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BROJ: 24

SRIJEDA, 11. SRPNJA 2012.

GODINA LVIII

GRAD GLINA

AKTI GRADONAČELNIKA
9.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11,
90/11 i 50/12) Grad Glina, Gradonačelnik objavljuje
JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Grada Gline
1) Javna rasprava održavat će se od 23. srpnja
2012. godine do 6. kolovoza 2012. godine.
2) Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog
predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u
zgradi Grada Gline, Glina, Trg bana J. Jelačića
2 soba broj 6, svaki radni dan od 8,00 do 13,00
sati.
3) Javno izlaganje za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Gline održat će
se 23. srpnja 2012. godine u 9,00 sati u prostorijama Hrvatskog doma u Glini, Glina, S. i A.
Radića 10.
4) Rok za dostavu očitovanja, mišljenja, primjedbi
i prijedloga na prijedlog predmetnog plana je
24. kolovoza 2012. godine.
5) Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu
s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji, jest sljedeći:
- nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim
propisima koje su dale podatke, planske
smjernice i dokumente za izradu prijedloga

plana iz područja svog djelokruga dostavljaju
svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge
do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom
će se smatrati da nemaju primjedbe.
- građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi
tako da imaju pravo pristupa na javni uvid
u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i
prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi
uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu,
postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o
predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju
izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u
roku određenom u ovoj objavi.
6) Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko
napisani i potpisani imenom i prezimenom,
s adresom podnositelja i u propisanom roku
dostavljeni na adresu Grad Glina, Upravni
odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno
uređenje, gradnju i gradsku imovinu Trg bana J.
Jelačića 2, 44 400 Glina. U protivnom se neće
uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADONAČELNIK
KLASA: 350-02/10-01/12
URBROJ: 2176/20-04-12-144
Glina, 9. srpnja 2012.
Gradonačelnik
Milan Bakšić, v.r.

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

25.
Na temelju članka 45. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03,
139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 36. Statuta

Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10 i
29/11), Gradsko vijeće Grada Novske, na 38. sjednici
održanoj 10. srpnja 2012. godine, donijelo je
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ODLUKU
o namjeni i raspodjeli sredstava Proračuna za
tekuće i kapitalne donacije
Članak 1.
Sredstva za tekuće donacije iz Proračuna Grada
Novske za 2012. godinu koja su planirana u programu vatrogastva, a odnose se na sufinanciranje rada
Vatrogasne zajednice u iznosu od 1.074.000,00 kuna
dodjeljuju se kako slijedi:
-

1.024.000,00 kuna za redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice,

-

50.000,00 kuna Dobrovoljnom vatrogasnom
društvu Novska za uređenje starog dijela Doma.

Srijeda, 11. srpnja 2012.

- pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 10. Odluke
o komunalnim djelatnostima na području Grada Novske
(»Službeni vjesnik«, broj 9/12) i članka 36. Statuta
Grada novske (»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10
i 29/11), Gradsko vijeće Grada Novske, na sjednici
održanoj 10. srpnja 2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za izvođenje
radova na održavanju objekata i uređaja javne
rasvjete u Gradu Novskoj za period od 15. srpnja
2012. do 15. srpnja 2016. godine
Članak 1.

Članak 2.
Kapitalna donacija u iznosu od 180.000,00 kuna
planirana je za otplatu anuiteta za nabavu vatrogasnih vozila.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit
će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/12-01/05
URBROJ: 2176704-01-12-1
Novska, 10. srpnja 2012.

Za najpovoljniju ponudu za izvođenje radova na
održavanju objekata i uređaja javne rasvjete u Gradu
Novskoj, za period od 15. srpnja 2012. do 15. srpnja
2016. godine izabire se ponuda trgovačkog društva
»EMGD« d.o.o. iz Kutine u iznosu od 647.089,00 kuna
godišnje sa uključenim PDV-om, a sukladno godišnjem
Programu održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Velimir Jakupec, v.r.

KLASA: 363-05/12-01/16
URBROJ: 2176/04-01-12-02
Novska, 10. srpnja 2012.

26.

Predsjednik
Velimir Jakupec, v.r.

Na temelju članka 15. točke 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

3.
Na temelju članka 4. stavka 2. retka b. Pravilnika o
zaštiti šuma od požara (»Narodne novine«, broj 26/03)
i članka 47. Statuta Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj 34/09) općinski načelnik Općine Topusko,
6. srpnja 2012. godine, donio je
ODLUKU
o ustroju i organizaciji službe za gašenje požara
u privatnim šumama
Članak 1.
Koristeći postojeće snage vatrozaštite organizirane u DVD-u Topusko, Općina Topusko uređuje ovom

Odlukom organizaciju rada vlastite Službe za zaštitu
privatnih šuma od požara.
Članak 2.
Privatne šume na području Općine Topusko nisu
katastarski sređene da predstavljaju jednu cjelinu
već se radi o manjim kompleksima povezanim sa
državnim šumama.
Članak 3.
Na temelju položaja i putne povezanosti sa državnim
šumama određuje se organizaciona šema Službe za
zaštitu privatnih šuma od požara u Općini Topusko.

Srijeda, 11. srpnja 2012.
Članak 4.
Službu za zaštitu šuma čine:
1
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Motriteljsko dojavna služba,

2. Interventna skupina.
1. Motriteljsko dojavna služba
Članak 5.
Motriteljsko dojavna služba ima dva člana koji
su opremljeni mobitelima i potrebnom opremom za
ophodnju privatnih šuma, motorima.
Članak 6.
Dužnost je Motriteljsko dojavne službe da u ljetnim
mjesecima, a naročito u vremenu kretanja vegetacije
u proljeće i završetka godišnjeg vegetativnog ciklusa, u jesen, pojačano nadgleda područje koristeći se
sredstvima ophodnje kao i motrilišnim točkama.

Članovi skupine:
1. Vlatko Škrinjarić, član,
2. Saša Zgurić, vozač,
3. Željko Majstorić - sjekač,
4. Anđelko Abramović, član.
Članak 9.
Interventna skupina ima sljedeću opremu za intervencije:
1. Kombi vozilo za transport do požarišta,
2. Naprtnjače za gašenje požara, 25 litara,
3. Lopate, sjekire, motornu pilu,
4. Spremnik za vodu od 50 litara.
Svi članovi Interventne skupine obučeni su za
protupožarnu zaštitu.
Članak 10.
U slučaju požara u gašenje se uključuje DVD Topusko, kao i ostale strukture sukladno Planu protupožarne
zaštite Općine Topusko.

Članak 7.
O svim opažanjima Motriteljsko dojavna služba dužna je izraditi izvješće i s istim upoznati DVD Topusko
i interventnu skupinu, učestvovati u gašenju požara i
svim drugim aktivnostima na požarištu.
Svi članovi Motriteljske službe moraju biti upoznati
sa kartama privatnih šuma kao sastavnim dijelom Plana
zaštite od požara Općine Topusko.
2. Interventna skupina
Članak 8.
Interventna skupina ima pet članova i njome rukovodi Zapovjednik DVD Topusko g. Janko Sukalić.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana računajući od dana objave u »Službenom vjesniku« Općine
Topusko.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 214-02/12-01/04
URBROJ: 2176/18-01-08-01
Topusko, 6. srpnja 2012.
Općinski načelnik
Nikola Abramović, v.r.
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja i
Topusko. Izdavač: »Glasila« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498,
www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Đuro Juić, dipl. upr. pravnik. »Službeni vjesnik«
izlazi po potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje,
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.

