika općinskog načelnika, na 23. sjednici održanoj
14. travnja 2003. godine donijelo je

Vijeće srpske nacionalne manjine ima pravo:
1. Predlagati tijelima Općine Majur mjere za
unapreivanje položaja srpske nacionalne manjine,
uključujući davanja prijedloga općih akata kojima se
ureuju odreena pitanja od značaja za nacionalnu
manjinu, u tijelima koja ih donose,
2. Isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne
uprave i tijelima Općine Majur,
3. Biti obaviješten o svim pitanjima o kojima se
raspravlja, a tiču se položaja ove manjine,

ODLUKU
o razrješenju potpredsjednika Općinskog
vijeća, koji obnaša i dužnost zamjenika
općinskog načelnika
Članak 1.
Darko Grubić vijećnik iz Stublja kbr. 45 član Hrvatske
Demokratske zajednice, razrješava se dužnosti
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Majur i

Srijeda, 16. travnja 2003.
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dužnosti obnašanja zamjenika općinskog načelnika,
zbog neobnašanja opisanih dužnosti, s danom 14.
travnja 2003. godine.
Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Majur će u roku od 30
dana od dana iz članka 1. ove Odluke izabrati novog
potpredsjednika Općinskog vijeća, koji ujedno obnaša
dužnost zamjenika općinskog načelnika.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-06/02-01/2
Urbroj: 2176/14-03-01-2
Majur, 14. travnja 2003.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

27.
Na temelju članka 17. stavka 1. točke 17. alineje
1., a u svezi članka 24. stavka 2. Statuta Općine
Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko
vijeće Općine Majur raspravljajući o imenovanju
potpredsjednika Općinskog vijeća, koji obnaša i dužnost
zamjenika općinskog načelnika na 23. sjednici održanoj
14. travnja 2003. godine donijelo je
ODLUKU
o imenovanju potpredsjednika Općinskog
vijeća, koji obnaša i dužnost općinskog
načelnika
Članak 1.
Ivana Švaga-Delić iz Graboštana član Hrvatske
Demokratske zajednice imenuje se potpredsjednikom
Općinskog vijeća Općine Majur, koji ujedno obnaša
i dužnost zamjenika općinskog načelnika, s danom
14. travnja 2003. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-06/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 14. travnja 2003.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.
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28.
Na temelju članka 17. Statuta Općine Majur
(»Službeni vijesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće
Općine Majur na 23. sjednici održanoj 14. travnja
2003. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
povodom Izvješća Mandatnog povjerenstva
Općine Majur
I.
Usvaja se Izvješće Mandatnog povjerenstva Općine
Majur o zastupljenosti pripadnika srpske nacionalne
manjine u Općinskom vijeću Općine Majur i odlučuje:
1. Predmetno Izvješće dostaviti Uredu državne
uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji u Sisku, S. i
A. Radića 36 na nadležnost,
2. Usaglasiti odredbe Statuta Općine Majur s
odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih
manjina (»Narodne novine« broj 155/02) i Zakona o
izboru članova u predstavnička tijela lokalne i područne
(regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/
01, 10/02 - Odluka USRH i 45/03).
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 012-01/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 14. travnja 2003.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

29.
Na temelju članka 61. i 63. Zakona o javnoj nabavi
(»Narodne novine« broj 117/01) i članka 17. i 82.
Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i
4/02), Općinsko vijeće Općine Majur nakon razmatranja
prispjelih ponuda za stručni nadzor na adaptaciji
društvenog doma u Majuru na 23. sjednici održanoj
14. travnja 2003. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o odabiru najpovoljnije ponude za stručni
nadzor na adaptaciji društvenog doma u Majuru
I.
Utvruje se da je najpovoljniju ponudu za stručni
nadzor na adaptaciji Društvenog doma u Majuru,
Sv. Mihovila 2, dalo poduzeću »K - 2« d.o.o. iz
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Siska, dr. A. Starčevića 16, MB: 087751 koja iznosi
3% od vrijednosti radova nad kojima se provodi nadzor,
bez PDV-a, pa se ista prihvaća.

III.
Ostale ponuače obavjestiti o učinjenom odabiru
u roku od osam dana.

II.
Općina Majur će s najpovoljnijim ponuačem
zaključiti ugovor kojim će se urediti sva prava i obveze
ugovornih strana.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE

III.
Ostale ponuače obavjestiti o učinjenom odabiru
u roku od osam dana.
IV.

Klasa: 350-05/03-01/3
Urbroj: 2176/14-03-06-1
Majur, 14. travnja 2003.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 350-05/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 14. travnja 2003.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

Srijeda, 16. travnja 2003.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

31.
Na temelju članka 1. stavka 1. Odluke o provoenju
akcija uljepšavanja naselja na području Općine Majur
(»Službeni vjesnik« broj 13/02) i članka 17. i 78.
Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i
4/02), Općinsko vijeće Općine Majur na 23. sjednici
održanoj 14. travnja 2003. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o provoenju akcije uljepšavanja naselja na
području Općine Majur u 2003. godini

30.
Na temelju članka 61. i 63. Zakona o javnoj nabavi
(»Narodne novine« broj 117/01) i članka 17. i 82.
Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i
4/02), Općinsko vijeće Općine Majur nakon razmatranja
prispjelih ponuda za voenje knjigovodstva Općine
Majur na 23. sjednici održanoj 14. travnja 2003.
godine donijelo je

I.
Radi provoenja akcije uljepšavanja naselja na
području Općine Majur u 2003. godini, raspisuje se
natječaj:
-

najljepše ureena okućnica,

-

najljepši detalj u vrtu.

ZAKLJUČAK
o odabiru najpovoljnije ponude za voenje
knjigovodstva Općine Majur
I.
Utvruje se da je najpovoljniju ponudu za voenje
knjigovodstva Općine Majur, dalo poduzeće »Herceg«
d.o.o. iz Siska, Šetalište V. Nazora 17, MB: 1117378
koja se sastoji od: 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisuće
kuna) u mjesečnom iznosu bez PDV-a za redovne
usluge, te naknade troška potrošenog uredskog
materijala, vezanog za davanje usluge, koji će se
iskazivat prema stvarnom utrošenom materijalu, pa
se ista i prihvaća.
II.
Općina Majur će s najpovoljnijim ponuačem
zaključiti ugovor kojim će se urediti prava i obveze
ugovornih strana.

II.
Natječaj za uljepšavanje naselja traje zaključno
s danom 30. kolovoza 2003. godine.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se na oglasnim tablama Općine Majur i
u »Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 350-07/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-1-1
Majur, 14. travnja 2003.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

Srijeda, 16. travnja 2003.
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32.
Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
26/03 - pročišćeni tekst) i članka 17. i 82. Statuta
Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02),
Općinsko vijeće Općine Majur na 23. sjednici održanoj
14. travnja 2003. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o suglasnosti na cijenu vode
I.
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Unska 1, koja iznosi 3,15 kuna s PDV-om za 1
metar prostorni vode.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/03-01/3
Urbroj: 2176/14-03-06-3
Majur, 14. travnja 2003.

Daje se suglasnost na cijenu vode poduzeću JP
»Komunalac« d.o.o. iz Hrvatske Kostajnice,

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA
1.
Na temelju članka 3. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (»Narodne novine« broj 45/03), Naputka
Ministarstva pravosua, uprave i lokalne samouprave,
Klasa: 023-01/02-01/548, Urbroj: 514-11-03-08 od
25. ožujka 2003. godine i članka 30.Statuta Općine
Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Mandatno
povjerenstvo Općine Majur Općinskom vijeću Općine
Majur podnosi slijedeće
IZVJEŠĆE
o zastupljenosti pripadnika srpske nacionalne
manjine u Općinskom vijeću Općine Majur

(»Narodne novine« broj 155/02) i Zakona o izboru
članova u predstavničko tijelo lokalne i područne
(reginalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/
01, Odluka USRH i 45/03) potrebno je provesti slijedeće
MJERE
1. Ovo Izvješće dostaviti Uredu državne uprave
u SMŽ u Sisku na znanje, radi daljeg postupanja.
2. Statut Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj
2/02 i 4/02) usaglasiti s odredbama Ustavnog zakona
o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«
broj 155/02) i Zakona o izboru članova u predstavnička
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (»Narodne novine« broj 33/01 - 10/02
Odluke USRH i 45/03).

I.
Uvidom u izborni materijal za izbore za članove
Općinskog vijeća Općine Majur, koji su održani 20.
svibnja 2001. godine utvreno je da na kandidacijskim
listama političkih stranaka, koje participiraju u
sadašnjem sazivu Općinskog vijeća Općine Majur,
to su: Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) i Hrvatska
stranka prava (HSP) nema niti jednog predstavnika
srpske nacionalne manjine.
Temeljem narečenog, a radi primjene odredaba
utvenog Zakona o pravima nacionalnih manjina

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
MANDATNO POVJERENSTVO
Klasa: 012-01/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-06-1
Majur, 9. travnja 2003.
Predsjednik
Ivana Švaga-Delić, v.r.

AKTI OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
1.

Članak 1.

Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 5. Odluke
o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Majur
(»Službeni vjesnik« broj 8/02), Općinsko izborno
povjerenstvo Općine Majur na sjednici održanoj 14.
travnja 2003. godine donijelo je

Odobrava se isplata naknade članovima izbornih
tijela za rad na provedbi izbora za članove vijeća
mjesnih odbora Općine Majur, koja će se provesti
na dan: nedjelja, 27. travnja 2003. godine.

ODLUKU

Nagrada za rad opisan u članku 1. ove Odluke
odreuje se u iznosu koji je propisan člankom 2.

Članak 2.
o isplati naknade za rad u izbornim tijelima
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Odluke o visini naknade za rad u izbornim tijelima
(»Službeni vjesnik« broj 2/03), a isplatit će članovima
tih tijela, prema spisku članova izbornih tijela, koji je
sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Naknada koja će se obračunati u bruto iznosu,
pada na teret sredstava općinskog proračuna.
Članak 4.
Konačnu listu-spisak sastavlja i potpisuje
predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva uz
suglasnost i potpis općinske načelnice.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Klasa: 013-03/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-05-75
Majur, 14. travnja 2003.

Biračko mjesto broj 3:
Društveni dom Graboštani u Graboštanima, za
vijeće MO Graboštani, koje obuhvaća birače s
prebivalištem u naselju:
-

OŠ G. Hrastovac u G. Hrastovcu, za vijeće MO
Graboštani koje obuhvaća birače s prebivalištem u
naselju:
-

RJEŠENJE
o odreivanju biračkih mjesta za izbor članova
vijeća mjesnih odbora
I.
Rješenje Općinskog izbornog povjerenstva Općine
Majur, Klasa: 013-05/03-01/1, Urbroj: 2176/14-0305-62 od 14. travnja 2003. godine o odreivanju
biračkih mjesta za izbor članova vijeća mjesnih odbora,
mjenja se i glasi:
Za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području
Općine Majur koji će se održati u nedjelju, 27. travnja
2003. godine odreuju se ova biračka mjesta:
Biračko mjesto broj 1:
Dom DVD Majur u Majuru, Kolodvorska 6, za
vijeće MO Majur, koje obuhvaća birače s prebivalištem
u naseljima:
- Majur i Kostrići.
Biračko mjesto broj 2:
Društveni dom Stubalj u Stublju, za vijeće MO
Stubalj koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju:
- Stubalj.

G. Hrastovac.

Biračko mjesto broj 5:
OŠ Mračaj u Mračaju, za vijeće MO Mračaj, koje
obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima:
Mračaj.

Biračko mjesto broj 6:
OŠ Svinica u Svinici, za vijeće MO Svinica koje
obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima:
-

2.
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 9. Odluke
o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Majur
(»Službeni vjesnik« broj 8/02), Općinsko izborno
povjerenstvo na sjednici održanoj 16. travnja 2003.
godine donijelo je

Graboštani.

Biračko mjesto broj 4:

-

Predsjednik
Stanislava Jerković-Bjelajac, dipl. iur., v.r.

Srijeda, 16. travnja 2003.

Svinica.

Biračko mjesto broj 7:
OŠ Mračaj u Mračaju, za vijeće MO Meminska,
koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima:
-

Gornja Meminska i Srednja Meminska.

Biračko mjesto broj 8:
Društveni dom Krčevo u V. Krčevu, za vijeće MO
Krčevo, koje obuhvaća birače s prebivalištem u
naseljima:
-

Veliko Krčevo i Malo Krčevo.
II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Klasa: 013-05/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-05-77
Majur, 16. travnja 2003.
Predsjednik
Stanislava Jerković-Bjelajac, dipl. iur., v.r.

OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
5.
Na temelju članka 53. i 56. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01 i 60/01) i članka 27. Statuta Općine Sunja

(»Službeni vjesnik« broj 20/01, 24/01 i 5/02), Općinsko
vijeće Općine Sunja na 16. sjednici održanoj 7. travnja
2003. godine donijelo je
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ODLUKU

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za
utvrivanje plaća i drugih primanja dužnosnika
Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i
djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Sunja

o izmjeni Odluke o imovini bivše Općine Sisak u
Zaostrogu

Članak 1.
U članku 4. Odluke o kriterijima za utvrivanje
plaća i drugih primanja dužnosnika Općinskog vijeća,
Općinskog poglavarstva i djelatnika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Sunja (»Službeni vjesnik«
broj 13/99, 17/01, 21/02 i 24/02) u točki I.1. općinski
načelnik koeficijent »5,00« mijenja se koeficijentom
»8,00«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 120-02/99-01/10
Urbroj: 2176/17-03-03-05
Sunja, 7. travnja 2003.
Predsjednik
Grga Dragičević, v.r.

6.
Na temelju članka 27. Statuta Općine Sunja
(»Službeni vjesnik« broj 20/01, 24/01 i 5/02), Općinsko
vijeće Općine Sunja na 16. sjednici održanoj 7. travnja
2003. godine donijelo je

Članak 1.
Mijenja se članak 5. Odluke o imovini bivše Općine
Sisak u Zaostrogu (»Službeni vjesnik« broj 11/02)
tako da isti glasi:
»Utvruje se da se temeljem ove Odluke, Odluke
Vijeća Grada Siska, Klasa: 940-01/02-01/22, Urbroj:
2176/05-03-01-14 od 14. listopada 2002. godine,
Odluke Općinskog vijeća Općine Lekenik, Klasa: 94001/02-01/01, Urbroj: 2176/12-02-02 od 1. srpnja 2002.
godine i odluke Općinskog vijeća Općine Martinska
Ves, Klasa: 943-01/02-01/01, Urbroj: 2176/15-0201 od 14. lipnja 2002. godine imovina u Zaostrogu
izloži prodaji.
Zadužuje se i ovlašćuje Komisija za prodaju imovine
u Zaostrogu da objavi natječaj za prodaju, s tim da
početna cijena bude procijenjena vrijednost iz procjene
sudskog vještaka koja iznosi 15.927.768,50 kn.
Za predstavnika Općine Sunja u Komisiju za prodaju
imovine u Zaostrogu imenuje se općinski načelnik
Josip Kozarić.«
Članak 2
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 940-01/02-01/01
Urbroj: 2176/17-03-03-02
Sunja, 7. travnja 2003.
Predsjednik
Grga Dragičević, v.r.
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SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.
26.

Rješenje o imenovanju Stožera Civilne
zaštite Grada Hrvatska Kostajnica

305
2.

OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
12.

13.

Statutarna Odluka o broju vijećnika
Općinskog vijeća Općine Dvor iz
Hrvatskog naroda

305

306

14.

Odluka o komunalnoj naknadi

306

15.

Odluka o komunalnim zonama

308

16.

Odluka o izmjeni Odluke o posebnim
mjerama zaštite od požara kod spaljivanja
poljoprivrednog i drugog gorivog otpada
na otvorenom prostoru

25.

26.

27.

28.

18.

19.

309

Odluka o pokretanju postupka za
promjenu Statuta

309

Odluka o davanju zemljišta u najam (pravo
služnosti)

309

30.

31.

32.
20.

21.

22.

Odluka o davanju zemljišta u najam (pravo
služnosti)

310

Program
održavanja
komunalne
infrastrukture u 2003. godini

310

Program poticanja malog i srednjeg
poduzetništva na području Općine Dvor
u 2003. godini

1.

311

2.
312

8.

Odluka o izmjenama i dopunama
Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države u Općini
Gvozd
Program raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države u Općini
Gvozd

319

Odluka o razrješenju potpredsjednika
Općinskog vijeća, koji obnaša i dužnost
zamjenika općinskog načelnika

320

Odluka o imenovanju potpredsjednika
Općinskog vijeća, koji obnaša i dužnost
općinskog načelnika

321

Zaključak povodom Izvješća Mandatnog
povjerenstva Općine Majur

321

Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude
za stručni nadzor na adaptaciji društvenog
doma u Majuru

321

Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude
za voenje knjigovodstva Općine Majur

322

Zaključak
o
provoenju
akcije
uljepšavanja naselja na području Općine
Majur u 2003. godini

322

Zaključak o suglasnosti na cijenu vode

323

Izvješće o zastupljenosti pripadnika
srpske nacionalne manjine u Općinskom
vijeću Općine Majur

323

Odluka o isplati naknade za rad u izbornim
tijelima

323

Rješenje o odreivanju biračkih mjesta
za izbor članova vijeća mjesnih odbora

324

OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
7.

Statutarna Odluka o izmjenama i
dopunama Statuta Općine Majur

AKTI OPĆINSKOG IZBORNOG
POVJERENSTVA
1.

Odluka o raspisivanju izbora za članove
Vijeća mjesnih odbora

318

AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
6.

Pravilnik o dodjeli koza prema projektu
»Male farme koza«

308
29.

Odluka o izmjenama Odluke o mjerama
za korištenje poljoprivrednog zemljišta
u Općini Dvor

317

OPĆINA MAJUR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o imenovanju Općinskog izbornog
povjerenstva

17.

Zaključak o utvrivanju prijedloga
Prostornog plana ureenja Općine Gvozd
za javnu raspravu

5.

313

6.
313

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o kriterijima za utvrivanje plaća i drugih
primanja dužnosnika Općinskog vijeća,
Općinskog poglavarstva i djelatnika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Sunja

324

Odluka o izmjeni Odluke o imovini bivše
Općine Sisak u Zaostrogu

325
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves,
Sunja i Topusko. »Službeni vjesnik« izlazi po potrebi. Izdavač: »Glasila« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/
1, tel. (044) 815-138, tel. i fax. (044) 815-498, www.glasila.hr. Reklamacije za neprimljene brojeve primaju
se u roku od 20 dana po izlasku glasila. O promjeni adrese pretplatnik treba obavijestiti izdavača. Tehničko
ureenje, kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja.

