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SLUÆBENI VJESNIK
2002.
BROJ: 20

ČETVRTAK, 7. STUDENOGA 2002.

GODINA XLVIII

GRAD ČAZMA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
18.

17.
Na temelju članka 53. i 97. Statuta Grada Čazme
(»Službeni vjesnik« broj 19/01) i članka 6. Pravilnika
o načinu i uvjetima stipendiranja studenata s područja
Grada Čazme (»Službeni vjesnik« broj 18/02), Gradsko
poglavarstvo Grada Čazme na 22. sjednici održanoj
21. listopada 2002. godine donijelo je

Na temelju članka 53. i 97. Statuta Grada Čazme
(»Službeni vjesnik« broj 19/01) i članka 2. i 3. Pravilnika
o načinu i uvjetima stipendiranja studenata s područja
Grada Čazme (»Službeni vjesnik« broj 18/02), Gradsko
poglavarstvo Grada Čazme na 22. sjednici održanoj
21. listopada 2002. godine donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija u
školskoj godini 2002/2003.

o broju stipendija, visini stipendije, te zvanjima
za koja će se dodjeljivati stipendije šk. god.
2002/2003.

Članak 1.
Gradsko poglavarstvo Grada Čazme raspisat će
za šk. god. 2002/2003. natječaj za dodjelu stipendija
studentima s područja Grada Čazme.
Natječaj iz stavka 1. ovog članka raspisat će se
u mjesecu listopadu 2002. godine.
Članak 2.
Natječaj će se raspisati sukladno Pravilniku o
načinu i uvjetima stipendiranja studenata s područja
Grada Čazme i Odluke o broju stipendija, visini
stipendije te zvanjima za koja će se dodjeljivati stipendije
šk. god. 2002/2003.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Čazme.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 604-02/01-02/1
Urbroj: 211-01-02-02-2
Čazma, 21. listopada 2002.
Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvruje se da će Grad Čazma u
šk. god. 2002/2003. dodijeliti ukupno 4 stipendije.
Članak 2.
Stipendija za šk. god. 2002/2003. iznosi 1.000,00
kuna (tisuću kuna) mjesečno i dodjeljuje se korisniku
deset mjeseci tijekom školske godine.
Članak 3.
Zvanja za koja će se dodijeliti stipendije, utvrdit
će svojom odlukom Povjerenstvo za utvrivanje
deficitarnih zanimanja.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Čazme.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 604-02/01-02/1
Urbroj: 211-01-02-02-4
Čazma, 21. listopada 2002.
Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.
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GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
37.
Na temelju članka 4. Uredbe o postupku nabave
roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne
novine« broj 14/02) i članka 42. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 31. sjednici
održanoj 30. listopada 2002. godine donijelo je
ODLUKU
o provedbi nabave poslova obavljanja zimske
službe za period 2002. - 2003. godine
Članak 1.
Za poslove obavljanja zimske službe u periodu
2002. - 2003. provesti će se postupak nabave
ograničenim prikupljanjem ponuda.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/01-01/86
Urbroj: 2176/02-01-02-8
Hrvatska Kostajnica, 30. listopada 2002.
Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oec., v.r.

Članak 3.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Odbor za
poljodjelostvo i Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatska
Kostajnica.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/02-01/05
Urbroj: 2176/02-02-02-5
Hrvatska Kostajnica, 30. listopada 2002.
Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oec., v.r.

39.
Na temelju članka 42. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01) i članka
15. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 31. sjednici
održanoj 30. listopada 2002. godine donijelo je
ODLUKU
o mjestu obilježavanja pogibije ruskih novinara
Članak 1.
Na mjestu pogibije ruskih novinara 1991. Viktorija
Nogina i Genadija Kurinoja u naselju Panjani postaviti
će se Spomen ploča.

38.
Na temelju Prijedloga Stručnog povjerenstva za
nabavu suprasnih nazimnica i članka 42. Statuta
Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj
16/01), Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska
Kostajnica na 31. sjednici održanoj 30. listopada
2002. godine donijelo je
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja nabave
suprasnih nazimnica
Članak 1.
Za najpovoljnijeg ponuditelja nabave suprasnih
nazimnica odabire se tvrtka AGROTIN d.o.o. iz Donjih
Kukuruzara.
Članak 2.
S tvrtkom AGROTIN d.o.o. iz Donjih Kukuruzara
sklopit će se Ugovor o nabavi suprasnih nazimnica,
a shodno ponudi koja čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.
Spomen ploča se postavlja u znak trajnog sjećanja
na stradavanje novinara koji su stradali od zločinačke
četničke ruke u obavljanju svog posla.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/02-01/140
Urbroj: 2176/02-02-02-3
Hrvatska Kostajnica, 30. listopada 2002.
Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oec., v.r.
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40.
Na temelju članka 42. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 31. sjednici
održanoj 30. listopada 2002. godine donijelo je
ODLUKU
o postavljanju obilježja na mjestu masovne
grobnice Donji Hrastovac

Za dan provedbe izbora odreuje se nedjelja,
29. prosinca 2002.
Članak 3.
Sredstva za provedbu izbora raspisanih ovom
Odlukom osiguravaju se u Proračunu Grada Hrvatska
Kostajnica.
Članak 4.

Članak 1.
Na mjestu masovne grobnice u naselju Donji
Hrastovac gdje su stradali branitelji i civili Hrvatske
Kostajnice 1991. godine postavit će se obilježje
sastavljeno od križa izraenog od drveta te mramorne
ploče s imenima ubijenih.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica«.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/02-01/98
Urbroj: 2176/02-02-02-3
Hrvatska Kostajnica, 30. listopada 2002.
Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oec., v.r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
42.
Klasa: 022-05/02-01/140
Urbroj: 2176/02-02-02-2
Hrvatska Kostajnica, 30. listopada 2002.
Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oec., v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Turističke zajednice
Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj
25/97) i članka 42. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica
broj 16/01), Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska
Kostajnica na 31. sjednici održanoj 30. listopada
2002. godine donijelo je
ODLUKU

41.
Na temelju članka 3. Odluke o provedbi izbora u
mjesnim odborima na području Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 12/02) i članka
42. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni
vjesnik« broj 16/01), Gradsko poglavarstvo Grada
Hrvatska Kostajnica na 31. sjednici održanoj 30.
listopada 2002. godine donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora

o članu Nadzornog odbora Turističke zajednice
Grada Hrvatska Kostajnica
Članak 1.
Za člana Nadzornog odbora Turističke zajednice
Grada Hrvatska Kostajnica se predlaže:
1. Marija Krupić iz Hrvatske Kostajnice, Vladimira
Nazora 12.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica«.

Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih
odbora i to:
1. Mjesni odbor Panjani,
2. Mjesni odbor Čukur,
3. Mjesni odbor Rosulje,
4. Mjesni odbor Utolica,
5. Mjesni odbor Hrvatska Kostajnica,
6. Mjesni odbor Selište Kostajničko.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/02-01/117
Urbroj: 2176/02-02-02-3
Hrvatska Kostajnica, 30. listopada 2002.
Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oec., v.r.
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43.
Na temelju članka 26. Statuta Turističke zajednice
Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj
25/97) i članka 42. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Hrvatska Kostajnica na 31. sjednici održanoj
30. listopada 2002. godine donijelo je

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/99-01/146
Urbroj: 2176/02-99-02-15
Hrvatska Kostajnica, 30. listopada 2002.

ODLUKU
o članovima Turističkog vijeća Turističke
zajednice Grada Hrvatska Kostajnica
Članak 1.
Za članove Turističkog vijeća Turističke zajednice
Grada Hrvatska kostajnica ispred Gradskog
poglavarstva se delegiraju:
1. Daniel Pavlić iz Hrvatske Kostajnice, Vladimira
Nazora 9,
2. Blaženka Račić iz Hrvatske Kostajnice,
Apanovac 1.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/02-01/117
Urbroj: 2176/02-02-02-4
Hrvatska Kostajnica, 30. listopada 2002.

Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oec., v.r.

45.
Na temelju Odluke o usvajanju Programa
»Poduzetnik 2« i kriterija za kreditiranje poduzetnika
u 2002. i Programa poticanja malog i srednjeg
poduzetništva na području Grada Hrvatska Kostajnica
u 2002., te članka 42. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik« broj 16/01) i članka 15. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Hrvatska Kostajnica na 31. sjednici održanoj
30. listopada 2002. godine donijelo je
ODLUKU
o izboru poslovne banke za Program
»Poduzetnik 2«
Članak 1.
Grad Hrvatska Kostajnica izabire Privrednu banku
Zagreb d.d. kao svoju poslovnu banku za provedbu
Programa »Poduzetnik 2«.

Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oec., v.r.

44.
Na temelju članka 42. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 31. sjednici
održanoj 30. listopada 2002. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
ovlaštenih predstavnika Grada za stambene
zgrade na području Grada Hrvatska Kostajnica
Članak 1.
Mijenja se članak 1. stavak 1. alineja 11. tako da
glasi:
- stambena zgrada nalazeća u Ulici Vladimira
Nazora 9 - ovlašteni predstavnik ZLATICA HARAMIĆ
iz Hrvatske Kostajnice, Vladimira Nazora 9.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica«.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/02-01/147
Urbroj: 2176/02-02-02-5
Hrvatska Kostajnica, 30. listopada 2002.
Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oec., v.r.

46.
Na temelju članka 42. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01) i Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva na
području Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«
broj 2/02), Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska
Kostajnica na 31. sjednici održanoj 30. listopada
2002. godine donijelo je
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ODLUKU
o namjeni i kriterijima za dodjelu gradskih
poticajnih kreditnih sredstava
Članak 1.
Ovom Odlukom utvruju se:
- namjena i uvjeti koje poduzetnici moraju
zadovoljiti da bi mogla biti dodjeljena gradska poticajna
kreditna sredstva i
- kriteriji prema kojima se radi rang-lista
poduzetnika koji zadovoljavaju uvjete.
Članak 2.
Tražitelji kredita (korisnici) mogu biti obrtnici, mala
i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove
i fizičke osobe u slobodnim zanimanjima pod slijedećim
uvjetima:
1. da je tražitelj kredita u potpunom ili pretežito
privatnom vlasništvu fizičkih osoba,
2. da tražitelj kredita namjerava ulagati na području
Grada Hrvatska Kostajnica, bez obzira na sjedište
ili prebivalište poduzetnika.
Tražitelj kredita mora zadovoljiti oba uvjeta da bi
njegov zahtjev ušao u daljnju obradu.
Članak 3.
Tražitelj kredita zahtjevu za kredit prilaže poslovni
plan (plan ulaganja), odnosno investicijski program
izraen prema prihvaćenoj metodologiji, ovisno o
iznosu traženog kredita.

1.

Članak 6.
Zahtjevi tražitelja kredita boduju se prema slijedećoj
tablici:

Bodovi

proizvodnja, prerada te poljoprivreda

15

b) -

obrtničke usluge i usluge vezane za proizvodnju i prijevoz

10

c)

poslovne i intelektualne usluge uz proizvodnju

5

ostale usluge

1

-

d) -

3.

Članak 5.
Pod starim tradicionalnim obrtima u prvom redu
podrazumjevamo: proizvodnja i izrada keramičkih
proizvoda, drvotokarska djelatnost (izrada bačvi od
drva), kovanje i oblikovanje metala, izrada unikatnih
satova i popravak satova, izrada šešira i pokrivala
za glavu, proizvodnja proizvoda od kože, sedlarskih
i remenarskih proizvoda i obuće, izrada glazbala,
proizvodnja predmeta od slame, šiblja i sličnih pletarskih
materijala, proizvodnja užadi i mreža, proizvodnja
pletenih i kukičarskih tekstilnih proizvoda, izrada
suvenira i rukotvorina na domaćem platnu autentičnih
za Grad.

DJELATNOSTI
a) -

2.

Članak 4.
Poticajne mjere odnose se na:
a) djelatnosti:
- proizvodnja i prerada,
- obrtničke usluge i usluge vezane uz proizvodnju,
- poslovne i intelektualne usluge vezane uz
proizvodnju i
- ostale usluge.
b) posebni prioriteti:
- stari (tradicionalni) obrti,
- nove tehnologije, inovacije,
- izvoz,
- povećanje broja zaposlenih.
Neće se podržati projekti za investicije ugostiteljske
djelatnosti s pretežnom ili isključivom uslugom točenja
alkoholnih pića.

Kriterij

Broj
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POSEBNI PRIORITETI
a) -

stari obrti

5

b) -

nove tehnologije, inovacije

5

c)

izvoz

5

-

ZAPOŠLJAVANJE
a) -

samozapošljavanje

b) -

za svako novootvoreno radno mjesto

Članak 7.
Ostali uvjeti, a koji se odnose na iznos kredita,
namjenu, uvjete i rokove povratka kredita utvreni
su Programom za poticanje razvoja malog

3
2 do najviše 10

gospodarstva, Kriterijima i Ugovorom o poslovnoj
suradnji na realizaciji Programa izmeu Grada Hrvatska
Kostajnica, Ministarstva za obrt, malo i srednje
poduzetništvo i poslovne banke.
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Članak 8.
Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata
izrauje rang-listu tražitelja kredita prema navedenom
načinu bodovanja kao i prijedlog istu upućuje poslovnoj
banci na daljnju obradu za realizaciju kredita.
U provedbi Programa razvoja malog gospodarstva
i obradi kreditnih zahtjeva Povjerenstvo je dužno
poštovati sve odredbe Pravilnika o radu Povjerenstva
i redovno izvještavati o svom radu Ministarstvo za
obrt, malo i srednje poduzetništvo i Gradsko
poglavarstvo.
Članak 9.
Grad može iz vlastitih sredstava subvencionirati
kamate u korist krajnjih korisnika.
Grad može izdvojiti sredstva kao financijsku potporu
za pokriće dijela troškova savjetodavnih usluga
konzultanata koji djeluju u okviru Hrvatske mreže
konzultanata, a u svezi s izradom poslovnih planova
/ investicijskih programa poduzetnika.
Članak 10.
Ako tražitelj kredita navede netočne podatke, a
ostvari pravo na gradska poticajna kreditna sredstva,
investicija će se smatrati nenamjenskim korištenjem
sredstava.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/02-01/147
Urbroj: 2176/02-02-02-4
Hrvatska Kostajnica, 30. listopada 2002.
Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oec., v.r.

Četvrtak, 7. studenoga 2002.
Članak 2.

U Povjerenstvo se imenuju:
1. Grad Hrvatska Kostajnica - predsjednik,
2. Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo
Republike Hrvatske - potpredsjednik,
3. Udruženje obrtnika Grada Hrvatska Kostajnica
- član,
4. Banka - član,
5. Poduzetnički inkubator Hrvatska Kostajnica član.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/02-01/147
Urbroj: 2176/02-02-02-3
Hrvatska Kostajnica, 30. listopada 2002.
Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oec., v.r.

48.
Na temelju članka 42. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01) i Programa
poticanja malog i srednjeg poduzetništva na području
Grada Hrvatska kostajnica (»Službeni vjesnik« broj
2/02), Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica
na 31. sjednici održanoj 30. listopada 2002. godine
donijelo je
ODLUKU
o izdvajanju i raspodjeli sredstava za Program
razvoja malog gospodarstva u kreditiranju
poduzetnika za 2002. - »Poduzetnik 2«

47.
Na temelju članka 42. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01) i Programa
poticanja malog i srednjeg poduzetništva na području
Grada Hrvatska Kostajnica u 2002. godini (»Službeni
vjesnik« broj 2/02), Gradsko poglavarstvo Grada
Hrvatska Kostajnica na 31. sjednici održanoj 30.
listopada 2002. godine donijelo je

Članak 1.
Ovom Odlukom utvruje se:
- izvori, iznos i način raspodjele sredstava
namijenjenih dodjeli gradskih kredita za poticanje
i razvoj malog i srednjeg poduzetništva u 2002.
godini i
- povoljnosti za poduzetnike koji ulažu na području
Grada Hrvatska Kostajnica (subvencije, potpore).

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Gradskog
povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za odabir
poduzetničkih projekata (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).

Članak 2.
Izvori sredstava namijenjenih za dodjelu gradskih
kredita su:
- Ministarstvo
poduzetništvo,

za

obrt,

-

Grad Hrvatska Kostajnica i

-

Poslovne banke.

malo

i

srednje

Četvrtak, 7. studenoga 2002.
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Članak 3.
Za financiranje Programa iz ove Odluke Grad
Hrvatska Kostajnica izdvaja iz proračuna iznos od
160.000,00 kn.

2« i Gradskoj Odluci o namjeni i kriterijima za dodjelu
gradskih poticajnih kreditnih sredstava.

Članak 4.
Izdvojena sredstva iz članka 3. ove Odluke deponirat
će se sukcesivno u poslovne banke radi realizacije
kredita sukladno Programu razvoja malog gospodarstva
kroz udruživanje sredstava u kreditiranju poduzetnika
za 2002. godinu - Program »Poduzetnik«.

Prema Programu »Poduzetnik« kamatna stopa
na kredite je 7% godišnje.

Članak 5.
Ukupan iznos sredstava iz članka 3. ove Odluke
deponirat će se u poslovne banke kao garantni depozit
i multipicirat multiplikatorom 10. Omjer depozit: kreditni
fond je 1:10.

Članak 7.

Članak 8.
Grad Hrvatska Kostajnica može poduzetnicima početnicima, dio sredstava dodjeliti kao bespovratne
potpore za pokriće dijela troškova i savjetodavnih
usluga konzultanata u svezi izrade poslovnog plana
ili investicijskog programa kojeg može izraditi sam
poduzetnik ili ovlaštena tvrtka ili konzultant.
Članak 9.

Članak 6.
Sredstva će se raspodjeliti prema Kriterijima za
kreditiranje poduzetnika u 2002. - Program »Poduzetnik

Bespovratna potpora za izradu poslovnog plana
/ investicijskog programa priznaje se po odobrenju
kredita, a po slijedećoj tabeli.

Mogući maksimalan
iznos potpore

Iznos kredita

Iznos potpore

Do 100.000

1.500

1.500

1.500 + 1%

2.500

Preko 100.000
Do 200.000
Preko 200.000
Do 400.000
Preko 400.000

Iznad 100.000
2.500 + 0,5%

3.500

Iznad 200.000
3.500 + 0,5%

5.500

Iznad 400.000
Članak 10.
Sredstva iz ove Odluke izdvojit će se iz Gradskog
proračuna s pozicije - krediti za malo i srednje
poduzetništvo.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/02-01/147
Urbroj: 2176/02-02-02-2
Hrvatska Kostajnica, 30. listopada 2002.
Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oec., v.r.

49.
Na temelju članka 42. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01) i Programa

poticanja malog i srednjeg poduzetništva na području
Grada Hrvatska Kostajnica u 2002. godini (»Službeni
vjesnik« broj 2/02), Gradsko poglavarstvo Grada
Hrvatska Kostajnica na 31. sjednici održanoj 30.
listopada 2002. godine donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Programa »Poduzetnik 2« i Kriterija
za kreditiranje poduzetnika u 2002. godini
Članak 1.
Prihvaća se Program razvoja malog gospodarstva
kroz udruživanje sredstava Ministarstva za obrt, malo
i srednje poduzetništvo Grada Hrvatska Kostajnica
u kreditiranju poduzetnika za 2002. godinu - Program »Poduzetnik 2«.
Članak 2.
Usvajaju se Kriteriji za kreditiranje poduzetnika
u 2002. godini - Program »Poduzetnik 2«.
Članak 3.
Udružena sredstva Grada Hrvatska Kostajnica i
Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo

Stranica 872 - Broj 20

»SLUŽBENI VJESNIK«

koristit će se kao depozitna sredstva kod kreditora
na način opisan u Programu »Poduzetnik 2«.
Članak 4.
Grad Hrvatska Kostajnica će s Ministarstvom za
obrt, malo i srednje poduzetništvo i s izabranom
poslovnom bankom ili poslovnim bankama potpisati
Ugovor o poslovnoj suradnji.

Četvrtak, 7. studenoga 2002.

50.
Na temelju članka 35. Statuta Turističke zajednice
Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj
25/97) i članka 42. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Hrvatska Kostajnica na 31. sjednici održanoj
30. listopada 2002. godine donijelo je
ZAKLJUČAK

Članak 5.
U roku od 15 dana nakon potpisivanja Ugovora o
poslovnoj suradnji objavit će se javni natječaj za
dodjelu poduzetničkih kredita.
Članak 6.
Stručne i operativne poslove za Povjerenstvo na
realizaciji Programa »Poduzetnik 2« obavljat će
Poduzetnički inkubator Hrvatska Kostajnica d.o.o.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/02-01/147
Urbroj: 2176/02-02-02-1
Hrvatska Kostajnica, 30. listopada 2002.
Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oec., v.r.

o predlaganju predsjednika Turističke zajednice
Grada Hrvatska Kostajnica
I.
Za predsjednika Turističke zajednice Grada Hrvatska
Kostajnica se predlaže
1. Mirjana Lahovsky-Žličarić
Kostajnice, S. S. Kranjčevića br. 4.

iz

Hrvatske

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/02-01/117
Urbroj: 2176/02-02-02-2
Hrvatska Kostajnica, 30. listopada 2002.
Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oec., v.r.

OPĆINA JASENOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
21.
Na temelju stavka 1. čIanka 11. i 13. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj
66/01) i čIanka 29. Statuta Općine Jasenovac (»Službeni
vjesnik« broj 20/01), Općinsko vijeće Općine Jasenovac
na 10. sjednici održanoj 28. listopada 2002. godine
donijelo je
ODLUKU
o mjerama za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u Općini Jasenovac
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere
poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi
kao poljoprivredno zemljište u Općini Jasenovac u
slučajevima kad bi propuštanje tih mjera nanijelo

štetu, onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu
proizvodnju i mjere za ureivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina.
II. AGROTEHNIČKE MJERE
ČIanak 2.
Agrotehničke mjere iz čIanka 1. ove Odluke jesu:
1. mjere za sprečavanje erozije,
2. mjere za sprečavanje zakorovljenosti,
3. čišćenje kanala,
4. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih
vrsta biljaka na odreenom području,
5. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.
ČIanak 3.
Agrotehničke mjere iz čIanka 2. ove Odluke dužne
su provoditi fizičke i pravne osobe koje su vlasnici,

Četvrtak, 7. studenoga 2002.
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ovlaštenici ili zakupnici poljoprivrednog ili drugog
zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno.
Za područje Općine Jasenovac provode se
agrotehničke mjere zaštite od erozije iz čIanka 1.
ove Odluke:
1. potpuna zabrana sječe višegodišnjih nasada,
osim sječe iz agrotehničkih razloga na poljoprivrednim
površinama koje pripadaju području naselja Općine
Jasenovac,
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2. održavanje zelenih ograda na način da se
spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište
i puteve i zasjenjivanje susjednih površina prerastanjem
zelene ograde,
3. održavanje i ureenje zemljišnih mea, zelenih
ograda i poljskih puteva tako da ne ometaju provoenje
agrotehničkih mjera.

2. obvezno zatravnjivanje strmog zemljišta na
području cijele Općine Jasenovac,

4. održavanje i ureenje poljoprivrednih površina
i poljskih puteva tako da budu vidljivo označeni,
očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, radi
neometanog prolaza vatrogasnih vozila.

3. zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog
sloja poljoprivrednog zemljišta na području cijele
Općine Jasenovac,

5. održavanje i ureenje zemljišnih mea i zelenih
ograda tako da budu vidljivo označene i očišćene
od korova i raslinja.

4. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura,
odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i
višegodišnjih kultura na zemljištu u širini od 5 m uz
odvodne kanale rijeke Save i Struga.
Članak 4.
Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i umjetnih
vodenih kanala provodi se radi sprječavanja odrona
zemlje i zarastanja korova tako da se omogući prirodni
tijek oborinskih voda.

Članak 8.
Za ureivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
provodi se mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih
kanala radi spriječavanja odrona zemlje i zarastanja
korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih
voda.
Za ureivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
obvezna je mjera sadnje i održavanja vjetrobranih
pojasa.

Članak 5.
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih
odpadaka obuhvaćaju:
1. obvezno uklanjanje biljnih ostataka na
poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u roku 15
dana od žetve,
2. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon
provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima
do 1. lipnja tekuće godine,
3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon
sječe i čišćenja šuma, puteva i mea na šumskom
zemljištu, koje graniče s poljoprivrenim zemljištem.
III. MJERE ZA UREÐIVANJE I ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 9.
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog
zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, dužni su
poduzimati mjere iz čIanka 3. do 8. ove Odluke radi
zaštite tog zemljišta.
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog
zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, koji ne
provedu mjere iz stavka 3. do 8. ove Odluke, dužni
su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje
mjera radi provoenja agrotehničkih mjera na zemljištu
u njihovom vlasništvu.
IV. NADZOR
Članak 10.

ČIanak 6.
Mjere za ureivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina su:
1. održavanje živica i mea,
2. održavanje poljskih puteva,
3. ureivanje i održavanje kanala, sprečavanje
zasjenjivanja susjednih čestica,
4. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.
Članak 7.
Za područje Općine Jasenovac provode se mjere
za ureivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,
koje obuhvaćaju:
1. zabranu
sadnje
višegodišnjih
nasada
visokorastućih kultura koje zasjenjuju susjedne
zemljišne čestice, na način da onemogućuju ili otežavaju
poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama,

Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provode
poljoprivredna, šumarska i vodoprivredna inspekcija,
te inspekcija zaštite od požara.
U nadzoru provedbe odredbi ove Odluke sudjeluie
i komunalni redar Općine Jasenovac.
U provedbi nadzora nad odredbama ove Odluke
nadležne inspekcije iz stavka 1. ovog čIanka mogu
odrediti vlasnicima i posjednicima zemljišta poduzimanje
odreenih mjera iz čIanka 2. do 4. ove Odluke.
V. KAZNENE ODREDBE
Članak 11.
Globom od 50,00 - 200,00 kn kazniti će se za
prekršaj fizička osoba, a globom od 500,00 kn do
1.000,00 kn kaznit će se pravna osoba za
nepridržavanje i neizvršavanje odredbi ove Odluke.
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VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

III. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA

Članak 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti
odredbe Odluke o zaštiti poljoprivrednog i šumskog
zemljišta od erozije i požara u Sisačko-moslavačkoj
županiji (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 7/95) u dijelu čIanka 4. stavaka 3, 5. i
7., članka 5. stavka 2, 3, 4. i 6. i čIanka 7. u odnosu
na Općinu Jasenovac.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Jasenovac.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 320-02/02-01/07
Urbroj: 2176/11-01-02-01
Jasenovac, 28. listopada 2002.
Predsjednik
Slavko Jurić, v.r.

Četvrtak, 7. studenoga 2002.

Članak 3.
Postupak podnošenja ponuda za obavljanje
komunalnih poslova komunalnih djelatnosti iz čIanka
2. ove Odluke provodi se:
-

prikupljanjem ponuda i

-

javnim natječajem.

Prikupljanju ponuda pristupiti će se kada vrijednost
poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu
ne prelazi vrijednost od 100.000,00 kn.
Javnom natječaju pristupit će se kada vrijednost
poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu
prelazi vrijednost od 100.000,00 kn.
Članak 4.
Postupak prikupljanja ponuda i javnog natječaja
iz čIanka 3. ove Odluke provodi Povjerenstvo za
provedbu prikupljanja pismenih ponuda, odnosno javnog
natječaja.
Povjerenstvo čini Općinsko poglavarstvo Općine
Jasenovac. Predsjednik Općinskog poglavarstva je
predsjednik Povjerenstva.
1. Prikupljanje ponuda
Članak 5.

22.
Na temelju stavka 2. čIanka 10. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95, 70/97, 128/99 i 57/00) te čIanka 29. Statuta
Općine Jasenovac (»Službeni vjesnik« broj 20/01)
Općinsko vijeće Općine Jasenovac na 10. sjednici
održanoj 28. listopada 2002. godine donijelo je

Prikupljanje ponuda provodi se pozivu na dostavu
ponude za najmanje tri ponuditelja.

ODLUKU

Postupak odabira ponude provodi povjerenstvo
iz čIanka 4. ove Odluke na način i u postupku odreenim
u čIanku 9. ove Odluke.

o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju koncesije u Općini
Jasenovac

Poziv na dostavu ponude ponuditeljima upućuje
Općinsko poglavarstvo Općine Jasenovac.
Poziv na dostavu ponude mora sadržavati sve
elemente potrebne za pravovaljano podnošenje ponude,
koji su navedeni u čIanku 6. ove Odluke.

2. Javni natječaj
I. OPĆE ODREDBE
ČIanak 6.
Članak 1.
Ovom Odlukom odreuju se komunalne djelatnosti
koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini
Jasenovac.
II. ODREÐENJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 2.
Komunalne djelatnosti, koje se mogu obavljati
na temelju koncesije u Općini Jasenovac jesu:
-

obavljanje dimnjačarskih poslova,

-

opskrba plinom,

- obavljanje pogrebnih poslova (prijevoz umrlih
osoba).

Javni natječaj mora sadržavati:
-

djelatnost za koju se daje koncesija,

-

vrijeme na koje se daje koncesija,

-

vrstu i opseg poslova,

-

način odreivanja cijene za obavljanje poslova,

- način, mjesto i rok za podnošenje sjednice
povjerenstva za provedbu natječaja.
Javni natječaj iz stavka 1. ovog čIanka objavljuje
se u dnevnom tisku ili službenom listu Republike
Hrvatske, te na oglasnoj ploči Općine Jasenovac.
Članak 7.
Ponude se podnose u zapečaćenom omotu prijamnoj
službi (pisarnici) Općine Jasenovac.

Četvrtak, 7. studenoga 2002.
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Članak 8.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće
isprave:

-

cijena obavljanja komunalne
djelatnosti

-

uvjeti plaćanja (odgoda
plaćanja, krediti, druge
pogodnosti

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne
djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog
suda),
-
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10 bodova

8 bodova

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

potvrde BON 1 i BON 2,

- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima
za zadnji mjesec prije objave natječaja (Porezna
uprava, RFMIO, RZZO),
- ovjerenu izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan
za kaznena djela iz oblasti gospordarstva,

ČIanak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Jasenovac.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

- potvrdu da se protiv direktora ne vodi istražni,
odnosno kazneni postupak i
- reference tvrtke za obavljanje komunalne
djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema, poslovni
prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi).

Klasa: 363-02/02-01/01
Urbroj: 2176/11-01-02-01
Jasenovac, 28. listopada 2002.

Članak 9.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provest
će otvaranje pristiglih ponuda na sjednici Općinskog
poglavarstva koja se mora održati najranije tri dana
od isteka roka za podnošenje ponuda, radi utvrivanja
prispjelosti ponuda podnesenih putem pošte.
Radu povjerenstva mogu prisustvovati ponuditelji.
O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda na
javni natječaj vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik
i čIanovi povjerenstva te jedan od prisutnih ponuditelja
kao ovjerovitelj zapisnika, kojega ponuditelj zajednički
odrede.
Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u
javnom natječaju smatrati će se nepravovaljanim.
Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti
zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te isti uputiti
Općinskom poglavarstvu Općine Jasenovac, zajedno
sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje uz
njih prileže, radi donošenja odluke o izboru osobe
kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova
na temelju koncesije.
Općinsko vijeće Općine Jasenovac može donijeti
odluku da se ne izabere nijedna od ponuda pristiglih
na natječaj.
IV. MJERILA ZA ODABIR PONUDE
ČIanak 10.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda
s najvećim brojem bodova utvrenim prema sljedećim
kriterijima:
-

reference ponuditelja za obavIjanje komunalnih
poslova:

-

oprema

6 bodova

-

poslovni prostor

4 boda

-

broj i struktura djelatnika

4 boda

-

ponuena cijena (godišnja
naknada Općine Jasenovac)

10 bodova

Predsjednik
Slavko Jurić,v.r.

23.
Na temelju čIanka 35. Zakona o lokalnoi i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01), čIanka 2. stavak 4. Zakona o financiranju vodnog
gospodarstva (»Narodne novine« broj 107/95, 19/
96 i 88/98) i čIanka 29. Statuta Općine Jasenovac
(»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko vijeće Općine
Jasenovac na 10. sjednici održanoj 28. listopada
2002. donijelo je
ODLUKU
o odobravanju potpisivanja Ugovora o
sufinanciranju projektne dokumentacije na
području Općine Jasenovac
Članak 1.
Odobrava se potpisivanje Ugovora o sufinanciranju
projektne dokumentacije na području Općine Jasenovac
kojim se Hrvatske vode i Općina Jasenovac kao
investitor putem JKP »Komunalac - Jasenovac« d.o.o.
obvezuju sufinancirati projektnu dokumentaciju na
području Općine Jasenovac u 2002. godini do iznosa
125.000,00 kn u omjeru: Hrvatske vode - 80% i
Općina Jasenovac - 20%.
Članak 2.
Ovlašćuje se direktor JKP »Komunalac - Jasenovac«
d.o.o., Jasenovac, Braće Radića bb, na potpisivanje
Ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije
na području Općine Jasenovac za 2002. godinu.
Članak 3.
Općinsko vijeće Općine Jasenovac suglasno je
da se novčana sredstva u iznosu od 100.000,00 kn
(slovima: stotisuća kuna) koje će Hrvatske vode,
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Zagreb, Ul. Grada Vukovora 220 i Općina Jasenovac
u iznosu 25.000,00 kn, tijekom 2002. godine doznačiti
JKP »Komunalac - Jasenovac« d.o.o., Jasenovac
na temelju Ugovora o sufinanciranju projektne
dokumentacije na području Općine Jasenovac (oznaka
Hrvatskih voda - Klasa: 325-03/02-04/186, Urbroj:
374-1-4-02-1, od 20. kolovoza 2002. godine), te se
smatraju sudjelovanjem u ulaganju.
Članak 4.
Na temelju uloženih sredstava iz članka 3. ove
Odluke Hrvatske vode stječu suvlasnička, odnosno
vlasnička prava na novosagraenim objektima na
način da se suvlasnički, odnosno vlasnički dio Hrvatskih
voda odreuje, u skladu s odredbom čIanka 2. stavak
4. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, u
odnosu vrijednosti uloženih sredstava prema vrijednosti
predmetnih graevina.

Četvrtak, 7. studenoga 2002.
ČIanak 2.

Ovlašćuje se JKP »Komunalac - Jasenovac« d.o.o.,
Jasenovac, Braće Radić bb, na potpisivanje Ugovora
o sufinanciranju graenja vodnih graevina na području
Općine Jasenovac za 2002. godinu.
ČIanak 3.
Općinsko vijeće Općine Jasenovac suglasno je
da se novčana sredstva u iznosu od 400.000,00 kn
(slovima: četiristotisuća kuna) koje će Hrvatske vode,
Zagreb, Ul. Grada Vukovora 220, tijekom 2002. godine
doznačiti JKP »Komunalac - Jasenovac« d.o.o. na
temelju Ugovora o sufinanciranju graenja vodnih
graevina na području Općine Jasenovac (oznaka
Hrvatskih voda - Klasa: 325-03/02-04/183, Urbroj:
374-1-4-02-1, od 20. kolovoza 2002. godine), te se
smatraju sudjelovanjem u ulaganju.
ČIanak 4.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine
Jasenovac.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 325-03/02-01/02
Urbroj: 2176/11-01-02-01
Jasenovac, 28. listopad 2002.

Na temelju uloženih sredstava iz čIanka 3. ove
Odluke Hrvatske vode stječu suvlasnička, odnosno
vlasničkih prava na novosagraenim objektima na
način da se suvlasnički, odnosno vlasnički dio Hrvatskih
voda odreuje, u skladu s odredbom čIanka 2. stavka
4. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, u
odnosu vrijednosti uloženih sredstava prema vrijednosti
predmetnih graevina.
ČIanak 5.
Ova Odluka stapa na snagu osmog dana od dana
objave, a objaviti će se u »Službenom vjesniku«
Općine Jasenovac.

Predsjednik
Slavko Jurić, v.r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

24.
Na temelju čIanka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01), čIanka 2. stavak 4. Zakona o financiranju vodnog
gospodarstva (»Narodne novine« broj 107/95, 19/
96 i 88/98) i čIanka 29. Statuta Općine Jasenovac
(»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko vijeće Općine
Jasenovac na sjednici održanoj 28. listopada 2002.
godine donijelo je

Klasa: 325-03/02-01/01
Urbroj: 2176/11-02-02-01
Jasenovac, 28. listopada 2002.
Predsjednik
Slavko Jurić, v.r.

25.
ODLUKU
o odobravanju potpisivanja Ugovora o
sufinanciranju graenja vodnih graevina na
području Općine Jasenovac
ČIanak 1.
Odobrava se potpisivanje Ugovora o sufinanciranju
graenja vodnih graevina na području Općine
Jasenovac kojim se Hrvatske vode i Općina Jasenovac
kao investitor putem JKP »Komunalac - Jasenovac«
d.o.o. obvezuju sufinancirati graenje vodnih graevina
na području Općine Jasenovac u 2002. godini do
iznosa 500.000,00 kn u omjeru: Hrvatske vode 80% i Općina Jasenovac - 20%.

Temeljem čIanka 29. Statuta Općine Jasenovac
(»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko vijeće Općine
Jasenovac na 10. sjednici održanoj 28. listopada
2002. godine donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Drage Kostelca za direktora JKP
»Komunalac - Jasenovac« d.o.o.
Članak 1.
Imenuje se Drago Kostelac, Braće Radića bb iz
Jasenovca za direktora Javnog komunalnog poduzeća
»Komunalac - Jasenovac« d.o.o. s danom 28. listopada
2002. godine.

Četvrtak, 7. studenoga 2002.
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ČIanak 2.
Direktor JKP »Komunalac - Jasenovac« d.o.o.
imenuje se na vrijeme od 5 godina.
ČIanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u »Službenom vjesniku« Općine
Jasenovac.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
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ČIanak 1.

Predlaže se Županijskoj skupštini Sisačkomoslavačke županije da za suce porotnike Općinskog
suda u Novskoj s područja Općine Jasenovac imenuju:
1. Stjepan Konaković, Jasenovac, Braće
Radića bb,
2. Sofija Vidaković, Jasenovac, Trg kralja P.
Svačića 14,
3. Slavko Jugović, Jasenovac, Tanac 24,
4. Luka Ðilas, Jasenovac, Trg k. Petra
Svačića 7,
5. Zdravko Dodigović, Jasenovac,
Košutarica 40.

Klasa: 021-01/02-01/01
Urbroj: 2176/11-01-02-01
Jasenovac, 28. listopada 2002.

ČIanak 2.

Predsjednik
Slavko Jurić, v.r.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine
Jasenovac.

26.
Na temelju članka 70. Zakona o sudovima (»Narodne
novine« broj 3/94, 100/96, 131/97 i 129/00) i temeljem
čIanka 29. Statuta Općine Jasenovac (»Službeni
vjesnik« broj 20/01), Općinsko vijeće Općine Jasenovac
na 10. sjednici održanoj 28. listopada 2002. godine
donijelo je

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 711-01/02-01/01
Urbroj: 2176/11-01-02-01
Jasenovac, 28. listopada 2002.

ZAKLJUČAK
o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika za
Općinski sud u Novskoj

Predsjednik
Slavko Jurić, v.r.

OPĆINA MAJUR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
55.
Na temelju čIanka 4. Zakona o zaštiti od požara
(»Narodne novine« broj 58/93) i čIanka 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka
17. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/
02 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Majur na 17. sjednici
održanoj 7. studenoga 2002. godine donijelo je
ODLUKU
o organizaciji i radu dimnjačarske službe
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom ureuje se organizacija i rad
dimnjačarske službe, rokovi čišćenja dimnjaka, obavljanja
nadzora nad radom dimnjačarske službe na području
Općine Majur, te drugi odnosi s tim u vezi.
Članak 2.
Dimnjačarski poslovi su komunalna djelatnost i
obavljaju se kao javna služba.

Članak 3.
Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se:
- kontrola i čišćenje dimovodnih cijevi, te
poduzimanju mjera za sprječavanje opasnosti od požara,
eksplozija, trovanja dimnim plinovima, te zagaivanje
zraka,
- poduzimanju mjera za zaštitu zdravlja i života
ljudi i zaštitu okoliša, kako ne bi nastupile štetne
posljedice zbog neispravnosti dimovodnih objekata i
ureaja za loženje.
Članak 4.
Pod dimovodnim objektima u smislu ove Odluke,
smatraju se dimovodni kanali, spojni kruti elementi
ložišta (uključujući i dimovodne zaklope), sabirnice
čae i drugih dijelova dimnjaka i ložišta za sve vrste
goriva.
II. ORGANIZACIJA DIMNJAČARSKE SLUŽBE
Članak 5.
Dimnjačarsku službu na području Općine Majur
obavlja pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu:
ovlašteni dimnjačar) kojoj je to povjereno odlukom o
koncesiji i koji je registriran za obavljanje te djelatnosti.
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Članak 6.

Dimnjačarsku službu obavlja ovlašteni dimnjačar
na dimnjačarskom području. Cijelo područje Općine
Majur čini jedno dimnjačarsko područje.
Članak 7.
Odluku o koncesiji iz čIanka 6. ove Odluke donosi
Općinsko vijeće, na temelju provedenog javnog natječaja,
koje raspisuje, utvruje uvjete i sprovodi Općinsko
vijeće Općine Majur.
Na temelju odluke o koncesiji Općinsko vijeće s
najpovoljnijim ponuačem sklapa ugovor o koncesiji.

Četvrtak, 7. studenoga 2002.

Pristup do vratašaca dimovodnog objekta mora
uvijek biti slobodan za redovno čišćenje i kontrolu.
Ovlašteni dimnjačar dužan je prilikom čišćenja i
kontrole voditi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge.
Članak 13.
Obveznim korisnikom dimnjačarskih usluga smatraju
se svi vlasnici i posjednici zgrada ili dijelova zgrada,
u kojoj prostoriji su dimovodni objekti.
Članak 14.
Obvezno se kontroliraju i čiste:
a) u stambenim zgradama i stanovima:

Članak 8.
Ugovorom o koncesiji potanje se utvruju svi elementi
koji se odnose na obavljanje dimnjačarske službe, a
u skladu s ovom OdIukom.
III. OBAVLJANJE DIMNJAČARSKE SLUŽBE

- dimnjaci i spojni dimovodni kanali,
- ureaji za centralno i etažno grijanje na sve
vrste goriva,
b) u poslovnim prostorijama:
- dimnjaci i spojni dimovodni kanali i priključna
ložišta na sve vrste goriva,
c) u industrijskim objektima:

Članak 9.
Ovlašteni dimnjačar dužan je obavljati dimnjačarsku
službu prema propisima i pravilima struke.
Ovlašteni dimnjačar ne može prenijeti pravo
obavljanja dimnjačarske službe na drugu osobu.
Članak 10.
Obavljanje dimnjačarske službe povjerava se
ovlaštenom dimnjačaru na vrijeme od dvije godine.
Članak 11.
Obavljanje dimnjačarske službe može prestati prije
isteka vremena na koje je zaključen ugovor o koncesiji,
ako ovlašten dimnjačar:
- ne obavlja dimnjačarsku službu u rokovima i
na način propisan ovom Odlukom,
- za izvršenu uslugu naplati veću naknadu od
propisane,
-

ne izdaje uredne račune za izvršene usluge,

- dimnjaci i dimnjače,
- kotlovska postrojenja,
- priključni dimovodni kanali sa priključnim
ložištima na sve vrste goriva.
Obvezno čišćenje obuhvaća i spaljivanje dimnjaka.
Spaljivanjem rukovodi kvalificirani dimnjačar koji
je dužan poduzeti sve mjere opreznosti i o tome
obavijestiti korisnika dimovodnih objekata.
Čau koja izgori dimnjačar je dužan ukloniti.
Korisnici usluga dužni su na zahtjev ovlaštenog
dimnjačara obavijestiti istog o broju i vrsti ložišta i
dimovodnih objekata, te o sezoni loženja i omogućiti
slobodan pristup svim dimovodnim objektima koji se
koriste.
Članak 15.
Ne moraju se čistiti:
1. dimnjaci koji se stalno ne koriste i na koje nisu
priključena ložišta, te čiji su otvori za priključenje
propisno zazidani,

- ako je pravomoćnom odlukom kažnjen za
prekršaj, odnosno kazneno djelo u vezi s obavljanjem
dimnjačarske službe,

2. dimnjaci u zgradama koji se zagrijavaju
električnom energijom ili su priključeni na daljinsko
toplovodno grijanje parom,

- u ostalim opravdanim slučajevima kad se utvrde
veće nepravilnosti u radu ovlaštenog dimnjačara.

3. peći od gline (kalijeve peći), električne peći i
štednjaci,

Odluku o otkazu ugovora o koncesiji iz razloga
navedenih u prethodnom stavku donosi Općinsko vijeće.

4. dimovodni objekti u zgradama čiji korisnici kod
davaoca dimnjačarskih usluga odjave njihovo korištenje.

Članak 12.
Korisnici usluga dužni su omogućiti redovitu kontrolu
i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata.
Korisnici usluga dužni su na zahtjev ovlaštenog
dimnjačara obavijestiti istoga o broju i vrsti ložišta i
dimovodnih objekata, te omogućiti pristup do svakog
ložišta i dimovodnog objekta koji se koristi.
Korisnici usluga ne smiju onemogućiti pristup
dirnnjačaru do mjesta čišćenja dimovodnih objekata,
niti ga smiju ometati u obavljanju posla.

Članak 16.
Vlasnici odnosno korisnici dimovodnih objekata iz
ove OdIuke dužni su dozvoliti i omogućiti pregled i
čišćenje dimovodnih objekata radnim danom izmeu
07 i 17 sati. Ovlašteni davalac dimnjačarskih usluga
dužan je neposredno prije pregleda i čišćenja obavijestiti
vlasnika odnosno korisnika dimovodnih objekata o
pristupu njegovom čišćenju.
Čišćenje van radnog vremena obavlja se po
prethodnom sporazumu.

Četvrtak, 7. studenoga 2002.
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Članak 17.
U slučaju potrebe davalac dimnjačarskih usluga
dužan je izvan odreenih rokova odazvati se pozivu
vlasnika odnosno korisnika dimovodnih objekata da
pregleda dimovodni objekt i obavi odgovarajuće radnje,
radi otklanjanja opasnosti od požara ili smetnje za
ispravno korištenje dimovodnih objekata.
Članak 18.
Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi da na dimovodnom
objektu postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti
korisnika usluga, te odrediti rok za otklanjanje
nedostataka, a koji ne može biti duži od dva mjeseca
i o tome izvijestiti Jedinstveni upravni odjel i nadležnu
inspekciju za zaštitu od požara.
Ako se radi o nedostacima na dimovodnim objektima
gdje je priključeno plinsko ložište, dužan je o uočenim
nedostacima obavijestiti i distributera plina.
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Članak 22.

Ovlašteni je dimnjačar dužan izraditi godišnji plan
čišćenja i kontrole dimovodnih objekata, te ga dostaviti
Općinskom vijeću do kraja siječnja za tekuću godinu.
Članak 23.
Ovlašteni dimnjačar dužan je voditi knjigu o čišćenju
i kontroli dimovodnih objekata.
Knjiga iz stavka 1. ovog čIanka vodi se za svaku
godinu posebno i za svako mjesto na dimnjačarskom
području, a sadrži:
1. oznaku zgrade, ulicu i kućni broj,
2. ime i prezime korisnika zgrade,
3. oznaku dimovodnih objekata koji se čiste,
4. datum i nalaz,
5. potpis dimnjačara,

IV. ROKOVI I KONTROLE I ČIŠĆENJE
DIMOVODNIH OBJEKATA
Članak 19.
Dimovodni objekti moraju se kontrolirati i čistiti u
slijedećim rokovima:
1. Svakih šest mjeseci:
- dimnjaci i dimovodni kanali na koje su priključeni
štednjaci i ložišta, koja su u stalnoj uporabi na
kruta i tekuća goriva,
- tvornički dimnjaci i dimovodni kanali,
- dimnjaci i dimovodni kanali koji služe za priključak
štednjaka ložišta na plinovita goriva,
- dimnjaci i dimovodni kanali centralnog grijanja,
- sabirališta čae u dimnjacima dimovodnim
kanalima.
2. Svaka tri mjeseca:
- dimnjaci i dimovodni kanali na koje su priključeni
štednjaci, kotlovi za kuhanje jela u ugostiteljskim
objektima, odgoja, obrazovanja i drugim sličnim
ustanovama, te pravnim osobama, koje
pripremaju hranu za potrebe svojih djelatnika
u svojim poslovnim prostorima.
Članak 20.
Obavezno se jedanput u dvije godine kontroliraju
a ne čiste:
- dimnjaci koji se stalno ne koriste i na koje nisu
priključena ložišta,
- dimnjaci u zgradama koji se zagrijavaju
električnom energijom,
- prirodno ventilacijski kanali, smješteni u
pomoćnim prostorijama s ugraenim plinskim trošilom.
Članak 21.
Plinska instalacija i dimovodni ureaji koji se
priključuju u dimnjak ne smiju se puštati u pogon
prije nego što ovlašteni dimnjačar izvrši pregled i
kontrolu ispravnosti dimnjaka i o tome izda dimnjačarski
nalaz.

6. potpis osobe iz točke 2. ovog stavka kao potvrdu
obavljenih dinmjačarskih usluga.
Članak 24.
Ovlašteni dimnjačar dužan je jedanput godišnje
do početka ogrjevne sezone podnijeti izvješće
Općinskom vijeću o izvršenju godišnjeg plana čišćenja
i kontrole dimovodnih objekata.
V. NAKNADA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH
POSLOVA
Članak 25.
Ovlašteni dimnjačar ima pravo na naknadu za
obavljanje dimnjačarske usluge.
Naknadu za obavljene dimnjačarske poslove
naplaćuje dimnjačar nakon obavljene usluge odnosno
izvršenja radova na temelju pismeno ispostavljenog
računa.
Članak 26.
Naknada iz prethodnog čIanka naplaćuje se na
temelju cjenika dimnjačarskih usluga kojega izrauje
ovlašteni dimnjačar i na kojega daje suglasnost Općinsko
vijeće.
Članak 27.
Naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova plaća
vlasnik odnosno korisnik dimovodnih objekata.
Ukoliko korisnik usluga ne stanuje u stanu nego u
zgradi ili je privremeno odsutan, dužan je odrediti
osobu koja će omogućiti kontrolu ili čišćenje dimovodnih
objekata i ujedno platiti naknadu za izvršenu uslugu,
da sve pod uvjetom da je korisnik usluga bio o tome
obaviješten.
Cjenik dimnjačarskih usluga sastavni je dio ugovora
s ovlaštenim dimnjačarom o dobivanju koncesije.
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VI. NAZOR NAD OBAVLJANJEM DIMNJAČARSKIH
POSLOVA

Četvrtak, 7. studenoga 2002.

VIII. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 32.

Članak 28.
Nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova i
provoenju ove Odluke obavlja komunalno redarstvo,
Jedinstveni upravni odjel Općine Majur i nadležna
inspekcija.
Članak 29.
Komunalno redarstvo, odnosno Jedinstveni upravni
odjel vodi evidenciju o radu ovlaštenog dimnjačara.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/02-01/5
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 7. studenoga 2002.

Komunalni redar odnosno Jedinstveni upravni odjel
ovlašteni su:

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

1. narediti obavljanje dimnjačarskih poslova, ako
utvrde da se ne obavljaju pravilno i potpuno,
2. predložiti Općinskom vijeću otkaz ugovora o
koncesiji, ako utvrdi da ovlašteni dimnjačar ne obavlja
dimnjačarsku službu u rokovima i na način propisan
ovom Odlukom,
3. kontrolirati voenje kontrolne knjige dimovodnih
objekata,
4. na licu mjesta izricati i naplaćivati globe, te
pokretati prekršajni postupak,
5. poduzimati i druge propisane mjere za provoenje
Odluke od strane davaoca dimnjačarske usluge i
korisnika.

56.
Na temelju čIanka 26. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 17. Statuta
Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02),
Općinsko vijeće Općine Majur na 17. sjednici održanoj
7. studenoga 2002. godine donijelo je
ODLUKU
o priključenju na komunalnu infrastrukturu
I. OPĆE ODREDBE

VII. KAZNENE ODREDBE
ČIanak 1.
Članak 30.
Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kn kaznit
će se za prekršaj fizička ili pravna osoba ako:
- ne omogući redovitu kontrolu i čišćenje ložišta
i dimovodnih objekata (članak 12. i 16.).
Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kn kaznit
će se za prekršaj ovlašteni dimnjačar ako:
- prenese pravo obavljanja dimnjačarske službe
na drugu osobu (članak 9.),
- ne izradi godišnji plan čišćenja i kontrole
dimovodnih objekata (članak 22.) ili ne izradi godišnje
izvješće o izvršenju godišnjeg plana čišćenja i kontrole
dimovodnih objekata (članak 24.)
- ne vodi kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli
dimovodnih objekata (članak 23.).
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit
će se za prekršaj iz prethodnog stavka i odgovorna
osoba u pravnoj osobi.
Članak 31.
Za prekršaj iz čIanka 30. stavak 1. alineja 1.
komunalni redar može fizičkoj ili pravnoj osobi naplatiti
globu na licu mjesta u iznosu od 50,00 kn.

Ovom
Odlukom
utvruje
se
postupak,
tehničko-tehnološki uvjeti i rokovi za priključenje na
pojedinu komunalnu infrastrukturu, visina naknade i
način plaćanja naknade za priključenje, obveza plaćanja
troška priključka izvoditelju radova, mogućnost
izuzimanja od obveze priključenja na objekte komunalne
infrastrukture, te kaznene i zaključne odredbe.
ČIanak 2.
Odredbe ove Odluke primjenjivat će se za priključenje
na komunalnu infrastrukturu na području Općine Majur
i to za:
1. opskrbu pitkom vodom,
2. odvodnju otpadnih i oborinskih voda.
II. POSEBNE ODREDBE
Postupak priključenja na objekte komunalne
infrastrukture
ČIanak 3.
Vlasnik graevine dužan je priključiti svoju graevinu
na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom
i odvodnju otpadnih voda.
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Postupak priključenja na objekte komunalne
infrastrukture pokreće se podnošenjem pisanog zahtjeva
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Majur (nadalje:
Odjel).
Zahtjev iz stavka 2. ovog čIanka podnosi se u
pravilu prije početka uporabe graevine.
Članak 4.
Uz zahtjev je nužno priložiti odgovarajuće dokaze
o pravu na priključenje (graevinska dozvola, rješenje
o obnovi, rješenje o potpori i sl.).
Uz zahtjev iz stavka 1. ovog čIanka obvezatno se
prilažu minimalno-tehnički uvjeti za priključenje, koje
izdaje pravna osoba koja upravlja komunalnom
infrastrukturom, na koju se vlasnik zgrade priključuje.
Članak 5.
O zahtjevu iz čIanka 4. ove Odluke Odjel provodi
postupak i donosi upravni akt, kako slijedi:
- rješenje o dozvoli za priključenje (kada su
ispunjeni tehnički i drugi uvjeti),
- rješenje o odbijanju zahtjeva za priključenje
(kada ne postoje odgovarajući tehnički i drugi uvjeti).
Rješenje iz članka 1. stavka 1. ovog čIanka mora
sadržavati podatke o vlasniku, o graevini i tehničkim
osobinama priključka, te iznos i način plaćanja naknade
za priključenje.
Rješenje iz točke 2. stavka 1. ovog čIanak mora
sadržavati podatke o vlasniku i razloge glede kojih
se predmeta graevina ne može priključiti na komunalnu
infrastrukturu.
Članak 6.
Ukoliko vlasnik graevine ne podnese zahtjev za
priključenje na objekte komunalne infrastrukture obveza
priključenja utvrdit će se rješenjem Odjela koji će to
rješenje donijeti po službenoj dužnosti.
Tehničko-tehnološki uvjeti priključenja
Članak 7.
Priključenje graevine na objekte komunalne
infrastrukture iz čIanka 2. ove Odluke mora se izvesti
racionalno, prema pravilima struke i to na način da
se osigura uredno funkcioniranje priključka, te stalno
i nesmetano zadovoljenje potreba ranije priključenih
korisnika.
ČIanak 8.
Priključenje na komunalnu infrastrukturu iz čIanka
2. ove Odluke nužno je izvesti na način da svaki
posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu
cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.), odnosno
svaki pojedinačni potrošač ima ugraen poseban ureaj
za mjerenje potrošnje.
Tehničko-tehnološke uvjete za ugradnju mjernog
i regulacijskog ureaja iz stavka 1. ovog čIanka ureuje
isporučitelj komunalne usluge, a stvarni trošak ugradnje
plaća vlasnik nekretnine sukladno čIanku 11. ove
Odluke.
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Rokovi za priključenje
Članak 9.
Graevina se mora priključiti na objekt komunalne
infrastrukture u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti
rješenja o dozvoli priključenja, pod uvjetom da je
pravodobno plaćena naknada iz članka 10. ove Odluke.
Naknada za priključenje i način plaćanja
Članak 10.
1. Naknada za priključenje
infrastrukturu iznosi, kako slijedi:
-

za opskrbu pitkom vodom

-

za odvodnju otpadnih i
oborinskih voda

na

komunalnu
2.000,00 kn
500,00 kn

2. Privredni subjekti, pravne ili fizičke osobe, koji
prvi put pokreću gospodarsku djelatnost na području
Općine Majur, radi gospodarskog oživljavanja ovog
područja stiču pravo na povoljnije uvjete prilikom
priključivanja na komunalnu infrastrukturu kako slijedi:
1. Fizičkim osobama naknada
se umanjuje za
2. Pravnim osobama naknada
se umanjuje za

15 %, a
15%.

3. Naknada za priključenje iz stavka 1. ovog članka
prihod je Proračuna Općine Majur, a plaća se općom
uplatnicom u roku od osam dana od dana pravomoćnosti
rješenja o dozvoli priključenja.
4. Sredstva iz stavka 1. ovog članka, sukladno
Programu graenja objekata i ureaja komunalne
infrastrukture, koristit će se za financiranje graenja
objekata i ureaja komunalne infrastrukture na području
Općine Majur.
5. Visina naknade za priključenje po pojedinom
priključku za potrebe stanovanja ne može biti veća
od prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj
za prethodnu godinu.
Troškovi priključenja
Članak 11.
Vlasnik graevne čestice odnosno graevine plaća
cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala
na izvedbi komunalnog priključka neposredno izvršitelju
radova na temelju pisanog ugovora i računa za izvršeni
posao.
Pravna osoba koja gospodari objektom komunalne
infrastrukture, dužan je upozoriti vlasnika graevine
na obvezu plaćanja naknade za priključenje i ne smije
početi s radovima na priključenju prije nego mu vlasnik
graevine predoči dokaz o plaćenoj naknadi za
priključenje.
Članak 12.
Ukoliko gradnja odreenog objekta odnosno ureaja
komunalne infrastrukture nije predviena Programom
gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture
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za tu godinu, budući korisnici komunalne usluge koji
bi se priključili na tu komunalnu infrastrukturu mogu
sudjelovati u financiranju te gradnje.
Uvjeti za realizaciju stavka 1. ovog čIanka utvrdit
će se pisanim ugovorom izmeu korisnika i Općine
Majur.

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE
ČIanak 17.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 13.
Sredstva ostvarena sukladno članku 12. ove Odluke
prihod su Proračuna Općine Majur.
Rok povrata sredstava korisniku ne može biti dulji
od 5 godina od sklapanja ugovora.

Četvrtak, 7. studenoga 2002.

Klasa: 363-01/02-01/4
Urbroj: 2176/14-02-01 -1
Majur, 7. studenoga 2002.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

Mogućnosti izuzimanja od obveze priključenja
Članak 14.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom utvrditi
područja na kojima se vlasnik graevine može izuzeti
od obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu,
ukoliko vlasnik dokaže da je obvezu iz članka 2. ove
Odluke izvršio na zadovoljavajući način, te osigurao
svoje potrebe, a nema odgovarajućih uvjeta za
priključenje graevine na komunalnu infrastrukturu.
Odluka iz stavka 1. ovog članka donijet će se na
temelju pisanog zahtjeva vlasnika graevine, te nakon
izvješća javne ustanove koja gospodari ureajem
komunalne infrastrukture da je vlasnik graevine svoje
obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu
zadovoljio na odgovarajući način.
O pogodnostima propisanim stavkom 2. članka
10. ove Odluke, odluku donosi Općinsko vijeće na
pisani zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta.

57.
Na temelju čIanka 13a. stavka 2. a u svezi sa
čIankom 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00 i 59/01) i čIanka 17. i 78. Statuta Općine
Majur (»SIužbeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02) Općinsko
vijeće Općine Majur na 17. sjednici održanoj 7. studenoga
2002. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
temeljem pisanog ugovora
ČIanak 1.
U Odluci o povjeravanju komunalnih djelatnosti
temeljem pisanog ugovora, koja je objavljena u
»Službenom vjesniku« broj 16/02, u

Ill. KAZNENE ODREDBE

-

Članak 15.
Novčane kazne propisane ovom Odlukom prihod
su Proračuna Općine Majur.

naslovu »POSEBNE ODREDBE« podnaslov

»1. Natječaj i odluka o ustupanju komunalne
djelatnosti« te čIanci: 4, 5. i 6. brišu se.
ČIanak 2.

Članak 16.
Za radnje suprotne ovoj Odluci kaznit će se za
prekršaje:
1. u slučaju samovoljnog priključenja na komunalnu
infrastrukturu
-

fizička osoba

500,00 kn

-

pravna osoba

2.000,00 kn

U naslovu »POSEBNE ODREDBE« dodaje se
podnaslov:
»1. Postupak i donošenje odluke o ustupanju
komunalne djelatnosti«
U ovom podnaslovu dodaju se čIanci: 4, 5, 6, 7,
8, 9. i 10. koji glase:
»ČIanak 4.

2. u slučaju propuštanja radnje iz članka 11. stavka
2. ove Odluke kaznit će se
-

-

pravna osoba koja gospodari
objektom komunalne
infrastrukture
odgovorna osoba u pravnoj
osobi koja gospodari objektom
komunalne infrastrukture

2.000,00 kn

500,00 kn

Postupak podnošenja ponuda za obavljanje
komunalnih djelatnosti iz čIanka 1. ove Odluke provodi
se:
-

prikupljanjem ponuda i

-

javnim natječajem

Prikupljanju ponuda pristupit će se kada vrijednost
poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu
ne prelazi vrijednost od 100.000,00 kn.
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Javnom natječaju pristupit će se kada vrijednost
poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu
prelazi vrijednost od 100.000,00 kn.
Članak 5.
Odlukom o raspisivanju prikupljanja ponuda ili
raspisivanju natječaja za obavljanje djelatnosti iz čIanka
4. Odluke donosi Općinsko vijeće Općine Majur.
Članak 6.
Postupak prikupljanja ponuda i javnog natječaja
iz čIanka 4. ove Odluke provodi Povjerenstvo za
provedbu prikupljanja pismenih ponuda, odnosno javnog
natječaja, na temelju odluke Općinskog vijeća Općine
Majur.
a) Prikupljanje ponuda
ČIanak 7.
Prikupljanje ponuda provodi se pozivom na dostavu
ponude za najmanje tri ponuditelja.
Poziv na dostavu ponude mora sadržavati sve
elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano
podnošenje ponude, koji su navedeni u čIanku ove
Odluke.
Postupak odabira ponude provodi povjerenstvo iz
čIanka 6. ove Odluke na način i u postupku odreenom
u čIanku 10. ove Odluke.
2b) Javni natječaj
ČIanak 8.
Javni natječaj mora sadržavati:
- djelatnost za koju se sklapa ugovor,
- vrijeme na koje se sklapa ugovor,
- vrstu i opseg poslova,
- način odreivanja cijene za obavljanje poslova,
te način i rok plaćanja,
- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,
- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi i
- mjesto i vrijeme održavanja sjednice povjerenstva
za provedbu natječaja.
- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.
Javni natječaj iz stavka 1. ovog čIanka objavljuje
se u dnevnom tisku ili službenom listu Republike
Hrvatske, te na oglasnoj ploči Općine Majur.
ČIanak 9.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće
isprave:
- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne
djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog
suda),
- potvrde BON 1 i BON 2,
- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za
zadnji mjesec prije objave natječaja (Porezna uprava,
RFMIO, RZZO);
- ovjerenu izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan
za kaznena djela iz oblasti gospodarstva,
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- potvrdu da se protiv direktora ne vodi istražni,
odnosno kazneni postupak i
- reference tvrtke za obavljanje komunalne
djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema, poslovni
prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi).
ČIanak 10.
Povjerenstvo će otvarati pristigle ponude na sjednici
koja se mora održati najmanje tri dana od isteka roka
za podnošenje ponuda.
Radu Povjerenstva mogu prisustvovati ponuditelji.
O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi
se zapisnik koji potpisuju predsjednik i čIanovi
Povjerenstva.
Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti
Zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te istu uputiti
Općinskom vijeću Općine Majur zajedno sa svim
pristiglim ponudama i ispravama radi donošenja odluke
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih
poslova na temelju ugovora.
Općinsko vijeće Općine Majur može donijeti odluku
da se ne izabere nijedna od pristiglih ponuda.«
ČIanak 3.
Dosadašnji čIanci 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. i 15.
postaju čIankom 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. i 19.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-02/02-01/2
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 7. studenoga 2002.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

58.
Na temelju čIanka 10. stavak 2. a u svezi sa
čIankom 4. stavak 1. točka 4. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95 do 59/01) i
čIanka 17. i 78. Statuta Općine Majur (»SIužbeni
vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće Općine
Majur na 17. sjednici održanoj 7. studenoga 2002.
godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju
komunalne djelatnost putem koncesije
ČIanak 1.
U Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti, putem
koncesije, koja je objavljena u »Službenim vjesniku«
broj 16/02 u:
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- naslovu: »III. ODLUKA O DODJELI KONCESIJE
čIanci 5, 6, 7. i 8. brišu se.
ČIanak 2.
U podnaslovu ODLUKA O DODJELI KONCESIJE
dodaju se novi čIanci 5, 6, 7, 8, 9, 10. i 11. kako
slijedi:
ČIanak 5.
Postupak podnošenja ponuda za obavljanje
komunalnih djelatnosti iz čIanka 1. Odluke provodi
se:
- prikupljanjem ponuda i
- javnim natječajem.
Prikupljanju ponuda pristupit će se kada vrijednost
poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu
ne prelazi vrijednost od 100.000,00 kn.
Javnom natječaju pristupit će se kada vrijednost
poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu
prelazi vrijednost od 100.000,00 kn.
ČIanak 6.
Odluku o raspisivanju natječaja ili prikupljanja ponuda
za dodjelu koncesije donosi Općinsko vijeće.
Natječaj se objavljuje u javnom tisku ili službenom
listu Republike Hrvatske, a oglasit će se i na oglasnim
tablama Općine Majur.
ČIanak 7.
Postupak prikupljanja ponuda i javnog natječaja
iz čIanka 5. ove Odluke provodi Povjerenstvo za
provedbu prikupljanja pismenih ponuda, odnosno javnog
natječaja.
ČIanak 8.
Povjerenstvo iz čIanka 6. ove Odluke utvruje
prijedlog Odluke o dodjeli koncesije s obrazloženjem
i dostavlja ga Općinskom vijeću Općine Majur na
usvajanje.
1. Prikupljanje ponuda
ČIanak 9.
Prikupljanje ponuda provodi se pozivom najmanje
tri ponuditelja.
Poziv na dostavu ponude mora sadržavati sve
elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano
podnošenje ponude, koji su navedeni u čIanku 10.
ove Odluke.
Postupak odabira ponude provodi povjerenstvo iz
čIanka 4. ove Odluke na način i u postupku odreenom
u čIanku 9. ove Odluke.
2. Javni natječaj
ČIanak 10.
Javni natječaj mora sadržavati:
-

djelatnost za koju se daje koncesija,
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-

vrijeme na koje se daje koncesija,

-

vrstu i opseg poslova,

-

način odreivanja cijene za obavljanje poslova,

-

način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,

-

isprave koje su potrebne kao prilog ponudi i

- mjesto i vrijeme održavanja sjednice povjerenstva
za provedbu natječaja.
Javni natječaj iz stavka 1. ovog čIanka objavljuje
se u dnevnom tisku ili službenom listu Republike
Hrvatske, te na oglasnoj ploči Općine Majur.
ČIanak 11.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće
isprave:
- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne
djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog
suda),
-

potvrde BON 1 i BON 2,

- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za
zadnji mjesec prije objave natječaja (Porezna uprava,
RFMIO, RZZO);
- ovjerenu izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan
za kaznena djela iz oblasti gospodarstva,
- potvrdu da se protiv direktora ne vodi istražni,
odnosno kazneni postupak i
- reference tvrtke za obavljanje komunalne
djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema, poslovni
prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi).
Članak 12.
Povjerenstvo otvara prispjele ponude na sjednici
koja se mora održati najmanje tri dana od isteka roka
za podnošenje ponuda.
Radu povjerenstva mogu prisustvovati ponuditelji.
O tijeku postupka otvaranja ponuda vodi se zapisnik
koji potpisuju predsjednik i čIanovi Povjerenstva.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se
razmatrati.
Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti
zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te isti uputiti
Općinskom vijeću Općine Majur, zajedno sa svim
pristiglim ponudama radi donošenja Odluke o dodjeli
koncesije.
Općinsko vijeće Općine Majur može donijeti odluku
da se ne izabere niti jedna od pristiglih ponuda.
ČIanak 3
Dosadašnji čIanci 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. i 16.
postaju čIankom 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. i 20.
ČIanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
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Klasa: 363-01/02-01/3
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 7. studenoga 2002.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

59.
Na temelju čIanka 4. i 12. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01), čIanka
17. i 87. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik«
broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Majur na
17. sjednici održanoj 7. studenoga 2002. godine donijelo
je
ZAKLJUČAK
o produženju Ugovora o voenju knjigovodstva
Općine Majur
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ZAKLJUČAK
o odabiru najpovoljnije ponude
I.

Utvruje se da je najpovoljniju ponudu za sanaciju
nerazvrstanih cesta na području Općine Majur, koje
se sastoji od iskopa odvodnog kanala oko 1500 m
(dimenzija: 1000x500x300) i odvoza viška iskopanog
materijala, te dovoza i razgrtanja oko 60 m 3 nasipnog
materijala - dalo poduzeće “Šarić-Promet” d.o.o. iz
Majura kako slijedi:
1. za iskop i odvoz viška materijala sa iskopanog
odvodnog kanala po cijeni od 20,00 kuna bez PDV-a
po metru dužnog kanala, i
2. za dovoz i razgrtanje nasipnog materijala po
cijeni od 150,00 kuna za 1 m 3, bez PDV-a, pa se ista
i prihvaća.
II.

I.
Ugovor o voenju knjigovodstva Općine Majur,
Klasa: 311-02/01-01/1, Urbroj: 2176/14-01-03-7,
sklopljen 16. 3. 2001. godine izmeu naručitelja Općine
Majur, koju je zastupao općinski načelnik Dragutin
Mateković i izvršitelja »HERCEG« knjigovodstveni
ured d.o.o. iz Siska, V. Nazora 7. MB: 1117378,
kojeg zastupa direktorica Marija Herceg, oec. produžava
se za obavljanje istih poslova i u 2002. godini pod
istim uvjetima, zaključno sa izradom godišnjeg obračuna
Proračuna Općine Majur za 2002. godinu.

Općina Majur će s najpovoljnijim ponuačem zaključiti
ugovor kojim će se urediti sva prava i obveze ugovornih
strana.
III.
Ostale ponuače obavjestiti o učinjenom odabiru
u roku od osam dana.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Majur.

II.
Temeljem odrednica iz točke I. ovog Zaključka
izmeu ugovornih strana sklopit će se aneks predmetnom
Ugovoru za 2002. godinu.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »SIužbenom vjesniku« Općine Majur.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 350-05/02-01/7
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 7. studenoga 2002.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 350-02/01-01/1
Urbroj: 2176/14-01-02-1
Majur, 7. studenoga 2002.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

61.
Na temelju čIanka 61. i 63. Zakona o javnoj nabavi
(»Narodne novine« broj 117/01) i čIanka 17. i 82.
Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i
4/02), Općinsko vijeće Općine Majur, nakon razmatranja
prispjelih ponuda za nadzor nad obnovom devastiranog
objekta u Majuru na 16. sjednici održanoj 16. listopada
2002. godine donijelo je

60.
Natemelju čIanka 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 sanaciju nerazvrstanih cesta na
području Općine Majur, na 17. sjednici održanoj 7.
studenoga 2002. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o odabiru najpovoljnije ponude
I.
Utvruje se da je najpovoljniju ponudu za obavljanje
nadzora nad obnovom devastiranog objekta zgrade
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općinskih tijela Općine Majur koja se nalazi u Majuru,
Kolodvorska 4, dalo poduzeće »ARM« d.o.o. iz Siska,
Rimska 2 u iznosu od 11.800,00 kn (slovima:
jedanaesttisućaosamsto kuna) bez PDV-a, pa se ista
prihvaća.
II.
Općina Majur će s najpovoljnijim ponuačem zaključiti
ugovor kojim će se urediti sva prava i obveze ugovornih
strana.
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ukupno: 16.236.914,62 kune (slovima: šesnaestmilionadvjestotridesetšesttisućadevetstočetrnaest kuna i
šezdesetdvije lipe).
Dozvoljava se »Hrvatskim vodama« Zagreb da
temeljem ovog Zaključka i Odluke Skupštine društva
J.P. »Komunalac« d.o.o. iz Hrvatske Kostajnice, Unska
1, broj: 861/02 od 18.07. u Trgovački registar Trgovačkog
suda u Zagrebu upišu svoj vlasnički udjel u društvu
J.P. »Komunalac« d.o.o. iz Hrvatske Kostajnice, Unska
1, odgovarajući ulaganjima, koja iznose: 2.960.714,62
kuna. (slovima: dvamilionadevetstošezdesettisućasedamstočetrnaest kuna i šezdesetdvije lipe).

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a može se primjeniti istovremeno kada identičnu odluku
donese Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 350-05/02-01/6
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 16. listopada 2002.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

V.
Ovaj Zaključak će se objaviti u »Službenom vjesniku«
Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/02-01/1
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 7. studenoga 2002.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

62.
Na temelju čIanka 17. i 82. Statuta Općine Majur
(»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće
Općine Majur na 17. sjednici održanoj 7. studenoga
2002. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o suglasnosti na Odluku o povećanju
temeljnog kapitala »J.P. Komunalac« d.o.o.
Hrvatska Kostajnica

63.
Na temelju čIanka 17. i 82. Statuta Općine Majur
(»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02) točka 14. Programa
povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih
osoba (»Narodne novine« broj 92/98) i čIanka 15.
stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«
broj 88/02), Općinsko vijeće Općine Majur na 17.
sjednici održanoj 7. studenoga 2002. godine donijelo
je

I.
Daje se suglasnost na Odluku o povećanju temeljnog
kapitala društva »J.P. Komunalac” d.o.o. iz Hrvatske
Kostajnice, Unska 1, broj: 861/02 koju je donijela
Skupština društva na sjednici održanoj 18. srpnja
2002. godine.
II.
Temeljni kapital društva iz točke I. ovog Zaključka
koji iznosi 13.376.200,00 (slovima: trinaestmilionatristisedamdesetšesttisućadvjesto kuna) povećava se
za ulaganje »Hrvatskih voda« Zagreb, koja su izvršena
od 4. siječnja 1996. godine do 31. prosinca 2001.
godine koji iznose 2.960.714,62 kune (slovima:
dvamilionadevetstošezdesettisućasedamstočetrnaest
kuna i šezdesetdvije lipe) tako da sada isti iznosi

RJEŠENJE
o razrješenju Stambene komisije Općine
Majur
I.
Ovim Rješenjem se razrješava Stambena komisija
Općine Majur, u sastavu:
a) Dinko Jeričević, dipl. pravnik iz Graboštana
27c - predsjednik,
b) Blaženko Ramljak iz Velikog Krčeva 39 - čIan,
c) Jovo Crnojević iz Velikog Krčeva 35 - čIan,
d) Ostoja Vukičević iz Gornjrg Hrastovca 48 čIan i
e) Zvonko Delić iz Graboštana bb - čIan.
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II.
Stambena komisija Općine Majur prestaje sa radom
1. listopada 2002. godine.

Broj 20 - Stranica 887
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-03/01-01/1
Urbroj: 2176/14-02-01-2
Majur, 10. travnja 2002.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
dostavit će se čIanovima STK Majur, te će se objaviti
u »Službenom vjesniku« Općine Majur.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
65.
Klasa: 370-05/02-01/1
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 7. studenoga 2002.

Nakon usporeivanja sa izvornikom, u tekstu Odluke
o komunalnoj naknadi, koja je objavljena u »Službenom
vjesniku« broj 26/01 od 14. prosinca 2001. godine,
utvrena je pogreška, pa se daje

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

ISPRAVAK
Odluke o komunalnoj naknadi
64.
Nakon usporeivanja s izvornikom, u tekstu Odluke
o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,
koja je objavljena u »Službenom vjesniku« broj 26/
01 od 14. prosinca 2001. godine, utvrena je pogreška
pa se daje

I.
U čIanku 22. Odluke o komunalnoj naknadi, umjesto
brojke »2001« treba stajati brojka »2002«.
II.
Ovaj Ispravak objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Majur.

ISPRAVAK
Odluke o vrijednosti boda za obračun
komunalne naknade

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE

I.
U čIanku 22. Odluke o vrijednosti boda za obračun
komunalne naknade, umjesto brojke »2001«, treba
stajati brojka »2002«.

Klasa: 363-03/01-01/2
Urbroj: 2176/14-01-01-2
Majur, 10. travnja 2002.

II.
Ovaj Ispravak objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Majur.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

SADRŽAJ
GRAD ČAZMA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
17.

18.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu
stipendija u školskoj godini 2002/2003.
Odluka o broju stipendija, visini stipendije,
te zvanjima za koja će se dodjeljivati
stipendije šk. god. 2002/2003.

38.

865

40.
865
41.

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
37.

Odluka o provedbi nabave poslova
obavljanja zimske službe za period 2002.
- 2003. godine

39.

42.
866

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
nabave suprasnih nazimnica

866

Odluka o mjestu obilježavanja pogibije
ruskih novinara

866

Odluka o postavljanju obilježja na mjestu
masovne grobnice Donji Hrastovac

867

Odluka o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora

867

Odluka o članu Nadzornog odbora
Turističke zajednice Grada Hrvatska
Kostajnica

867
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Odluka o članovima Turističkog vijeća
Turističke zajednice Grada Hrvatska
Kostajnica
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o imenovanju ovlaštenih predstavnika
Grada za stambene zgrade na području
Grada Hrvatska Kostajnica

24.
868
25.

46.

47.

48.

49.

50.

Odluka o izboru poslovne banke za
Program »Poduzetnik 2«
Odluka o namjeni i kriterijima za dodjelu
gradskih poticajnih kreditnih sredstava
Odluka o osnivanju i imenovanju članova
Gradskog povjerenstva za odabir
poduzetničkih projekata
Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava
za Program razvoja malog gospodarstva
u kreditiranju poduzetnika za 2002. »Poduzetnik 2«
Odluka
o
usvajanju
Programa
»Poduzetnik 2« i Kriterija za kreditiranje
poduzetnika u 2002. godini
Zaključak o predlaganju predsjednika
Turističke zajednice Grada Hrvatska
Kostajnica

22.

23.

Odluka o mjerama za korištenje
poljoprivrednog zemljišta u Općini
Jasenovac
Odluka o komunalnim djelatnostima koje
se mogu obavljati na temelju koncesije
u Općini Jasenovac
Odluka o odobravanju potpisivanja
Ugovora o sufinanciranju projektne
dokumentacije na području Općine
Jasenovac

876

Odluka o imenovanju Drage Kostelca za
direktora JKP »Komunalac - Jasenovac
d.o.o.

876

Zaključak o prijedlogu imenovanja sudaca
porotnika za Općinski sud u Novskoj

877

868
OPĆINA MAJUR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

868
55.
870

Odluka o organizaciji i radu dimnjačarske
službe

877

Odluka o priključenju na komunalnu
infrastrukturu

880

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o povjeravanju obavljanja komunalnih
djelatnosti temeljem pisanog ugovora

882

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o obavljanju komunalne djelatnosti putem
koncesije

883

Zaključak o produženju Ugovora o
voenju knjigovodstva Općine Majur

885

60.

Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude

885

61.

Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude

885

62.

Zaključak o suglasnosti na Odluku o
povećanju temeljnog kapitala »J.P.
Komunalac« d.o.o. Hrvatska Kostajnica

886

Rješenje o razrješenju Stambene komisije
Općine Majur

886

Ispravak Odluke o vrijednosti boda za
obračun komunalne naknade

887

Ispravak Odluke o komunalnoj naknadi

887

56.

57.
870
58.
871
59.
872

OPĆINA JASENOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
21.

Odluka o odobravanju potpisivanja
ugovora o sufinanciranju graenja vodnih
graevina na području Općine Jasenovac

868
26.

45.
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872
63.
874
64.

875

65.

»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Ivanska, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska
Ves, Sunja, Štefanje i Topusko. »Službeni vjesnik« izlazi po potrebi. Izdavač: »Glasila« d.o.o. 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.

