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SLUÆBENI VJESNIK
2001.
BROJ: 1

SUBOTA, 3. OŽUJKA 2001.

GODINA XLVII

GRAD HR
VATSKA KOST
AJNICA
HRV
KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 55. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 10/97, 16/98. i
15/00.), Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica
na 40. sjednici održanoj 16. veljače 2001. godine,
donosi

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/01-01/04
Urbroj: 2176/02-01-01-1
Hrvatska Kostajnica, 16. veljače 2001.

ODLUKU

Predsjednik
Vladimir Ikšić, v. r.

o rasporedu sredstava socijalne skrbi
za 2001. godinu
Članak 1.

2.

Sredstva s pozicije javnih potreba u socijalnoj
skrbi raspoređuju se na slijedeći način:
1. Pomoć obiteljima poginulih
i nestalih hrvatskih
branitelja
10.000,00 kuna
2. Pomoć udruzi slijepih
3. Financiranje prehrane
učenika u Osnovnoj školi
»Davorin Trstenjak«

Na temelju članka 55. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 10/97, 16/98. i
15/00.), Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica
na 40. sjednici održanoj 16. veljače 2001. godine,
donosi

2.500,00 kuna
ODLUKU
50.000,00 kuna

4. Financiranje programa
Dječjeg vrtića »Krijesnica« 35.000,00 kuna
5. Financiranje programa
Gradskog društva Crvenog
križa
50.000,00 kuna

o rasporedu sredstava komunalne naknade
u 2001. godini
Članak 1.
Prikupljena sredstva od komunalne naknade
rasporediti će se u 2001. godini na slijedeći način:

6. Pomoć samcima i obiteljima
u podmirenju troškova
stanovanja
20.000,00 kuna

1. Održavanje javne rasvjete

150.000,00 kuna

2. Održavanje nerazvrstanih
cesta

15.000,00 kuna

7. Jednokratne pomoći

3. Održavanje infrastrukture
vezane za odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda 20.000,00 kuna

20.000,00 kuna

8. Subvencioniranje troškova
javnog prijevoza
20.000,00 kuna
9. Pogrebni troškovi
10. Ostalo

5.000,00 kuna
1.000,00 kuna

Ukupno

213.500,00 kuna
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.

4. Održavanje javnih i
zelenih površina
Ukupno

15.000,00 kuna
200.000,00 kuna

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/01-01/05
Urbroj: 2176/02-00-01-1
Hrvatska Kostajnica, 16. veljače 2001.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v. r.

Subota, 3. ožujka 2001.

4.
Na temelju članka 55. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« Grada Hrvatska
Kostajnica broj 10/97, 16/98. i 15/00.), te članka 32.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik« Grada Hrvatska Kostajnica broj
10/97. i 15/00.), Gradsko vijeće Grada Hrvatska
Kostajnica na 40. sjednici održanoj 16. veljače 2001.
godine, donosi
ODLUKU
o naplati komunalnog doprinosa

3.
Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu
(»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/
00. i 129/00.) i članka 55. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 10/97. i 16/98.),
Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica na 40.
sjednici održanoj 16. veljače 2001. godine, donijelo
je

Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica u cilju
poticanja izgradnje i ulaganja u 2001. postupajući
sukladno prijašnjim godinama, neće u 2001. naplaćivati
komunalni doprinos.
Članak 2.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o odgodi
primjene Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke
o vrijednosti obračunske jedinice - boda (B)

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE

Članak 1.
Mijenja se članak 2. Odluke o odgodi primjene
Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o vrijednosti
obračunske jedinice - boda (B) (»Službeni vjesnik«
broj 15/00.).

Klasa: 022-05/01-01/08
Urbroj: 2176/02-01-01-1
Hrvatska Kostajnica, 16. veljače 2001.

Članak 2. glasi:
»Odgoda se vrši zbog mogućih daljnjih izmjena
Zakona o komunalnom gospodarstvu, a shodno članku
1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
129/00.)«
Članak 2.
Mijenja se članak 3. Odluke o odgodi primjene
Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o vrijednosti
obračunske jedinice - boda (B) (»Službeni vjesnik«
broj 15/00.).
Članak 3. glasi:
»Odluka o komunalnoj naknadi (»Službeni vjesnik«
broj 25/97.) ostaje na snazi do 1. srpnja 2001. godine.«
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/01-01/07
Urbroj: 2176/02-01-01Hrvatska Kostajnica, 16. veljače 2001.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v. r.

Predsjednik
Vladimir Ikšić, v. r.

5.
Na temelju članka 382, 383. i 387. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«
broj 91/96.), Uredbe Vlade Republike Hrvatske o
raspolaganju i upravljanju stanovima na području
posebne državne skrbi (»Narodne novine« broj 129/
99.), Uredbe Vlade Republike Hrvatske o održavanju
zgrada (»Narodne novine« broj 64/97.) i članka 55.
Statuta Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«
Grada Hrvatska Kostajnica broj 10/97, 16/98. i 15/
00.), te članka 32. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik« Grada Hrvatska
Kostajnica broj 10/97. i 15/00.), Gradsko vijeće Grada
Hrvatska Kostajnica na 40. sjednici održanoj 16.
veljače 2001. godine, donosi
ODLUKU
o donošenju Programa održavanja stambenih
zgrada za 2001.
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se pitanje trošenja sredstava
najamnine za stanove i otkupa stanova (45%) radi
održavanja zgrada s više stambenih jedinica, te vrste
i način poduzimanja hitnih i nužnih popravaka na
zgradama.
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Članak 2.
Sredstva najamnine i otkupa koriste se prema
godišnjem Programu, osobito za pokriće troškova:
- hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja
zgrade,
- nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja
zgrade,
- osiguranje zgrade kod osiguravajućeg društva,
- troškovi uprave.
Članak 3.
Zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade smatraju
se:
- nosiva konstrukcija zgrade (temelji, nosivi zidovi,
stupovi, međukatna konstrukcija, krovna kontrukcija
i sl.),
- pokrov,
- prohodne i neprohodne zajedničke terase,
- pročelja zgrade uključivo prozori i vrata,
- elementi zaštite od vanjskih utjecaja na
zajedničkim dijelovima zgrade (kapci, žaluzine, grilje
i sl.),
- krovna i ostala limarija na zajedničkim dijelovima
zgrade,
- dimnjaci i ventilacijski kanali, hidranti,
protupožarni aparati u zajedničkim dijelovima zgrade,
- zajednička stubišta uključujući i ogradu stubišta,
- požarni prilazi, ljestve i stepeništa,
- instalacije za dovod električne energije do brojila
stana ili drugog posebnog dijela zgrade,
- instalacije kanalizacije, glavni vertikalni i
horizonstalni vodovi i temeljne instalacije uključivo
reviziona okna,
- vodovodne instalacije od vodomjera za zgradu
do odvajanja instalacija za pojedini stan ili drugi
posebni dio zgrade odnosno do vodomjera u stanu
ili drugom posebnom dijelu zgrade,
- sanitarni uređaji i instalacije vodovoda i
kanalizacije u zajedničkim dijelovima zgrade,
- električne instalacije, stubišne rasvjete i drugih
trošila u zajedničkim dijelovima zgrade, glavna razvodna
ploča s uklopnim satom, električne instalacije za
stanove i posebne dijelove zgrade do brojila za stan
ili drugi posebni dio zgrade,
- nužna i panik rasvjeta,
- zajedničke instalacije centralnog grijanja i
centralne pripreme tople vode do radijatorskog ventila,
odnosno ventila trošila u stanu ili drugom posebnom
dijelu zgrade,
- radijatori i druga grijaća tijela u zajedničkom
dijelu zgrade,
- telefonske instalacije ili radio antenske instalacije
uključujući i kabelske i satelitske instalacije s pojačalom
i svim drugim zajedničkim uređajima koji omogućuju
redoviti prijem od mjesta razdvajanja u stan ili drugi
posebni dio zgrade,
- instalacije i uređaji za zvonce, električne brave
i interni govorni uređaj od ulaza u zgradu do stana
ili drugog posebnog dijela zgrade odnosno do mjesta
odvajanja instalacije za pojedini stan ili posebni dio
zgrade,
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-

zajednička kotlovnica ili toplinska podstanica,

-

zajednička hidroforska postrojenja,

-

gromobranske instalacije,

-

kanali za smeće,

-

septičke jame.
Članak 4.

Sredstva najamnine i otkupa koriste se za
održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u graditeljskom
i funkcionalnom stanju i to:
- ličenje i bojenje zidova, stropova, vanjske i
unutarnje stolarije i tapetarski radovi,
- ličenje bravarije, radijatora, drugih grijaćih tijela
i drugih odgovarajućih elemenata u zgradi,
-

premazivanje zidova i stropova vapnom,

-

premazivanje dimnjaka,

-

zamjena pokrova,

- keramički i drugi radovi na završnim oblogama
podova i zidova,
-

zamjena podnih obloga i premazivanje podova,

-

zamjena pokrova,

-

popravak pročelja,

- zamjena i popravak stolarije uključujući elemente
zaštite od vanjskih utjecaja (kapci, žaluzine grilje i
sl.),
-

popravak pokrova i ravnog krova,

- održavanje rasvjete i drugih el. uređaja (zamjena
žarulja, prekidača, utičnica, zvonce, svjetiljki, internog
govornog uređaja i sl.), kao i održavanje vanjske
rasvjete koja pripada zgradi,
- zamjena i popravak brava i drugih elemenata
koji pripadaju zgradi,
- održavanje nasada, staza, opreme i drugih
elemenata na zemljištu koje pripada zgradi (ograda,
sprave za igru djece, okviri za čišćenje tepiha, klupe
i sl.),
- redoviti servis na uređajima za grijanje i pripremu
tople vode (kotlovnica i toplinska podstanica i dr.),
- redoviti servisi agregata za rasvjetu, hidroforskih
postrojenja i prepumpnih stanica za otpadnu vodu i
pumpnih stanica za vodu,
- redoviti servis na antenskim uređajima, uređajima
za prijem televizijskog programa uključujući i uređaje
za kabelsku i satelitsku TV,
- redoviti servisi na instalacijama vodovoda,
kanalizacije, elektrike, plina i dr.
- redoviti servisi ostalih aparata i uređaja u zgradi
prema naputku proizvođača,
- čišenje dimnjaka
(dimnjačarske usluge),

i

dimovodnih

kanala

- dezinsekcija i deratizacija zajedničkog prostora
zgrade i posebnih dijelova zgrade kada se obavlja u
cijeloj zgradi u cilju trajnog otklanjanja štetočina i
gamadi,
-

čišćenje kanala za smeće,

-

čišćenje septičkih jama,

- čišćenje odvodnih rešetaka, vodovodnih grla
i oluka.
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Članak 5.

Hitnim popravcima smatra se poduzimanje radova
na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade naročito
u slučaju:
- kvara na sustavu
toplovodnom sustavu,

centralnog

grijanja

-

kvarove na el. instalacijama,

-

znatnijih oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala,

- prodiranje oborinskih voda u zgradu, saniranje
posljedica istog prodora, te znatnijeg oštećenja krova,
- narušene statičke stabilnosti zgrade ili pojedinih
dijelova zgrade,
-

Grada Hrvatska Kostajnica, na 56. sjednici održanoj
25. veljače 2000., uplaćuju se na žiro račun stambenih
zgrada.

i

- puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i
kanalizacijske instalacije, radi sprečavanja daljnjih
štetnih posljedica,

Subota, 3. ožujka 2001.

Članak 12.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/01-01/10
Urbroj: 2176/02-01-02-1
Hrvatska Kostajnica, 16. veljače 2001.

otpadanja dijelova pročelja.

Predsjednik
Vladimir Ikšić, v. r.

Članak 6.
Nužnim popravcima smatra se poduzimanje radova
osobito radi:
- sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova,
stupova, međukatnih konstrukcija, temelja,
-

sanacije dimnjaka i dimovodnih kanala,

-

sanacije ravnih i kosih krovova,

- sanacije klizišta, zamjene instalacija na
zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (vodovodne,
kanalizacijske, električne, plinske, centralnog grijanja
i sl.),
-

popravak pročelja zgrade,

-

izolacije zidova, podova i temelja zgrade.
Članak 7.

Sastavni dijelovi ove Odluke su planovi prihoda i
planovi hitnih i nužnih popravaka po pojedinim
zgradama, koje izrađuje upravitelj stambenih zgrada,
JP »Komunalac« d.o.o. Hrvatska Kostajnica.
Članak 8.
Upravitelj je ovlašten samostalno raspolagati
sredstvima do visine sredstava predviđenih po ovim
programima.
Članak 9.
Realizaciju ovog Programa obavljat će JP
»Komunalac« d.o.o. Hrvatska Kostajnica temeljem
ove Odluke.

6.
Na temelju točke 3. Zaključka Vlade Republike
Hrvatske od 23. studenoga 2000. godine (Klasa:
920-11/00-03/03, Urbroj: 5030116-004) i članka 55.
Statuta Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«
broj 10/97, 16/98. i 15/00.), Gradsko vijeće Grada
Hrvatska Kostajnica na 40. sjednici održanoj 16.
veljače 2001. godine, donijelo je
ODLUKU
o oslobađanju plaćanja zakupnine
poljoprivrednog zemljišta za tvrtku »Agrotin«
d.o.o. iz Donjih Kukuruzara
Članak 1.
Tvrtka »Agrotin« d.o.o. iz Donjih Kukuruzara
oslobađa se plaćanja zakupnine poljoprivrednog
zemljišta na području Grada Hrvatska Kostajnica, a
za jednogodišnje razdoblje.
Članak 2.
Oslobađanje plaćanja vrši se osnovom elementarne
nepogode, a odnosi se na 2001. godinu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.

Članak 10.
Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatska Kostajnica
i JP »Komunalac« d.o.o. Hrvatska Kostajnica zadužuju
se za ostvarenje pretpostavki i praćenje realizacije
ovog Programa.
Članak 11.
Sredstva najamnine, sukladno Odluci o uplati
sredstava od najamnina za stanove na žiro-račun
stambene zgrade, koju je donijelo Gradsko poglavarstvo

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/01-01/11
Urbroj: 2176/02-01-01-1
Hrvatska Kostajnica, 16. veljače 2001.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v. r.

Subota, 3. ožujka 2001.

»SLUŽBENI VJESNIK«

7.
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Članak 1.

Na temelju članka 55. stavka 1. Statuta Grada
Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 10/97,
16/98. i 15/00.) i na temelju članka 14. Odluke o
grbu i zastavi Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni
vjesnik« broj 15/97. i 3/99.), Gradsko vijeće Grada
Hrvatska Kostajnica na 40. sjednici održanoj 16.
veljače 2001. godine, donijelo je

Odobrava se uporaba imena grada Hrvatska
Kostajnica u nazivu Udruge Kostajničke mažoretkinje
iz Hrvatske Kostajnice zastupane po predsjednici
Marija Krupić, prof. Ime Grada Hrvatska Kostajnica
može se uporabiti u nazivu Udruge Kostajničke
mažoretkinje čija je registracija u tijeku, u skladu sa
zamolbom predsjednice Udruge Kostajničke
mažoretkinje.

ODLUKU

Članak 2.
Udruga Kostajničke mažoretkinje iz Hrvatske
Kostajnice zastupana po predsjednici Marija Krupić,
prof. dužna je prilikom uporabe imena Grada Hrvatska
Kostajnica nazivu Udruge Kostajničke mažoretkinje
pridržavati se Odluke Gradskog vijeća Grada Hrvatska
Kostajnica objavljene u »Službenom vjesniku« broj
15/97. i 3/99.

o odobrenju uporabe imena Grada
Hrvatska Kostajnica
Članak 1.
Odobrava se uporaba imena Grada Hrvatska
Kostajnica u nazivu Udruge Kostajnička alternativna
scena iz Hrvatske Kostajnice zastupane po predsjedniku
Danijel Pavlić. Ime Grada Hrvatska Kostajnica može
se uporabiti u nazivu Udruge Kostajnička alternativna
scena čija je registracija u tijeku, u skladu sa zamolbom
Predsjednika Udruge Kostajnička alternativna scena.
Članak 2.
Udruga Kostajnička alternativna scena iz Hrvatske
Kostajnice zastupana po predsjedniku Danijel Pavlić
dužna je prilikom uporabe imena Grada Hrvatska
Kostajnica u nazivu Udruge Kostajničke alternativne
scene pridržavati se Odluke Gradskog vijeća Grada
Hrvatska Kostajnica objavljene u »Službenom vjesniku«
broj 15/97. i 3/99.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/01-01/13
Urbroj: 2176/02-01-01-1
Hrvatska Kostajnica, 16. veljače 2001.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v. r.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/01-01/12
Urbroj: 2176/02-01-01-1
Hrvatska Kostajnica, 16. veljače 2001.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v. r.

8.
Na temelju članka 55. stavka 1. Statuta Grada
Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 10/97,
16/98. i 15/00.) i na temelju članka 14. Odluke o
grbu i zastavi Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni
vjesnik« broj 15/97. i 3/99.), Gradsko vijeće Grada
Hrvatska Kostajnica na 40. sjednici održanoj 16.
veljače 2001. godine, donijelo je
ODLUKU
o odobrenju uporabe imena Grada
Hrvatska Kostajnica

9.
Na temelju članka 43. Zakona o izvršavanju
državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001.
godinu (»Narodne novine« broj 130/00.) i članka 55.
Statuta Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«
broj 10/97, 16/98. i 15/00.), Gradsko vijeće Grada
Hrvatska Kostajnica na 40. sjednici održanoj 16.
veljače 2001. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje
poduzeća UP »Central« d.o.o.
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica daje
suglasnost poduzeću UP »Central« d.o.o. iz Hrvatske
Kostajnice, V. Nazora br. 1, za ishođenje kredita pri
Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak u iznosu od
1.400.000,00 kuna.
Navedeni kredit iskoristit će se za dovršetak i
uređenje kuhinje i bistroa u sklopu Hotela »Central«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/01-01/14
Urbroj: 2176/02-01-02-1
Hrvatska Kostajnica, 16. veljače 2001.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v. r.

10.
Na temelju članka 13. točke 4. Zakona o lokalnoj
samoupravi (»Narodne novine« broj 90/92, 94/93,
117/93, 5/97. - Odluke USRH i 17/99 - Odluka USRH),
te članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne
novine« broj 73/97. i članka 55. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« Grada Hrvatska
Kostajnica broj 10/97, 16/98. i 15/00.), te članka 32.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik« Grada Hrvatska Kostajnica broj
10/97. i 15/00.), Gradsko vijeće Grada Hrvatska
Kostajnica na 40. sjednici održanoj 16. veljače 2001.
godine, donosi
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u oslobodilačkoj vojno-redarstvenoj akciji Oluja, na
području Hrvatske Kostajnice sada ima oko 3.500
stanovnika. Malen broj radnosposobnog stanovništva
zbog privremene recesije ima osiguranu egzistenciju
iz radnog statusa. 297 radno sposoban stanovnik
vodi se u Zavodu za zapošljavanje Hrvatska Kostajnica
(krajem prosinca 2000.).
Rijetka staračka domaćinstva imaju radom
zaslužene mirovine, bilo radničke, bilo poljoprivredne,
bilo neki drugi vid stalnih primanja.
Zbog nesnalaženja u zakonskim propisima, osobito
zbog straha od mogućnosti da Grad Hrvatska Kostajnica
ili država uknjiže neko od stvarnih prava na njihovu
nekretninu, veoma velik broj socijalno potrebitih ne
ostvaruju pravo na socijalnu pomoć za uzdržavanje,
ili drugi vid socijalne pomoći preko Centra za socijalnu
skrb Hrvatska Kostajnica.
Problemi su uočljivi na području zdravstvene zaštite.
Pojedine veoma skupe ljekove građani mogu nabaviti
jedino na vlastiti trošak. Određeni broj stanovnika
Grada Hrvatske Kostajnice ne ostvaruje pravo na
zdravstveno osiguranje. U kritičnim slučajevima
neosiguranim se građanima izlazi u susret institutom
privremenog zdravstvenog osiguranja, a na temelju
stručne preporuke liječnika.

PROGRAM
za zadovoljavanje socijalnih potreba za Grad
Hrvatsku Kostajnicu u 2001. godini
I. UVODNE NAPOMENE
Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih
životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu
ili drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.
Programom za zadovoljavanje socijalnih potreba
za Grad Hrvatsku Kostajnicu u 2001. (u daljnjem
tekstu: Programom) osigurava se pomoć osobama
koje same, ili uz pomoć osoba koje su dužne o
njima skrbiti, ne mogu zadovoljiti vlastitim osnovnim
životnim potrebama. Za takve osobe smatramo da
su u stanju socijalne potrebe te mogu biti korisnici
sredstava za zadovoljavanje socijalnih potreba.
Sukladno odredbama članka 7. Zakona o socijalnoj
skrbi Grad Hrvatska Kostajnica za zadovoljavanje
socijalnih potreba osigurava sredstva u visini najmanje
5% vlastitih prihoda, odnosno 213.500,00 kuna u
2001. godini.

III. OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI
Programom za zadovoljavanje socijalnih potreba
za Grad Hrvatsku Kostajnicu u 2001. čija se veličina
sredstava planira na 200.000,00 kuna utvrđuju se
slijedeći oblici socijalne skrbi:
Briga za mlade
Cijena troškova korištenja programa Dječjeg vrtića
Krijesnica Hrvatska Kostajnica naplaćivat će se po
osnovu dvoje ili više djece iz jedne obitelji, tako da
za prvo dijete obitelj plaća 100% iznosa, za drugo
75% iznosa, za treće 25% iznosa cijene programa,
a za svako naredno dijete korištenje programa je
besplatno.
Djeca invalida Domovinskog rata s invaliditetom
sudjeluju u cijeni korištenja programa vrtića umanjenoj
za utvrđeni postotak invaliditeta.

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine Grad
Hrvatska Kostajnica je imao 4.999 stanovnika od
čega je 3480 ili 69,6% živjelo u samom Gradu Hrvatska
Kostajnica.

Zbog specifičnosti odnosa u pojedinim obiteljima,
koje uvjetuju postratovske traume, kronične ovisnosti
ili neke druge nesretne okolnosti, a zbog kojih može
biti ugrožen i fizički i mentalni razvoj djece, a s
ciljem da se pomogne u prevladavanju tih teškoća
te da se zaštiti i očuva mentalno i fizično zdravlje
djece u Gradu Hrvatskoj Kostajnici uz suradnju sa
stručnim osobama Centra za socijalnu skrb Hrvatska
Kostajnica i na njihovu preporuku u Dječji vrtić Krijesnica
Hrvatska Kostajnica upisat će se i djeca iz takvih
obitelji, makar roditelji ne bili u radnom odnosu, a
bez obveze sudjelovanja u cijeni troškova korištenja
programa vrtića.

Zbog srbočetničke agresije na Republiku Hrvatsku
i Grad Hrvatsku Kostajnicu te nasilnog iseljavanja i
razaranja početkom Domovinskog rata te migracije

Troškove za korištenje programa Vrtića za svu
djecu koja su potpuno ili djelomično oslobođena plaćanja
usluga Vrtića snosi Grad do 100% iznosa.

Programom se sagledavaju potrebe, te određuju
uvjeti, vrste i oblici pomoći osobama u stanju socijalne
potrebe na području Grada Hrvatska Kostajnica.
II. PODACI O POSTOJEĆEM STANJU
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Grad Hrvatska Kostajnica sufinancirat će sukladno
članku 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(»Narodne novine« broj 10/97.) programe kostajničkoj
djeci s posebnim potrebama i dodatnim programima
za djecu s teškoćama u razvoju u ustanovama izvan
Hrvatske Kostajnice (Centar SUVAG) u visini od 50%
stvarnih troškova.
Za podmirenje ovog dijela Programa planiraju se
sredstva koja su predviđena u iznosu od 35.000,00
kuna.
1. Podmirenje obroka učenika Osnovne škole
Davorina Trstenjaka Hrvatska Kostajnica.
Grad Hrvatska Kostajnica osigurava za svu djecu
topli obrok u visni od 80% pune cijene iznosa u
iznosu od 50.000,00 kuna.
2. Pomoć samcima i obiteljima u podmirenju
troškova stanovanja.
Samcima i obiteljima koji su korisnici pomoći za
uzdržavanje pružit će se, na zahtjev, a do visine
raspoloživih sredstava, pomoć u podmirenju računa
za stanarinu, odnosno računa za održavanje zajedničkih
dijelova zgrade. Prednost u podmirenju imaju
razvojačeni nezaposleni branitelji. Jedinstveni upravni
odjel Grada Hrvatska Kostajnica ovlašten je od tražitelja
pomoći tražiti dokaze o činjenicama koje su od utjecaja
na donošenje odluke o pružanju tražene pomoći.
Za podmirenje ovog dijela Programa planiraju se
sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna.
Jednokratna pomoć
U iznimnim okolnostima koje se postave pred
obitelj ili pojedinca, a obitelj ili pojedinac ne može ih
sam riješiti, vlastitim sredstvima bez težih posljedica
na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba (npr.
duža bolest, ozljeda, bolničko liječenje zdravstveno
neosigurane osobe, nabava skupog lijeka na vlastiti
trošak, smrt hranitelja obitelji, elementarna nepogoda
ili druga nevolja) pružit će se jednokratna pomoć na
zahtjev do najviše 1.000,00 kuna.
Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatska Kostajnica
ovlašten je od tražitelja pomoći tražiti dokaze o
činjenicama koje su od utjecaja na donošenje odluke
o pružanju tražene pomoći.
Jednokratna pomoć pružit će se po prijavi rođenja
svakoj obitelji za rođeno dijete u visini od 1.000,00
kuna po djetetu.
Prijavi rođenja obavezno se prilaže izvod iz matične
knjige rođenja djeteta za koje se ostvaruje pravo na
jednokratnu pomoć.
Planirana sredstva za podmirenje jednokratnih
pomoći iznose 20.000,00 kuna.
Sufinanciranje troškova javnog prijevoza
Sa željom da se svim građanima Grada Hrvatska
Kostajnica osigura približno jednaka prometna
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povezanost javnim prijevozom s gradskim središtem,
sufinancirat će one prometne linije koje su za
autoprijevoznika posve nerentabilne, a stvarne potrebe
stanovnika upućuju na to da se i one moraju održavati.
Sredstva subvencije koristit će se isključivo za
područja kroz koja ne prometuju školske autobusne
linije, niti druge redovne linije.
Linije, termini, te iznosi sufinanciranja za
prometovanje ugovorit će se s zainteresiranim
autoprijevoznikom. Ugovoreni iznos sufinanciranja
uplaćivat će se na žiro račun autoprijevoznika.
Za podmirenje ovog dijela Programa planiraju se
u 2001. godini sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna.
3. Podmirenje pogrebnih troškova
Za osobe za koje pogrebne troškove nije dužan
snositi Centar za socijalnu skrb, a same prije smrti
nisu osigurale sredstva za podmirenje pogrebnih
troškova (ušteđevina, osiguranje itd.), te ne postoje
osobe koje bi morale i mogle snositi njihove pogrebne
troškove, pogreb će se u cijelosti do visine najnužnijih
pogrebnih troškova financirati iz Gradskog proračuna
Grada Hrvatska Kostajnica.
Za podmirenje ovog dijela Programa planiraju se
sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna.
4. Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska
Kostajnica
Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica
humanitarna je organizacija koja provodi razne vidove
skrbi o socijalno ugroženim osobama, pomaže
prognanim i izbjeglim osobama, provodi službu traženja,
dobrovoljnog davanja krvi, tečajeve prve pomoći,
itd.
Program rada Gradskog društva Crvenog križa
Hrvatska Kostajnica za 2001. koji će provoditi jedan
stalno zaposlen djelatnik i pomagači volonteri, Grad
Hrvatska Kostajnica će pratiti financijskim sredstvima
iz gradskog Proračuna za 2001. godinu.
Planirana sredstva za podmirenje ovog dijela
Programa u 2001. iznose 50.000,00 kuna
IV. Gradsko poglavarstvo može ako ocijeni
potrebitim sporazumom s poduzećima naplatiti
komunalnu naknadu u proizvodima koja će podijeliti
socijalnim kategorijama (korisnicima socijalne pomoći,
umirovljenicima, djeci i dr.).
V. PRAĆENJE I PROVOĐENJE PROGRAMA
Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatska Kostajnica
prati raspodjelu sredstava nositelja pojedinih programa,
namjensko korištenje sredstava, raspodjelu sredstava
korisnicima Programa, te ostvarivanju Programa daje
izvješće Gradskom poglavarstvu Grada Hrvatska
Kostajnica.
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VI. VREMENSKO ODREĐENJE PROGRAMA
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/01-01/03
Urbroj: 2176/02-01-01-1
Hrvatska Kostajnica, 16. veljače 2001.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v. r.

11.
Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00. i 129/00.) i članka 55. Statuta Grada
Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 10/97,
16/98. i 15/00.), Gradsko vijeće Grada Hrvatska
Kostajnica na 40. sjednici održanoj 16. veljače 2001.
godine, donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
u 2001. godini
I.
Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture, na području Hrvatske
Kostajnice, za komunalne djelatnosti:
1. odvodnja atmosferskih voda 120.000,00 kn,
2. održavanje čistoće - čišćenje
javnih površina
400.000,00 kn,
3. održavanje javnih površina
20.000,00 kn,
4. održavanje nerazvrstanih
cesta
30.000,00 kn,
5. održavanje javne rasvjete
180.000,00 kn.
II.
U 2001. godini održavanje uređenog građevinskog
zemljišta na području Grada Hrvatska Kostajnica
obuhvaća:
1. Odvodnju atmosferskih voda
- redovito čišćenje uređaja (slivnika) za odvodnju
atmosferskih voda na području grada. Čišćenje se
obavlja barem dva puta godišnje (svibanj - prosinac).
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina
- redovno čišćenje javnih površina (trgova,
pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, dječjih
igrališta i javnih prometnih površina, osim javnih
cesta). Čišćenje naselja Hrvatska Kostajnica obavljati
svakodnevno, a ostalih naselja periodično - jedan
puta tjedno i
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- redovno čišćenje zelenih površina koje
obuhvaća: redovitu košnju trave mehaničkom kosilicom
od svibnja do mjeseca listopada, eventualnu obnovu
zelenila u naselju Hrvatska Kostajnica, obrezivanje
stabala (platane i dr.) i redovito čišćenje (po potrebi)
javnih površina (trgovi, parkirališta, pješačke zone).
3. Održavanje javnih površina
- održavanje postojećih i nabavka novih košarica
za smeće,
- označavanje parkirališnih mjesta (horizontalna
signalizacija) i
- eventualne sanacije asfaltnog plašta.
4. Održavanje nerazvrstanih cesta
- sanacije završnih zastora lokalnih cesta između
naselja
5. Održavanje javne rasvjete
- redovita izmjena rasvjetnih tijela (javna rasvjeta)
javne rasvjete (po potrebi).
III.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/01-01/06
Urbroj: 2176/02-01-01-1
Hrvatska Kostajnica, 16. veljače 2001.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v. r.

12.
Na temelju članka 55. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« Grada Hrvatska
Kostajnica broj 10/97, 16/98. i 15/00.), Gradsko vijeće
na 40. sjednici održanoj 16. veljače 2001. godine,
donijelo je
PROGRAM
poticanja malog i srednjeg poduzetništva na
području Grada Hrvatska Kostajnica u 2001.
godini
I.
Program utvrđuje dugoročne mjere i smjernice
poticanja malog i srednjeg poduzetništva (proizvodnog
i proizvodno-uslužnog tipa i poljoprivrede), kojima
se želi dovesti do:
- poboljšanja gospodarske strukture,
- većeg zapošljavanja na području Grada Hrvatska
Kostajnica.
Program se odnosi na poduzetnike koji imaju
registrirane tvrtke na području Grada Hrvatska
Kostajnica ili su otvorili izdvojeni pogon (podružnicu
tvrtke) na području Grada Hrvatska Kostajnica.
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Program prati:
a) poduzetnike početnike (tek registrirani obrt ili
posluju do jedne godine),
b) poduzetnici (oni koji su više od jedne godine
poduzetnici),
c) poduzeća u vlasništvu Grada.
II.
Dugoročne mjere i smjernice ovog Programa su:
- utvrđivanje gospodarskih grana koje će se
poticati ovim Programom,
- stanje financijskih poticajnih sredstava za
realizaciju ovog Programa,
- utvrđivanje kriterija za dodjelu poticajnih
sredstava,
- stvaranje prostornih i infrastrukturnih pretpostavki
za realizaciju ovog Programa,
- utvrđivanje kriterija za dodjelu poticajnih
sredstava,
- stvaranje prostornih i infrastrukturnih pretpostavki
za realizaciju ovog Programa,
- savjetodavna pomoć,
- poslovne zone.

V.
Za realizaciju Programa malog i srednjeg
poduzetništva Grad Hrvatska Kostajnica će u
proračunskoj godini izdvojiti sredstva.
VI.
Ovim Programom predviđa se da i Grad Hrvatska
Kostajnica u okvirima mogućnosti Gradskog proračuna
plasira kreditna sredstva za poticanje malog i srednjeg
poduzetništva, poljoprivrede ili iskoristi sredstva za
obnovu hotela »Central« kao nosioca razvitka turizma.
Za poslove plasiranja kredita bit će ovlaštene
poslovne banke koje će u suradnji sa stručnih službama
Gradskog poglavarstva odrediti kriterije.
VII.
Krediti se mogu odobravati za:
-

adaptaciju, rekonstrukciju, popravak i uređenje
poslovnih objekata,

-

izgradnju, kupnju i dovršenje poslovnih objekata,

-

kupnju strojeva i opreme,

-

kupnju i komunalno opremanje zemljišta,

-

uređenje poslovne zone za poduzetnike.

III.
Gospodarske grane koje će ovaj Program poticati
su:
1. Uslužne djelatnosti:
- razvoj turističkih djelatnosti i to programima
koji pružaju kvalitetne usluge smještaja, povijesnih,
zdravstveno-sportsko-rekreativnih, gastronomskih
sadržaja - razvoj UP »Central« d.d.
2.
-

U oblasti proizvodnih djelatnosti:
razvoj proizvodnih obrta iz građevinskih struka,
razvoj drvno-prerađivačkih struka,
razvoj bravarskih, metalskih i dr. struka,
razvoj drugih profitabilnih proizvodnih djelatnosti
koje omogućuju veće zapošljavanje.
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VIII.
U realizaciji ovog Programa Gradsko 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 iz sirovinske
osnove s područja Grada Hrvatska Kostajnica,

-

korištenje novih tehnoloških dostignuća i
inovacija,

-

uvažavati će iskusne poduzetnike proizvodnih
i uslužnih djelatnosti.
IX.

3. Poljoprivredna proizvodnja:
- obnova gospodarskih objekata - izgradnja mini
farmi,
- obnova stočnog fonda, povećanje proizvodnje
mesa i mlijeka,
- adaptacije postojećih veterinarskih kapaciteta,
- podizanje novih voćnjaka i vinograda,
- proizvodnja zdrave hrane, ljekovitog bilja,
- ostala prerađivačka i profitabilna poljoprivredna
proizvodnja.
IV.
Financijska sredstva za poticanje ovog Programa
osigurati će se iz Proračuna Grada Hrvatska Kostajnica,
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.

Kao dugoročna mjera za poticanje malog i srednjeg
poduzetništva praćenje i pomaganje razvoja
Poduzetničkog inkubatora Hrvatska Kostajnica d.o.o.
X.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/01-01/09
Urbroj: 2176/02-01-01-1
Hrvatska Kostajnica, 16. veljače 2001.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v. r.
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»SLUŽBENI VJESNIK«

Subota, 3. ožujka 2001.

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o proračunu
(»Narodne novine« broj 92/94.) i članka 40. alineje 2.
Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik« broj 7/94,
14/97. i 1/99.), Gradsko vijeće Grada Novske na sjednici
održanoj 21. veljače 2001. godine, donijelo je

»Proračun Grada Novske za 2001. godinu sadrži:
-

Prihode

22.623.000,00 kn,

-

Izdatke

22.523.000,00 kn,

-

Neraspoređene prihode
(tekuća proračunska
rezerva)

IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Novske za 2001. godinu
Članak 1.
U Proračunu Grada Novske za 2001. godinu
(»Službeni vjesnik« Grada Novske broj 18/2000.)
članak 1. mijenja se i glasi:

100.000,00 kn.«

Članak 2.
Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci
prihoda i izdataka za 2001. godinu i to kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2001. GODINU
A) PRIHODI I PRIMICI
u kunama
Sku- Pod- Odje- Osn.
pina skup. ljak rač.
080

Plan za
2001.

O P I S

Povećanje

Smanjenje

Izmjene i
dopune Plana

1.423.000,00

Sredstva viškova prihoda iz
prethodnih godina

080

10

080

10

010

30

Sredstva viškova prihoda iz
ranijih godina
Sredstva viškova prihoda za
posebne namjene
UKUPNO PRIHODI

—

1.423.000,00

—

21.200.000,00

1.423.000,00

— 22.623.000,00

OPĆI DIO
I B) IZDACI
u kunama
Grupa

Skupina

O P I S

UKUPNO IZDACI
VII

600

IZDACI ZA NABAVU, IZGRADNJU
I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
KAPITALNIH SREDSTAVA

Plan za
2001.

Povećanje

21.200.000,00

1.423.000,00

— 22.623.000,00

2.230.000,00

1.423.000,00

—

Smanjenje

Izmjene i
dopune Plana

3.653.000,00

Članak 3.
Izdaci u iznosu od 22.623.000,00 kuna za 2001. godinu raspodjeljuju se po nositeljima, korisnicima i
potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna i to kako slijedi:
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POSEBNI DIO
II. IZDACI
u kunama
Sku- Pod- Odje- Osn.
pina skup. ljak rač.
600

600

Plan za
2001.

O P I S

Povećanje

Smanjenje

Izmjene i
dopune Plana

Izdaci za nabavu, izgradnju i
investicijsko održavanje
kapitalnih sredstava
20

030

Uređenje okoliša športske
dvorane u Novskoj
Ukupno izdaci za nabavu,
izgradnju i investicijsko
održavanje kapitalnih
sredstava
UKUPNO IZDACI

500.000,00

1.423.000,00

—

1.923.000,00

2.230.000,00

1.423.000,00

—

3.653.000,00

21.200.000,00

1.423.000,00

— 22.623.000,00

Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Novske
stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
»Službenom vjesniku« Grada Novske, a primjenjivat
će se od 1. siječnja 2001. godine.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/01-01/02
Urbroj: 2176/04-01-01-1
Novska, 21. veljače 2001.
Predsjednik
Zlatko Preksavec, prof., v. r.

Članak 2.
Poljoprivredno zemljište iz članka 1. ove Odluke
može se dati na iskorištavanje domaćoj fizičkoj ili
pravnoj osobi na osnovi zakupa uz naknadu tržišne
vrijednosti vlasniku zemljišta.
Članak 3.
O davanju u zakup neobrađenog poljoprivrednog
zemljišta Gradsko poglavarstvo Grada Novske raspisuje
javni natječaj na temelju ove Odluke.
Javni natječaj obvezno sadrži:
1. podatke o poljoprivrednom zemljištu (katastarska
općina, broj katastarske čestice, površina, vlasnik
zemljišta),
2. početni iznos zakupnine utvrđene Pravilnikom
o početnom godišnjem iznosu naknade za koncesiju
i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
3. rok za podnošenje pismenih ponuda,

2.
Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj
34/91, 26/93, 54/94. pročišćeni tekst, 48/95, 19/98.
i 105/99.) i članka 40. stavka 1. Statuta Grada Novske
(»Službeni vjesnik« broj 7/94, 14/97. i 1/99.), Gradsko
vijeće Grada Novske na sjednici održanoj 21. veljače
2001. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju u zakup neobrađenog
poljoprivrednog zemljišta
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način davanja
u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta
neobrađenog u prethodnom vegetativnom razdoblju,
a koje se nalazi na području Grada Novske.

4. vrijeme otvaranja ponuda,
5. naznaku tijela koje odlučuje o najpovoljnijoj
ponudi,
6. druge podatke za koje ocijeni potrebnim naznačiti
u natječaju,
7. vrijeme na koje se zemljište daje u zakup.
Članak 4.
O izboru najpovoljnije ponude odluku donosi
Gradsko poglavarstvo.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja ima
najvišu cijenu pri čemu prvenstvo imaju branitelji iz
Domovinskog rata koji su hrvatski državljani.
Za vrijeme dok se zemljište iskorištava
zakupoprimatelj poljoprivrednog zemljišta plaća se
doprinose i naknade koji se plaćaju na osnovu vlasništva
odnosno korištenja zemljišta.
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Članak 5.

Članak 2.

Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta s
najpovoljnijim ponuđačem zaključuje gradonačelnik.
Članak 6.
Odluku o davanju zemljišta u zakup donosi Gradsko
poglavarstvo.
Odluka se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Novske
i dostavlja se vlasniku odnosno posjedniku zemljišta.
Protiv odluke iz stavka 1. ovog članka vlasnik,
odnosno posjednik zemljišta može staviti prigovor u
roku 8 dana od dana primitka odluke.
O prigovoru
poglavarstvo.

rješenjem

Subota, 3. ožujka 2001.

odlučje

Gradsko

Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka ne može
se uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 7.
Poljoprivredno zemljište iz članka 1. ove Odluke
zakupoprimatelj ne može dati u podzakup ili na
korištenje drugoj osobi.
Članak 8.
Sve administrativne poslove vezane uz primjenu
ove Odluke obavljat će Upravni odjel za društvene
djelatnosti i imovinsko pravne poslove.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 320-01/01-01/02
Urbroj: 2176/04-01-01-1
Novska, 21. veljače 2001.
Predsjednik
Zlatko Preksavec, prof., v. r.

Ugostiteljski objekti mogu raditi:
- u ljetnom razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada
u vremenu od 6 sati do 24 sata,
- u zimskom razdoblju od 1. studenog do 30.
travnja u vremenu od 7 sati do 23 sata.
Duže radno vrijeme od radnog vremena utvrđenog
u stavku 1. ovog članka mogu imati noćni bar i
disko-bar i to do 2 sata narednog dana.
Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka svi
ugostiteljski objekti mogu raditi petkom, subotom,
uoči državnih blagdana i na dane državnih blagdana
jedan sat duže, a u periodu od 24. prosinca do 6.
siječnja naredne godine do 3 sata narednog dana.
Članak 3.
Ugostiteljski objekti uz auto-cestu i željezničku
postaju mogu raditi tijekom cjele godine od 0 sati do
24 sata.
Članak 4.
Ugostiteljski objekti moraju raditi tijekom tjedna
najmanje sedam sati dnevno unutar radnog vremena
utvrđenog u članku 2. ove Odluke.
Članak 5.
Jedan dan u tjednu može biti neradan dan o
čemu odlučuje vlasnik objekta.
Članak 6.
Sukladno članku 9. stavak 2. Zakona Gradsko
poglavarstvo Grada Novske može na zahtjev ugostitelja,
odnosno po službenoj dužnosti odrediti drugačiji
raspored, početak i završetak radnog vremena za
pojedine ugostiteljske objekte.
Članak 7.
Na ulazu u ugostiteljski objekt obvezno je istaknuti
radno vrijeme i neradni dan.
Članak 8.

3.
Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 48/
95, 20/97, 46/97. - pročišćeni tekst, 68/98. i 45/99.)
i članka 40. stavka 1. alineje 2. Statuta Grada Novske
(»Službeni vjesnik« broj 7/94, 14/97. i 1/99.), Gradsko
vijeće Grada Novske na sjednici održanoj 21. veljače
2001. godine, donijelo je

Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su u roku
od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove
Odluke uskladiti radno vrijeme s ovom Odlukom i
obavijest o radnom vremenu i neradnom danu dostaviti
nadležnoj inspekciji, Ispostava Novska i Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti i imovinsko pravne
poslove Grada Novske.
Članak 9.

ODLUKU
o radnom vremenu u ugostiteljstvu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se raspored, početak i
završetak radnog vremena u ugostiteljstvu na području
Grada Novske.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu
(»Službeni vjesnik« broj 19/94. i 22/94.).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

Klasa: 335-01/01-01/01
Urbroj: 2176/04-01-01-1
Novska, 21. veljače 2001.
Predsjednik
Zlatko Preksavec, prof., v. r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 013-03/01-01/01
Urbroj: 2176/04-01-01-3
Novska, 21. veljače 2001.

4.
Na temelju članka 40. stavka 2. alineja 3. Statuta
Grada Novske (»Službeni vjesnik« Grada Novske
broj 7/94, 14/97. i 1/99.), Gradsko vijeće Grada Novske
na sjednici održanoj 21. veljače 2001. godine, donijelo
je
ODLUKU
o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća
Grada Novske

Predsjednik
Zlatko Preksavec, prof., v. r.

6.
Na temelju članka 40. stavka 2. alineja 3. Statuta
Grada Novske (»Službeni vjesnik« Grada Novske
broj 7/94, 14/97. i 1/99.), Gradsko vijeće Grada Novske
na sjednici održanoj 21. veljače 2001. godine, donijelo
je

Članak 1.
Vijećniku Gradskog vijeća Grada Novske Marijanu
Laziću prestaje mandat zbog smrti.

ODLUKU
o razrješenju predsjednika Odbora za izbor i
imenovanja

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

Članak 1.
Razrješuje se Stipan Ćosić od dužnosti
predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Gradskog
vijeća Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 013-03/01-01/01
Urbroj: 2176/04-01-00-2
Novska, 21. veljače 2001.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Zlatko Preksavec, prof., v. r.

Klasa: 013-03/01-01/07
Urbroj: 2176/04-01-01-1
Novska, 21. veljače 2001.

5.
Na temelju članka 40. stavka 2. alineja 3. Statuta
Grada Novske (»Službeni vjesnik« Grada Novske
broj 7/94, 14/97. i 1/99.), Gradsko vijeće Grada Novske
na sjednici održanoj 21. veljače 2001. godine, donijelo
je

Predsjednik
Zlatko Preksavec, prof., v. r.

7.
ODLUKU
o početku mandata vijećnika Gradskog vijeća
Grada Novske
Članak 1.
Zamjeniku vijećnika Gradskog vijeća Grada Novske
Antunu Maruskom počinje mandat vijećnika Gradskog
vijeća Grada Novske umjesto dosadašnjeg vijećnika
Gradskog vijeća Grada Novske Marijana Lazića.

Na temelju članka 40. stavka 2. alineja 3. Statuta
Grada Novske (»Službeni vjesnik« Grada Novske
broj 7/94, 14/97. i 1/99.), Gradsko vijeće Grada Novske
na sjednici održanoj 21. veljače 2001. godine, donijelo
je
ODLUKU
o izboru predsjednika Odbora za izbor i
imenovanja
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Članak 1.

Bira se Milan Tukera za predsjednika Odbora za
izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Novske.
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Novske na sjednici održanoj 21. veljače 2001. godine,
donijelo je
ODLUKU

Članak 2.

o Izboru člana Odbora za proračun i financije

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 013-03/01-01/08
Urbroj: 2176/04-01-01-1
Novska, 21. veljače 2001.

Članak 1.
Bira se Dragutin Vidaković za člana Odbora za
proračun i financije Gradskog vijeća Grada Novske.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Zlatko Preksavec, prof., v. r.

Klasa: 013-03/01-01/10
Urbroj: 2176/04-01-01-1
Novska, 21. veljače 2001.

8.
Na temelju članka 40. stavka 2. alineja 3. Statuta
Grada Novske (»Službeni vjesnik« Grada Novske
broj 7/94, 14/97. i 1/99.), Gradsko vijeće Grada Novske
na sjednici održanoj 21. veljače 2001. godine, donijelo
je
ODLUKU
o razrješenju člana Odbora za proračun i
financije
Članak 1.
Razrješuje se Stipan Ćosi
Ćosić
ć od dužnosti člana
Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada
Novske.

Predsjednik
Zlatko Preksavec, prof., v. r.

10.
Na temelju članka 40. stavka 2. Statuta Grada
Novske (»Službeni vjesnik« Grada Novske broj 7/
94, 14/97. i 1/99.), Gradsko vijeće Grada Novske na
sjednici održanoj 21. veljače 2001. godine, donijelo
je
RJEŠENJE
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
Dječjeg vrtića »Radost« Novska

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 013-03/01-01/09
Urbroj: 2176/04-01-01-1
Novska, 21. veljače 2001.
Predsjednik
Zlatko Preksavec, prof., v. r.

9.
Na temelju članka 40. stavka 2. alineja 3. Statuta
Grada Novske (»Službeni vjesnik« Grada Novske
broj 7/94, 14/97. i 1/99.), Gradsko vijeće Grada

I.
Ljerka Vidaković, prof. iz Novske imenuje se
za vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića »Radost«
Novska.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 601-02/00-01/08
Urbroj: 2176/01-01-01-2
Novska, 21. veljače 2001.
Predsjednik
Zlatko Preksavec, prof., v. r.
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GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 30. i 41. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), te
članka 25. Poslovnika o radu Gradskog vijeća
(»Službeni vjesnik« broj 12/94.), na prijedlog Komisije
za izbor i imenovanja i administrativne poslove, Gradsko
vijeće Grada Petrinje je na 4. sjednici održanoj 31.
siječnja 2001. godine, donijelo

2.
Na temelju članka 30. i 41. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), te
članka 25. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada
Petrinje (»Službeni vjesnik« broj 12/94.), na prijedlog
Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove,
Gradsko vijeće Grada Petrinje na 4. sjednici održanoj
31. siječnja 2001. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Odbora za financije i proračun

ODLUKU
o osnivanju Odbora za socijalnu skrb

Članak 1.
Osniva se Odbor za financije i proračun.
Članovi Odbora su:
- Zvonko Dumbović,
- Elza Licitar,
- Vujo Jajčinović,
- Nino Kušeković,
- Joso Mikulić.
Članak 2.
Na konstituirajućoj sjednici članovi Odbora dužni
su, između sebe, imenovati predsjednika Odbora.
Članak 3.
Odbor u okviru svojih nadležnosti:
- priprema i predlaže Gradskom vijeću donošenje
ekonomskih, financijskih akata, proračuna Grada,
te izmjena i dopuna Proračuna,
- razmatra ekonomsku i financijsku problematiku,
te izvješćuje i daje svoje mišljenje Gradskom vijeću
o tome,
- raspravlja o ekonomskim i financijskim pitanjima,
usklađuje stavove o ekonomsko-financijskom
poslovanju.
Članak 4.
Odbor za financije i proračun razmatra izvješća
Državnog ureda za reviziju o pregledu poslovanja
Grada Petrinje, te priprema i predlaže odgovarajuće
odluke i mjere Gradskom vijeću.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-06/01-01/19
Urbroj: 2176/06-01-01-5
Petrinja, 31. siječnja 2001.
Predsjednik
Mato Žitković, v. r.

Članak 1.
Osniva se Odbor za socijalnu skrb.
Članovi Odbora su:
- Željko Čutura, predsjednik,
- Ana Bešlić,
- Mato Žitković,
- Ante Kozić,
- Joso Tičak.
Članak 2.
Odbor u okviru svojih nadležnosti:
- priprema i predlaže Gradskom vijeću donošenje
akata iz područja socijalne skrbi,
- razmatra problematiku socijalne skrbi, te o
tome redovito podnosi izvješća Gradskom vijeću,
- priprema materijale po nalogu Gradskog vijeća,
te predlaže donošenje potrebnih odluka i mjera iz
područja socijalne skrbi.
Članak 3.
Razmatra podneske državnih i županijskih ureda
iz područja socijalne skrbi, te priprema i predlaže
odgovarajuće odluke i mjere Gradskom vijeću.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-06/01-01/99
Urbroj: 2176/06-01-01-6
Petrinja, 31. siječnja 2001.
Predsjednik
Mato Žitković, v. r.

3.
Na temelju članka 30. i 41. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), te

Stranica 16 - Broj 1

»SLUŽBENI VJESNIK«

Subota, 3. ožujka 2001.

članka 25. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada
Petrinje (»Službeni vjesnik« broj 12/94.), na prijedlog
Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove,
Gradsko vijeće Grada Petrinje na 4. sjednici održanoj
31. siječnja 2001. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Koordinacijskog odbora za
pripremu sjednica Gradskog vijeća Grada
Petrinje

ODLUKU
o osnivanju Odbora za obnovu i zaštitu okoliša

Osniva se Koordinacijski odbor za pripremu sjednica
Gradskog vijeća Grada Petrinje.

Članak 1.

Članovi Koordinacijskog odbora su:
Članak 1.

1. Mato Žitković,

Osniva se Odbor za zaštitu okoliša.

2. Zvonko Dumbović,

Članovi Odbora su:

3. Velimir Pavičić,

-

Zvonko Dumbović, predsjednik,

4. Ana Bešlić,

-

Josip Dolenec,

5. Joso Tičak,

-

Elza Licitar,

6. Miroslav Petračić.

-

Tomislav Ross,

-

Josip Dražetić.

Članak 2.
Članak 2.

Odbor u okviru svojih nadležnosti:
- priprema i predlaže Gradskom vijeću donošenje
akata iz područja obnove i zaštite okoliša,
- razmatra problematiku obnove i zaštite okoliša,
te o istom podnosi izvješća Gradskom vijeću,
- priprema materijale po nalogu Gradskog vijeća,
te predlaže donošenje potrebnih odluka i mjera iz
područja obnove i zaštite okoliša.
Članak 3.
Odbor za obnovu i zaštitu okoliša razmatra podneske
državnih i županijskih ureda iz područja obnove i
zaštite okoliša, te priprema i predlaže odgovarajuće
odluke i mjere Gradskom vijeću.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-06/01-01/19
Urbroj: 2176/06-01-01-7
Petrinja, 31. siječnja 2001.
Predsjednik
Mato Žitković, v. r.

Koordinacijski odbor sudjeluje u pripremi dnevnog
reda za sjednice Gradskog vijeća, razmatra sve
predmete predviđene dnevnim redom, sudjeluje u
pripremi općih akata Gradskog vijeća koje predlažu
drugi ovlašteni predlagatelji, te razmatra izvješća i
prijedloge akata Gradskog poglavarstva, Gradske
uprave, te ostalih stalnih i povremenih radnih tijela
Gradskog vijeća, prije sjednice Gradskog vijeća.
Članak 3.
Članovi Odbora dužni su se u roku od osam
dana od stupanja na snagu ove Odluke konstituirati,
te između sebe imenovati predsjednika i zamjenika
predsjednika Odbora.
Članak 4.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za
Koordinacijski odbor obavljati će Tajništvo Grada
Petrinje.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-06/01-01/19
Urbroj: 2176/06-01-01-8
Petrinja, 31. siječnja 2001.
Predsjednik
Mato Žitković, v. r.

4.
Na temelju članka 30. i 41. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), te
članka 25. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada
Petrinje (»Službeni vjesnik« broj 12/94.), na prijedlog
Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove,
Gradsko vijeće Grada Petrinje na 4. sjednici održanoj
31. siječnja 2001. godine, donijelo je

5.
Na temelju članka 30. i 38. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), a na
prijedlog Komisije za izbor, imenovanja i administrativne
poslove, Gradsko vijeće Grada Petrinje na 4. sjednici
održanoj 31. siječnja 2001. godine, donijelo je
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RJEŠENJE
o imenovanju potpredsjednika Gradskog vijeća
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poslove, Gradsko vijeće Grada Petrinje na 4. sjednici
održanoj 31. siječnja 2001. godine, donijelo je
RJEŠENJE

I.
Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Petrinje
bira se Zvonko Dumbović iz Petrinje, Brest 5.

o izboru člana Komisije za izbor, imenovanja i
administrativne poslove

II.

I.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

Za člana Komisije za izbor, imenovanja i
administrativne poslove Gradskog vijeća bira se Josip
Dražetić iz Petrinje, Sibić kbr. 5.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

Klasa: 021-06/01-01/19
Urbroj: 2176/06-01-01-3
Petrinja, 31. siječnja 2001.
Predsjednik
Mato Žitković, v. r.

6.
Na temelju članka 30. i 41. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), a na
prijedlog Komisije za izbor, imenovanja i administrativne

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-06/01-01/19
Urbroj: 2176/06-01-01-4
Petrinja, 31. siječnja 2001.
Predsjednik
Mato Žitković, v. r.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.) i članka
4. stavka 3. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službeni
vjesnik« broj 16/00.), Gradsko poglavarstvo Grada
Petrinje na 4. sjednici održanoj 11. siječnja 2001.
godine, na prijedlog Mjesnog odbora Gornja Bačuga
od 21. prosinca 2000. godine donijelo je
ODLUKU
o početku ubiranja komunalne naknade za
područje naselja Gornja Bačuga
Članak 1.
Utvrđuje se da su u naselju Gornja Bačuga ispunjeni
uvjeti iz članka 2. točke 3. Odluke o komunalnoj
naknadi jer postoji izgrađena pristupna cesta, niskonaponska mreža s javnom rasvjetom, kao i objekti
za opskrbu vodom (vodovod, bunari i dr.).
Članak 2.
Ubiranje komunalne naknade u naselju Gornja
Bačuga počinje od 1. 1. 2001. godine uplatnicama
koje će temeljem popisa nositelja (predstavnika)
domaćinstava izdati Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, stambene poslove, graditeljstvo i obnovu
Grada Petrinje.

Visina komunalne naknade po prijedlogu Mjesnog
odbora Gornja Bačuga iznosi 20,00 kuna po
domaćinstvu mjesečno, a plaća se polugodišnje.
Komunalna naknada uplaćuje se u Proračun Grada
Petrinje na žiro-račun broj 34150-630-58 za MO Gornja
Bačuga i evidentira se za korist MO Gornja Bačuga.
Članak 3.
Iz sredstava komunalne naknade financirati će
se troškovi održavanja javne rasvjete u naselju kao
i za druge namjene utvrđene člankom 3. Odluke o
komunalnoj naknadi sukladno godišnjem programu
Mjesnog odbora Gornja Bačuga.
Članak 4.
Komunalna naknada za pravne i fizičke osobe
koje obavljaju registriranu djelatnost na području
navedenog naselja utvrđuje se u visini i obračunava
na način utvrđen Odlukom o komunalnoj naknadi.
Za sve ostalo što ovom Odlukom nije izrijekom
utvrđeno odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona
o komunalnoj naknadi.
Članak 5.
Godišnji program korištenja komunalne naknade
Mjesni odbor Gornja Bačuga dužan je donijeti najkasnije
do 31. siječnja u godini za tekuću godinu i dostaviti
ga Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo,
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stambene poslove, graditeljstvo i obnovu radi
registracije, uvida u zakonitost i objave u glasilu
Grada Petrinje.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/01-01/04
Urbroj: 2176/06-01-01-4
Petrinja, 11. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

Subota, 3. ožujka 2001.
Članak 4.

Komunalna naknada za pravne i fizičke osobe
koje obavljaju registriranu djelatnost na području
navedenog naselja utvrđuje se u visini i obračunava
način utvrđen Odlukom o komunalnoj naknadi.
Za sve ostalo što ovom Odlukom nije izrijekom
utvrđeno odgovarajuće se primjenjuju odredbe Odluke
o komunalnoj naknadi.
Članak 5.
Godišnji program korištenja komunalne naknade
Mjesni odbor Kraljevčani dužan je donijeti najkasnije
do 31. siječnja u godini za tekuću godinu i dostaviti
ga Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo,
stambene poslove, graditeljstvo i obnovu radi
registracije, uvida u zakonitost i objave u glasilu
Grada Petrinje.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

2.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.) i članka
4. stavka 3. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službeni
vjesnik« broj 16/00.), Gradsko poglavarstvo Grada
Petrinje je na 4. sjednici održanoj 11. siječnja 2001.
godine, na prijedlog Mjesnog odbora Kraljevčani od
2. siječnja 2001. godine, donijelo je

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/01-01/04
Urbroj: 2176/06-01-01-3
Petrinja, 11. siječnja 2001.

ODLUKU

Predsjednik
Ivan Kovač, dip. ecc., v. r.

o početku ubiranja komunalne naknade za
područje naselja Kraljevčani
Članak 1.
Utvrđuje se da su u naselju Kraljevčani ispunjeni
uvjeti iz članka 2. točke 3. Odluke o komunalnoj
naknadi jer postoji izgrađena pristupna cesta, niskonaponska mreža s javnom rasvjetom, kao i objekti
za opsrkbu vodom (vodovod, bunari i dr.).
Članak 2.
Ubiranje komunalne naknade u naselju Kraljevčani
počinje od 1. 1. 2001. godine uplatnicama koje će
temeljem popisa nositelja (predstavnika) domaćinstava
izdati Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
stambene poslove, graditeljstvo i obnovu Grada Petrinje.
Visina komunalne naknade po prijedlogu Mjesnog
odbora Kraljevčani iznosi 30,00 kuna po domaćinstvu
mjesečno, a plaća se polugodišnje.
Komunalna naknada uplaćuje se u Proračun Grada
Petrinje na žiro-račun broj 34150-630-58 za MO
Kraljevčani i evidentira se za korist MO Kraljevčani.
Članak 3.
Iz sredstava komunalne naknade financirati će
se troškovi održavanja javne rasvjete u naselju kao
i za druge namjene utvrđene člankom 3. Odluke o
komunalnoj naknadi sukladno godišnjem programu
Mjesnog odbora Kraljevčani.

3.
Na temelju članka 50. Statuta Gradskog
poglavarstva (»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97.
i 7/00.), članka 31. Odluke o stjecanju, raspolaganju
i upravljanju nekretninama (»Službeni vjesnik« broj
2/98.), a u vezi s člankom 11. stavak 1. Zakona o
najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96.), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje na sjednici održanoj
20. siječnja 2001. godine, donijelo je
ODLUKU
o visini zaštićene najamnine
Članak 1.
Visina zaštićene najamnine utvrđuje se u visini
od 2,40 kuna prosječno po jednom kvadratnom metru
stambenog prostora sukladno Odluci Gradskog vijeća
Grada Petrinje (»Službeni vjesnik« broj 21/96.).
Visina slobodno ugovorene najamnine određuje
se u iznosu od 3,20 kuna po m 2 stambene površine.
Članak 2.
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
stambene poslove, graditeljstvo i obnovu izvršiti će
zaduženja po ovoj Odluci od 1. siječnja 2001. godine
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za stanove u vlasništvu Grada Petrinje kao i stanove
kojima Grad Petrinja upravlja temeljem Uredbe o
raspolaganju i upravljanju stanovima na područjima
posebne državne skrbi (»Narodne novine« broj 129/
99.), kao i Uredbe o uvjetima i mjerilima zaštićene
najamnine.
Članak 3.
Iz sredstava najamnine Upravitelju zgrada poduzeću
»Privreda« Petrinja namirivati će se pričuva za
održavanje zajedničkih dijelova stambene zgrade u
visini 1,60 kuna po jednom kvadratnom metru, odnosno
u visini koja će biti utvrđena sukladno Zakonu o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima i međuvlasničkim
ugovorima.
Ostali dio najamnine Grad Petrinja će koristiti za
održavanje stana sukladno Zakonu o najamu.

organizacije sudjeluju u odabiru sjemena odnosno
rasplodnjaka.
Članak 3.
Veterinarske organizacije predaju Upravnom odjelu
za financije popunjen obrazac, priznanice i spisak
vlasnika o izvršenom radu radi podmirenja troškova
umjetnog osjemenjivanja. Uplata će se izvršiti nakon
što Upravni odjel za financije i Veterinarska inspekcija
odobre navedene troškove.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2001. godine i objavit
će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Petrinje, a primjenjuje
se na 2001. godinu.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje primjena
privremene Odluke o utvrđivanju visine zaštićene
najamnine u 1998. godini ovog Gradskog poglavarstva
(»Službeni vjesnik« broj 2/98.).
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 371-03/01-01/15
Urbroj: 2176/06-01-01-1
Petrinja, 20. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl ecc., v. r.

4.
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Klasa: 022-05/00-01/06
Urbroj: 2176/06-01-00Petrinja, 20. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

5.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje na 5. sjednici održanoj
20. siječnja 2001. godine, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja
krmača i nazimica na području Grada Petrinje
Članak 1.

Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje na 5. sjednici održanoj
20. siječnja 2001. godine, donosi

Iz Proračuna Grada Petrinje sufinancira se umjetno
osjemenjivanje krmača i nazimica u iznosu po 95,00
kn (slovima: devedesetpetkuna). U istu cijenu uračunate
su 1,5 doza sperme po cijeni koju predlažu veterinarske
organizacije.

ODLUKU
o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava
i junica na području Grada Petrinje
Članak 1.
Iz Proračuna Grada Petrinje sufinancira se umjetno
osjemenjivanje krava i junica u iznosu po 160,00 kn
(slovima: stošezdesetkuna). U istu cijenu uračunate
su tri doze sperme po cijeni koju predlažu veterinarske
organizacije.
Članak 2.
Hrvatski stočarsko selekcijski centar selekcijska
služba Sisačko-moslavačke županije i veterinarske

Članak 2.
Hrvatski stočarsko selekcijski centar selekcijska
služba Sisačko-moslavačke županije i veterinarske
organizacije sudjeluju u odabiru sjemena odnosno
rasplodnjaka.
Članak 3.
Veterinarske organizacije predaju Upravnom odjelu
za financije popunjen obrazac, priznanice i spisak
vlasnika o izvršenom radu radi podmirenja troškova
umjetnog osjemenjivanja. Uplata će se izvršiti nakon
što Upravni odjel za financije i Veterinarska inspekcija
odobre navedene troškove.
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine i objavit
će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Subota, 3. ožujka 2001.

poglavarstvo Grada Petrinje na 6. sjednici održanoj
23. siječnja 2001. godine, donosi
ODLUKU
o financiranju prijevoza učenika srednjih škola
za 2001. godinu
Članak 1.

Klasa: 022-05/00-01/06
Urbroj: 2176/06-01-00Petrinja, 20. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

Iz sredstava Gradskog proračuna financira se
prijevoz učenika srednjih škola s područja Grada
Petrinje na relaciji: mjesto stanovanja - Petrinja i
mjesto stanovanja - Glina.
Članak 2.

6.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94,12/97. i 7/00.), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje na 6. sjednici održanoj
23. siječnja 2001. godine, donosi

Pravo na financiranje iz članka 1. ove Odluke
imaju učenici s adresom prebivališta na području
Grada Petrinje, čija su oba roditelja nezaposlena.
Učenici su dužni svakog mjeseca Upravnom odjelu
za brigu i skrb o prognanicima i društvene djelatnosti
dostaviti uvjerenje o redovitom pohađanju
srednjoškolske ustanove i uvjerenja o nezaposlenosti
roditelja sa Zavoda za zapošljavanje.

ODLUKU
o sufinanciranju liječenja Marina Ivančana
Članak 1.
Odobrava se sufinanciranje liječenja malodobnog
Marina Ivančana, JMBG - 3103997340021 iz Petrinje,
Gajeva 78, koji zbog teškoća u razvoju motoričkih
sposobnosti, s dijagnozom cerebralna poremetnja
kretanja, uz svakodnevne vježbe svaki mjesec redovito
ide na specijalistički pregled u privatnu ordinaciju
za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Zagreb.
Članak 2.

Članak 3.
Sredstva za financiranje prijevoza učenika srednjih
škola osigurati će se iz Gradskog proračuna Grada
Petrinje za 2001. godinu namijenjenih za socijalnu
skrb, a sredstva će se redovito po primitku računa
isplaćivati na žiro-račun prijevoznika »Slavijatrans«
Petrinja.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

Sredstva za sufinanciranje specijalističkog pregleda
iz članka 1. ove Odluke osigurat će se iz Gradskog
proračuna Grada Petrinje za 2001. godinu namijenjenih
djeci s teškoćama u razvoju.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 402-08/01-01/33
Urbroj: 2176/06-01-01-1
Petrinja, 23. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 551-06/01-01/16
Urbroj: 2176/06-04-01-2
Petrinja, 23. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

7.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), Gradsko

8.
Na temelju članka 41. Zakona o najmu (»Narodne
novine« broj 91/96.) i članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje na 6. sjednici održanoj
23. siječnja 2001. godine, povodom zahtjeva Drndelić
Tomislava iz Petrinje, Radićeva 2, donijelo je
ODLUKU
o utvrđivanju stambene cjeline stana u Petrinji,
Radićeva 2

Subota, 3. ožujka 2001.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Članak 1.
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Članak 2.

Stan u Petrinji, Ulica Stjepana Radića broj 2 prvi
kat sastoji se od dvije sobe i to jedna veličine 6x4,50
metara, a druga 6x5,50 metara umanjena za
novoizgrađeni sanitarni čvor 2,10x1,60 metara, kuhinje
veličine 6x3 metra i hodnika kao zajedničkog dijela
zgrade.

Za prikladno opremanje prostora za sklapanje
braka odobrava se kupnja jednog stola i pet stolica
kao i ostali potrošni materijal.

Sastavni dio ove Odluke je skica stana koju je
izradio Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
stambene poslove, graditeljstvo i obnovu.

Zadužuje se Upravni odjel za brigu i skrb o
prognanicima i društvene djelatnosti da provede ovu
Odluku i da se brine o tekućim pitanjima održavanja
i funkcije rdnog prostora namijenjenog svrsi utvrđenoj
u članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Članak 2.
Ulaz u stan je iz hodnika kao zajedničkog dijela
zgrade kojeg sadašnji najmoprimac Drndelić Tomislav
i njegova obitelj ima pravo koristiti kao zajednički
dio zgrade zajedno s ostalim korisnicima stanova
sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Članak 3.
Drndelić Tomislav, kao bivši nositelj stanarskog
prava ima pravo na otkup stana sukladno Zakonu o
prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
nakon što se izvrši obnova stana sukladno Zakonu
o obnovi.

Klasa: 223-03/01-01/4
Urbroj: 2176/06-01-01-1
Petrinja, 9. veljače 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po
objavljivanju u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
10.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 371-05/98-01/75
Urbroj: 2176/06-01-01-3
Petrinja, 23. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), članka
225. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«
broj 111/93. i 34/99.), a u svezi članka 11. Izjave o
osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od
26. travnja 1999. godine, Gradsko poglavarstvo
Grada Petrinje, u funkciji Skupštine Trgovačkog društva
»Privreda« d.o.o. na 7. sjednici održanoj 9. veljače
2001. godine, donosi
ODLUKU
o opozivu članova Nadzornog odbora

9.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje, na prijedlog Upravnog
odjela za brigu i skrb o prognanicima i društvene
djelatnosti, na 7. sjednici održanoj 9. veljače 2001.
godine, donijelo je
ODLUKU
o određivanju mjesta za sklapanje braka na
području Grada Petrinje

Članak 1.
Opozivaju se članovi Nadzornog odbora trgovačkog
društva »Privreda« d.o.o. Petrinja, Gundulićeva 12 i
to:
1. Miljenko Badel, Petrinja, Reljkovićeva 6,
2. Krešimir Čelan, Sisak, Savska 68,
3. Damir Kadić, Sisak, Strossmayerova 16,
4. Ljerka Kosanović, Petrinja, M. Gupca 3,
5. Višnja Dejanović, Petrinja, Gundulićeva 2/3,

Članak 1.
Sukladno odredbama Obiteljskog zakona (»Narodne
novine« broj 162/98.), za mjesto sklapanja braka
određuje se prostor Galerije "Krsto Hegedušić" u
Petrinji Strossmayerov trg bb.

6. Marica Majcan, Zagreb, J. Šidaka 4,
7. Žarko Švehar, Zagreb, Maksimirsko naselje
26,
pa im mandat u Nadzornom odboru prestaje danom
stupanja na snagu ove Odluke.
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Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 080-08/01-01/39
Urbroj: 2176/06-01-01-1
Petrinja, 9. veljače 2001.

Subota, 3. ožujka 2001.

Za sve ostalo što ovom Odlukom nije izrijekom
utvrđeno odgovarajuće se primjenjuju odredbe Odluke
o komunalnoj naknadi.
Članak 5.
Godišnji program korištenja komunalne naknade
Mjesni odbor Dragotinci dužan je donijeti najkasnije
do 31. siječnja u godini za tekuću godinu i dostaviti
ga Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo,
stambene poslove, graditeljstvo i obnovu radi
registracije, uvida u zakonitost i objave u glasilu
Grada Petrinje.

Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

11.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.) i članka
4. stavka 3. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službeni
vjesnik« broj 16/00.), Gradsko poglavarstvo Grada
Petrinje je na 7. sjednici održanoj 9. veljače 2001.
godine, donijelo

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 363-03/01-01/57
Urbroj: 2176/06-01-01-2
Petrinja, 9. veljače 2001.

ODLUKU
o početku ubiranja komunalne naknade za
područje naselja Dragotinci

Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

Članak 1.
Utvrđuje se da su u naselju Dragotinci ispunjeni
uvjeti iz članka 2. točke 3. Odluke o komunalnoj
naknadi jer postoji izgrađena pristupna cesta, niskonaponska mreža s javnom rasvjetom, kao i objekti
za opskrbu vodom (vodovod, bunari i dr.).
Članak 2.
Ubiranje komunalne naknade u naselju Dragotinci
počinje 1. 1. 2001. godine uplatnicama koje će temeljem
popisa nositelja (predstavnika) domaćinstava izdati
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, stambene
poslove, graditeljstvo i obnovu Grada Petrinje.
Visina komunalne naknade po prijedlogu Mjesnog
odbora Dragotinci iznosi 25,00 kuna mjesečno po
domaćinstvu, a plaća se polugodišnje.
Komunalna naknada uplaćuje se u Proračun Grada
Petrinje na žiro-račun broj 34150-630-58 za MO
Dragotinci i evidentira se za korist MO Dragotinci.

12.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje je na 4. sjednici održanoj
11. siječnja 2001. godine, donijelo
ZAKLJUČAK
o sanaciji javne rasvjete na Trgu hrvatskih
branitelja
I.
Pristupa se sanaciji javne rasvjete na Trgu hrvatskih
branitelja prema dijelu troškovnika »Elektre« RJ Petrinja
koji se odnosi na obnovu rasvjete na užem području
Trga hrvatskih branitelja. Za uređenje rasvjete prikupiti
će se ponude.
II.

Članak 3.
Iz sredstava komunalne naknade financirati će
se troškovi održavanja javne rasvjete u naselju kao
i za druge namjene utvrđene člankom 3. Odluke o
komunalnoj naknadi sukladno godišnjem programu
Mjesnog odbora Dragotinci.
Članak 4.
Komunalna naknda za pravne i fizičke osobe koje
obavljaju registriranu djelatnost na području navedenog
naselja utvrđuje se u visini i obračunava na način
utvrđen Odlukom o komunalnoj naknadi.

Za provedbu navedenog zadužuje se Upravni odjel
za komunalno gospodarstvo, stambene poslove,
graditeljstvo i obnovu i Povjerenstvo za nabavu roba
i ustupanje radova.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Subota, 3. ožujka 2001.
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Klasa: 310-01/01-01/3
Urbroj: 2176/06-01-01-1
Petrinja, 11. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

13.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje je na 4. sjednici održanoj
11. siječnja 2001. godine, donijelo
ZAKLJUČAK
o uređenju dvorišnih prostorija Gradske uprave
i sale za vjenčavanje
I.
Zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, stambene poslove, graditeljstvo i obnovu
da napravi defektažu i na temelju toga prikupi najmanje
tri ponude za uređenje dvorišnih prostorija Gradske
uprave, Gundulićeva 2 za arhivu i sale za vjenčavanje
(da se mogu izmjestiti djelatnici Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo, stambene poslove,
graditeljstvo i obnovu koji rade sa strankama).
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

za prikupljanje i obradu podataka za potrebe
zaduživanja i naplate komunalne naknade.
II.
Prikupljanje podataka o obveznicima komunalne
naknade provesti će se u gradu Petrinji, Mošćenici i
ostalim naseljima na području Grada Petrinje, gdje
je uvedena komunalna naknada sukladno Zakonu o
komunalnom gospodarstvu i to u roku od 60 dana
od dana donošenja ovog Zaključka.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Petrinje da u
suradnji s upravnim odjelima i stručnim službama
formira ekipe popisivača isključivo iz reda zaposlenika
gradske uprave, osigura tehničku potporu i koordinaciju
u ovom poslu.
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo zadužen
je da riješi problem kompjutorskog programa za
komunalnu naknadu uz poštivanje Zakona o nabavi
roba i usluga.
IV.
Zaduživanje komunalne naknade za 2001. godinu
ostaje u visini zaduženja iz 2000. godine, a nova
rješenja koja će se izdati na bazi nove obrade podataka
i Odluke o komunalnoj naknadi (»Službeni vjesnik«
broj 16/2000.), primijeniti će se za 2002. godinu.
Ugovor s HT raskinuti će se odmah, a poslove
distribucije uplatnice, opomene i drugo obavljati će
se putem odgovarajućih službi Gradske uprave.
V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

Klasa: 030-07/01-01/12
Urbroj: 2176/06-01-01-1
Petrinja, 11. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 363-03/01-01/24
Urbroj: 2176/06-01-01-1
Petrinja, 11. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

14.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje je na 4. sjednici održanoj
11. siječnja 2001. godine, donijelo
ZAKLJUČAK
o prikupljanju podataka o obveznicima
komunalne naknade
I.
Prihvaća se prijedlog Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo, stambene poslove, graditeljstvo i obnovu
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15.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje je na 4. sjednici održanoj
11. siječnja 2001. godine, donijelo
ZAKLJUČAK
o povjeravanju odvoza kućnog otpada iz naselja
Brest i Mala Gorica
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I.
Komunalnom poduzeću »Privreda« d.o.o. povjerava
se odvoz kućnog otpada iz naselja Brest i Mala
Gorica koji će se obavljati dva puta mjesečno, naplata
usluge povjerava se komunalnom poduzeću.

Subota, 3. ožujka 2001.

17.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje je na 4. sjednici održanoj
11. siječnja 2001. godine, donijelo

II.
Zadužuje se komunalno poduzeće »Privreda« d.o.o.
da u neposrednom odnosu s mjesnim odborom
Hrastovica dogovori mogućnost odvoza kućnog otpada
i u tom naselju.

o prihvaćanju Informacije o ostvarivanju
funkcije »Petrinjskog lista«

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

Prihvaća se Informacija o ostvarivanju funkcije
»Petrinjskog lista« u periodu od osnivanja tog lista
do danas.

ZAKLJUČAK

I.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 363-03/01-01/25
Urbroj: 2176/06-01-01-1
Petrinja, 11. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

16.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje je na 4. sjednici održanoj
11. siječnja 2001. godine, donijelo
ZAKLJUČAK
o mišljenju Gradskog poglavarstva o Prijedlogu
Prostornog plana Županije
I.
Skupštini Sisačko-moslavačke županije dostaviti
će se mišljenje Gradskog poglavarstva o Prijedlogu
Prostornog plana Županije s prijedlogom da se masovne
grobnice na području Grada Petrinje kvalificiraju kao
spomenici vrijednosti od nacionalnog značaja, a Kotar
šuma vrijednošću od regionalnog značaja. Informacija
o prijedlogu promjena Prostornog plana dostavit će
se Gradskom vijeću na razmatranje.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 350-01/00-01/57
Urbroj: 2176/06-01-01-3
Petrinja, 11. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

Gradsko poglavarstvo ocjenjuje da je uloga
»Petrinjskog lista« u sustavu informiranja na području
Grada Petrinje bitna i nezamjenjiva i da s izdavanjem
»Petrinjskog lista« treba dalje nastaviti.
Uredništvo lista s glavnim i odgovornim urednikom
uspješno je ostvarilo utvrđenu namjenu lista i zajedno
s Petrinjskim radijom održavalo sadržajnu koncepciju.
II.
»Petrinjski list« informativno glasilo Gradskog vijeća
i Gradskog poglavarstva Grada Petrinje, besplatan
je za članove Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva
te za ustanove, poduzeća i javne službe u vlasništvu
Grada Petrinje.
»Petrinjski list« besplatno će se dostavljati po
jedan primjerak i za potrebe mjesnih odbora na području
Grada Petrinje, institucijama, ustanovama, tvrtkama
i pojedincima od posebnog značaja za Grad Petrinju.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Petrinje da
utvrdi listu i adresar korisnika »Petrinjskog lista«.
Predsjednicima vijeća mjesnih odbora dostavljati
će se i po jedan primjerak »Službenog vjesnika«
službenog glasila Grada Petrinje i to samo oni primjerci
u kojima su objavljeni akti Grada Petrinje.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Petrinje da
odredi osobe iz upravnih odjela, stručnih službi,
poduzeća i ustanova u vlasništvu Grada Petrinje
koje će biti odgovorne za izradu i objavu priloga iz
rada gradske uprave, poduzeća i ustanova i za suradnju
s Uredništvom »Petrinjskog lista«.
IV.
Cijena »Petrinjskog lista« u prodaji određuje se
na 3,00 (tri) kune po primjerkku i uplaćuje se u
Proračun Grada Petrinje.
V.
S Izvješćem o ostvarivanju funkcije »Petrinjskog
lista« upoznati će se i Gradsko vijeće Grada Petrinje
pa se zadužuje Uredništvo lista da Izvješće dopuni
s primjedbama i prijedlozima Gradskog poglavarstva.

Subota, 3. ožujka 2001.

»SLUŽBENI VJESNIK«
VI.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 032-05/01-01/11
Urbroj: 2176/06-01-01-1
Petrinja, 11. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

18.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), a u
vezi članka 40. stavka 2. i članka 41. stavka 2.
Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95.),
te članka 1. Pravilnika o zaštitnim mjerama i uvjetima
za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode
za piće (»Narodne novine« broj 22/86.), povodom
prijedloga poduzeća »Privreda« d.o.o. Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje na sjednici održanoj
20. siječnja 2001. godine, donijelo je
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Klasa: 325-04/01-01/04
Urbroj: 2176/06-01-01-1
Petrinja, 20. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

19.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), a
povodom Izvješća Državne revizije Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje je na 5. sjednici održanoj
20. siječnja 2001. godine donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju i primanju na znanje Izvješća o
obavljenoj reviziji poslovanja Grada Petrinje za
2000. godinu od strane Državnog ureda za
reviziju - Područni ured Sisak
I.
Gradsko poglavarstvo prihvaća i prima na znanje
Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Grada Petrinje
za 2000. godinu od strane Državnog ureda za reviziju
- Područni ured Sisak.
II.

ZAKLJUČAK
o izradi elaborata zona sanitarne zaštite za
izvorišta pitke vode u Peckom i Utinji
I.
Prihvaća se prijedlog poduzeća »Privreda« d.o.o.
pa se pristupa donošenju odluke o određivanju zona
sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na potezu
od sela Gornje Bačuge, Peckog, Utinje do Križa, a u
cilju stavljanja u funkciju postojećih bunara i početka
eksploatacije pitke vode za korist Grada Petrinje.
II.
Izrada Prijedloga Odluke o zonama sanitarne zaštite
počinje izradom elaborata o utvrđivanju zona zaštite
podzmenih voda od zagađenja, a koji posao se
povjerava GEODECO-ING d.o.o. iz Zagreba, Zelinska
2, kao najpovoljnijem ponuđaču za ukupnu cijenu
od 58.000,00 kuna.
Ugovor s izvođačem zaključiti će gradonačelnik
Grada Petrinje odmah po stupanju na snagu ovog
Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

U cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti Gradsko
poglavartvo odlučuje:
1. Sva nepokretna imovina - zemljište, poslovne
zgrade (osim onih koje su prenijete na upravljanje i
korištenje poduzećima i ustanovama u vlasništvu
Grada) stanovi, poslovni prostori, garaže i drugo
mora biti propisno evidentirana u polovnim knjigama,
uz pripadajuću dokumentaciju, procjenjena i
knjigovodstveno zadužena kao imovina Grada.
U okviru postupka za racionalizaciju Gradske uprave
zadužuje se gradonačelnik Grada Petrinje da u izradi
prijedloga za racionalizaciju odredi obvezno osnivanje
imovinsko-pravne službe i u roku od 30 dana predloži
ovom Gradskom poglavarstvu na usvajanje.
2. U prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka
treba predvidjeti i poslove - službu unutarnjeg nadzora
sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom i
unutarnjem nadzoru (»Narodne novine« broj 92/96.)
s pravom i mogućnostima nadzora svih proračunskih
korisnika Proračuna Grada Petrinje.
3. Upravni odjel za financije dužan je bez odlaganja
srediti evidencije o obveznicima plaćanja naknada
za eksploataciju mineralnih sirovina i šumskog
doprinosa i valjano ih zaduživati i voditi u poslovnim
knjigama.
Upravni odjel za financije dužan je otkloniti sve
propuste u vezi obračunavanja zatezne kamate za
sva dugovanja kada su za to stečeni uvjeti i
pravovremeno tražiti utuživanje nepodmirenih
potraživanja Grada.
4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
stambene poslove, graditeljstvo i obnovu odgovoran
je za vođenje evidencije i gospodarenje stanovima i
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poslovnim prostorom u vlasništvu Grada i to na način
da se od potpisa ugovora o najmu uredno i
pravovremeno prati način korištenja stambenim i
poslovnim prostorom od strane najmoprimca, poštivanje
svih ugovornih obveza, a naročito uredno plaćanje
obveza od strane najmoprimca, odnosno zakupca.
Ista zaduženja vrijede i za brigu o otplati prodanih
stanova i kuća. Izvješće o gospodarenju imovinom
treba pripremiti u roku predviđenom Programom rada
Gradskog vijeća.
5. U okviru već donesenog zaključka ovog
Gradskog poglavarstva o mjerama za kvalitetniju
evidenciju, zaduživanje i naplatu komunalne naknade,
ovim Zaključkom dodatno se zadužuje Upravni odjel
za komunalno gospodarstvo da izvrši popis vikendica
na području Grada Petrinje najkasnije do 30. ožujka
2001. godine i da predloži ovom Gradskom poglavarstvu
početak primjene Odluke o porezima na vikendice.
6. Tajništvo Grada Petrinje odgovorno je ovom
Gradskom poglavarstvu za vođenje evidencije o svim
zaključenim ugovorima po provedenim natječajima
za zakup poslovnog prostora, ugovora o provedenim
natječajima i o prodaji nekretnina kojima upravlja i
gospodari ovo Gradsko poglavarstvo, primjeni i
provođenju zakona i drugih propisa koji se odnose
na raspolaganje nekretninama, a svi ostali odjeli i
službe dužni su surađivati i poštivati upute i mišljenja
Tajništva Grada i pravovremeno izvješćivati Tajništvo
o važnim podacima u upravljanju i raspolaganju
imovinom.
7. Zadužuje se gradonačelnik Grada Petrinje da
unutar roka od 30 dana izvjesti ovo Gradsko
poglavarstvo o stvorenim ugovornim odnosima i
međusobnim obvezama s INGROM - d.o.o. Zagreb i
predložiti daljnje korake u budućoj suradnji, ali i
otklanjanje propusta na koje ukazuje Državna revizija.
8. Kod svih ostalih ugovornih odnosa u obavljanju
usluga za svako prekoračenje ugovorom utvrđenih
obveza Grada koja prelaze zakonom dozvoljeni iznos
(dodatni radovi) gradonačelnik je obvezan zatražiti
suglasnost ovog Gradskog poglavarstva, a nakon
toga Upravu za nabavu Ministarstva financija.
9. Upravni odjel za financije pripremiti će ovom
Gradskom poglavarstvu izvješće o isplaćenim
naknadama za intelektualne usluge, podatke o
isplatama naknada i svih troškova za funkciju
povjerenika Vlade i prijedlog za otklanjanje primjedbi
Državne revizije.
III.
Gradsko poglavarstvo će u daljnjem svom radu
preispitati sva upozorenja i nalaze državne revizije
u raspolaganju sredstvima Proračuna, a naročitu pažnju
posvetiti rasvjetljavanju postupanja suprotna zakonu
ili propuštanja primjene zakona u određenim ugovornim
odnosima i u tom pravcu poduzimati odgovarajuće
mjere.
Gradsko poglavarstvo, na temelju provedene
rasprave i ocjene nalaza državne revizije, uvažava
činjenice da je u 2000. godini bilo znatno otežano
poslovanje zbog drastično smanjenih prihoda proračuna,
ali isto tako i poteškoća u radu Gradskog vijeća i
odnosima Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva,
raspuštanja Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva
i Gradonačelnika, trajanja uloge Povjerenika preko
tri mjeseca, provođenja prijevremenih izbora i nastalih
teškoća krajem godine u konstituiranju nove Gradske

Subota, 3. ožujka 2001.

vlasti. Ali ipak, prihvaća se ocjena Državne revizije
da raspolaganje proračunskim sredstvimja nije bilo
ekonomično i da je cjelokupan učinak mogao biti
bolji.
Posebne primjedbe Gradsko poglavarstvo upućuje
na lošu komunikaciju unutar odjela i službi, nizak
nivo pokazane brige za pravovremeno izvršavanje
različitih obveza odgovornih osoba u izradi odgovarajuće
dokumentacije, ažurnosti i primjeni različitih propisa.
Ovim pitanjima ovo Gradsko poglavarstvo posvetiti
će u narednom periodu naročitu pažnju i poduzeti
mjere za efikasnije funkcioniranje Gradske uprave.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 470-03/01-01/18
Urbroj: 2176/06-01-01/2
Petrinja, 20. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

20.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.) Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje je na 5. sjednici održanoj
20. siječnja 2001. godine donijelo
ZAKLJUČAK
o zaduživanju Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo, stambene poslove, graditeljstvo
i obnovu i Tajništvo Grada da pripreme
prijedlog izmjene i dopune Odluke o radnom
vremenu trgovina, ugostiteljstva i obrtništva
I.
Zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, stambene poslove, graditeljstvo i obnovu
i Tajništvo Grada da pripreme prijedlog izmjene i
dopune Odluke o radnom vremenu trgovina,
ugostiteljstva i obrtništva.
II.
Usvaja se zahtjev Omrčanin Snježane iz Petrinje,
Mažuranićeva 16, vlasnice ugostiteljskog objekta
»LOVAC«, te se dozvoljava radno vrijeme od 7,00
do 02,30 sati, a u dane kad se emitiraju ili izvode
zabavni glazbeni programi.
Gornje se dozvoljava privremeno, do donošenja
odluke Gradskog poglavarstva.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

Klasa: 022-05/01-01/8
Urbroj: 2176/06-01-01-3
Petrinja, 20. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/01-01/08
Urbroj: 2176/06-01-01/9
Petrinja, 20. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

21.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.) Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje je na 5. sjednici održanoj
20. siječnja 2001. godine donijelo
ZAKLJUČAK
o izvođenju radova u svrhu zaštite od štetnog
djelovanja voda
I.
Utvrđuje se da je sukladno evidentiranim potrebama
na području Grada Petrinje tijekom 2001. godine i
nerealiziranim potrebama iz prethodnih godina iz
programa Hrvatskih voda VGI »Banovina«, a koji se
financira iz sredstava slivne vodne naknade, potrebno
izvesti radove u svrhu zaštite od štetnog djelovanja
voda:
-

sanacija propusta u Ulici A. M. Reljkovića,

-

izrada propusta ispod Ulice A. M. Reljkovića,

-

odvodnja područja Ulice M. Držića,

-

izvedba mosta preko rijeke Utinje u naselju
Donje Mokrice,

-

čišćenje korita potoka Ciglenjak u Mošćenici
od željezničke pruge do Ulice M. Držića,

-

iskop kanala u Mošćenici uz Ulicu ban J. Jelačića,

-

uređenje potoka Resna,

-

iskop kanala u području Ulice M. Nemičića u
Petrinji,

-

iskop kanala do rijeke Kupe u naselju Novi
Farkašić,

-

čišćenje kanala Češko Selo - asfaltna baza željeznička pruga,

-

uređenje potoka na području Mačkovog sela,

-

iskop kanala na području naselja Križ
Hrastovački,

-

uređenje kanala u naselju Prnjavor,

-

uređenje uličnog kanala u naselju Hrastovica.

22.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.) Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje je na 5. sjednici održanoj
20. siječnja 2001. godine donijelo
ZAKLJUČAK
o rješavanju problema vodoopskrbe naselja
Strašnik, Križ Hrastovački i Prnjavor
I.
Povodom zahtjeva mještana naselja Strašnik, a
za pomoć pri rješavanju problema vodoopskrbe naselja,
zadužuje se Komunalno poduzeće »Privreda« d.o.o.
da prioritetno snimi stanje vodoopskrbe na području
naselja Strašnik, Križ Hrastovački i Prnjavor.
II.
Zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, stambene poslove, graditeljstvo i obnovu
da u suradnji s poduzećem »Privreda« d.o.o. predloži
Gradskom poglavarstvu način rješavanja problema
vodoopskrbe naselja, kao i snimku stanja cijelog
područja.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/01-01/08
Urbroj: 2176/06-01-01-12
Petrinja, 20. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

II.
Zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, stambene poslove, graditeljstvo i obnovu
da gore utvrđeni Program za izvođenje radova za
zaštitu od štetnog djelovanja voda u 2001. godini
dostavi Hrvatskim vodama VGI »Banovina«.
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23.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.) Gradsko
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

poglavarstvo Grada Petrinje je na 5. sjednici održanoj
20. siječnja 2001. godine donijelo
ZAKLJUČAK
o produženju ugovora o djelu s gospodinom
Đurom Juić - članom Gradskog poglavarstva

Subota, 3. ožujka 2001.

Klasa: 022-05/01-01/23
Urbroj: 2176/06-01-01-4
Petrinja, 23. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

I.
Ugovor o djelu s gospodinom Đurom Juić, dipl.
upr. pravnik produžit će se do konca veljače 2001.
godine.
25.
II.
Predmet ugovora o djelu utvrditi će se na način,
da ugovorenim poslovima nisu obuhvaćeni propisani
poslovi Tajništva Grada Petrinje.

Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje je na 7. sjednici održanoj
9. veljače 2001. godine, donijelo
ZAKLJUČAK

III.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/01-01/08
Urbroj: 2176/06-01-01/15
Petrinja, 20. siječnja 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

o uspostavi posebne telefonske linije za
Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu
službu
I.
Odobrava se uspostava posebne telefonske linije
u prostoriji Gradske uprave, koju koristi Hrvatski
zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu,
Podružnica Sisačko-moslavačke županije.
II.
Posebna telefonska linija uspostavit će se na
račun Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu
službu.

24.

III.

Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje je na 6. sjednici održanoj
23. siječnja 2001. godine, donijelo

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

ZAKLJUČAK
o prodaji vozila
I.
Osobni automobil »LADA« reg. oznake SK-671AI prodati će se, zbog dotrajalosti i neekonomičnosti
popravka.

Klasa: 344-03/01-01/02
Urbroj: 2176/06-01-01-2
Petrinja, 9. veljače 2001.
Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

II.
Zadužuje se Povjerenstvo za nabavu roba, usluga
i ustupanje radova Gradskog poglavarstva da izvrši
sve potrebne radnje oko procjene i prodaje predmetnog
vozila.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

26.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), a u
svezi članka 437. Zakona o trgovačkim društvima
(»Narodne novine« broj 111/93. i 34/99.), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje u funkciji Skupštine
Trgovačkog društva »Privreda« d.o.o. Petrinja, na
7. sjednici održanoj 9. veljače 2001. godine, donosi
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RJEŠENJE
o imenovanju Nadzornog odbora
I.
U Nadzorni odbor Trgovačkog društva »Privreda«
d.o.o. Petrinja, Gundulićeva 14, u vlasništvu Grada
Petrinje imenuju se:
1. Zvonko Dumbović
Dumbović, JMBG 0106941371004 iz
Petrinje, Brest 5,
2. Pejo Trgovčević
Trgovčević, JMBG 0311962330172 iz
Petrinje, B. Šuleka 17,
3. Miljenko Badel
Badel, JMBG 0710962371008 iz
Petrinje, Reljkovićeva 6,
4. Štefanija Jakopčević
Jakopčević, JMBG 2609946335039
iz Zagreba, J. Dalmatinca 3,
5. Antun Klarić
Klarić, JMBG 1509945371009 iz Petrinje,
Vilima Muhe 5,
6. Mato Žitković
Žitković, JMBG 1412949371018 iz
Petrinje, M. Gupca 89a,
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II.
Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu
za rad u Nadzornom odboru u iznosu od 1.400,00
kuna netto mjesečno pod uvjetom da sjednicama
redovito prisustvuju.
Za članove koji imaju prebivalište izvan Grada
Petrinje priznaje se pravo na naknadu troškova prijevoza
u visini karte za javni prijevoz.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 080-08/01-01/39
Urbroj: 2176/06-01-01-2
Petrinja, 9. veljače 2001.

7. Elza Licitar
Licitar, JMBG 2412956376004 iz Petrinje,
Arhova 21a.

Predsjednik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

AKTI GRADONAČELNIKA
1.
Na temelju članka 99. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 12/94, 12/97. i 7/00.), te
Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Petrinje,
Klasa: 032-05/01-01/11, Urbroj: 2176/06-01-01-1 od
11. siječnja 2001. godine, gradonačelnik Grada Petrinje,
donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju liste i adresara primatelja
»Petrinjskog lista«
I.
»Petrinjski list« informativno glasilo Gradskog vijeća
i Gradskog poglavarstva Grada Petrinje besplatan
je za članove Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva,
te za ustanove, poduzeća i javne službe u vlasništvu
Grada Petrinje.
»Petrinjski list« besplatno će se dostavljati po
jedan primjerak i za potrebe mjesnih odbora na području
Grada Petrinje, institucijama, ustanovama, tvrtkama
i pojedincima od posebnog značaja i interesa za
Grad Petrinju i to:
Članovi Gradskog vijeća:
1. Čutura Željko, Petrinja, Stanički put 19
2. Jajčinović Vujo, Petrinja, Trg narodnih učitelja
19c
3. Kušeković Niko, Petrinja, Brest kbr. 13
4. Kozić Ante, Petrinja, A. Cesarca 11
5. Pavičić Velimir, Petrinja, O. Kučere 121

8. Trgovčević Pejo, Petrinja, M. Šuleka 17
9. Miroslav Gregurinčić, dr. med, Petrinja, R.
Lopašića 12
10. Ljubanović Ivica, ing, Petrinja,
Turkulinova 39
11. Mr. sci. Tomić Stevo, Petrinja,
Z. Peterneka 1
12. Vujić Ivan, dipl. oecc., Petrinja, Dr. I.
Ribara 2a
13. Dolenec Josip, Petrinja, N. Drenčina 34
14. Mikulić Joso, Petrinja, D. Budičina kbr. 65
15. Bešlić Ana, Petrinja, Vinogradska 95
16. Petračić Miroslav, dr. med., Petrinja, O.
Kučere 13
17. Janjanin Nikola, Petrinja, G. Bačuga 104
18. Licitar Elza, Petrinja, Arhova 21a
19. Opačić Milan, dipl. ing., Petrinja,
Hanžekova 15
20. Žitković Mato, Petrinja, M. Gupca 89a
21. Dumbović Darinko, Petrinja, Mošćenica,
A. Starčevića 35
22. Grivičić Dane, Petrinja, I. Hangija
23. Dr. sci. Vladislav Lazić, Petrinja, B.
Janeković 6
24. Medved Zlatko, Petrinja, Mošćenica, R.
Boškovića 73
25. Dražetić Josip, Petrinja, Sibić 2a
26. Dumbović Zvonko, ing., Petrinja, Brest,
kbr. 5

6. Ross Tomislav, Petrinja, Reljkovićeva 82

27. Gorup Milivoj, dr. med., Petrinja, D. Mokrice
kbr. 31b

7. Tičak Joso, Petrinja, Hanžekova 2/3

28. Rajan Srećko, Petrinja, Gorupova 2
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Članovi Gradskog poglavarstva:
29. Ivan Kovač, dipl. ecc., Petrinja, F.
Jelačića 7/1
30. Đuro Juić, Petrinja, Carekova 2/1
31. Ivica Horvatić, Petrinja, Đure Pukeca 34
32. Željko Kardaš, Petrinja, Ratkovićeva 66
Gradska uprava:
33. Milka Pavišić
34. Miljenko Badel
35. Izabela Žilić
36. Sanja Volner Abramović
37. Vladimir Demetrović
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58. Ana Aleksić, Uruga mladeži, Petrinja, Trg J.
J. Strossmayera 18
59. Đuro Priljeva, Hrvatsko planinarsko društvo
»Zrin« Petrinja, Arhova 40
60. Zvonimir Martinović, Zajednica tehničke kulture
Petrinja, M. Gupca 2
61. Slavko Bešlić, Gradska udruga umirovljenika,
Petrinja, V. Nazora 19c
62. Mira Bešlić, Hrvatska žena, Mala Gorica
63. Jadranka Vrbik, Dječji vrtić »Petrinjčica«,
Petrinja, Ul. Milana Dujnića 25
64. Zvonimir Martinović, Hrvatski dom, Petrinja,
M. Gupca 2
65. Ana Malović, Crveni križ Petrinja, Turkulinova
ulica

Udruge:
38. Srećko Telar, HVIDRA, Petrinja,
Nazorova 19c
39. Vlado Toljan, UHVDR, Petrinja,
Gundulićeva 4
40. Josip Fakčević, UHDDR, Petrinja,
Gundulićeva 4
41. Ivica Horvatić, Udruga roditelja poginulih
branitelja, Petrinja, Strossmayerov trg 13
42. Đurđa Bobinac, Udruga udovica poginulih
hrvatskih branitelja Petrinja, Strossmayerov
trg 13
43. Josip Čačić, HPD »Slavulj«, Petrinja, M. Gupca
2, p.p. 39
44. Matej Stanešić, GLG, Petrinja, M. Gupca 2
45. Josip Lovreković, HKD »Mošćenica«
Mošćenica, A. Starčevića 106
46. Drago Harambašić, KUD »Hrastovačka gora«
Hrastovica bb
47. Igor Žilić, Odred izviđača »Kupa« Petrinja,
I. Gundulića 1
48. Đuro Priljeva, Udruga slijepih povjerenstvo
Petrinja, Arhova 40
49. Ivan Mlinarić, »PETRIART«, Petrinja, M.
Gupca 2
50. Đurđica Jurinjak, Pjevačko društvo
umirovljenika »Petrinjska Lira«, Petrinja,
Radićeva 12
51. Vladimir Martinović, Udruga hrvatski
domobran - Veterani 2. svjetskog rata Petrinja,
Nazorova 19c
52. Vesna Boltužić, Društvo »Naša djeca« Petrinja,
M. Gupca 60

Škole:
66. Stjepan Rupčić, Visoka učiteljska škola,
Petrinja, Trg D. Trstenjaka
67. Ante Balen, Srednja Škola, Petrinja,
Gundulićeva
68. Stjepan Kirin, I. Osnovna škola, Petrinja,
Gundulićeva
69. Petar Remer, II. Osnovna škola, Petrinja,
Trg D. Trstenjaka
70. Blaž Tominović, Osnovna škola Mate Lovraka,
Petrinja, Z. Kuhara bb
71. Zdravko Matić, Osnovna škola Jabukovac
72. Zdenko Fiala, Osnovna škola »I. G. Kovačić«
Gore, Nebojan
Športske udruge Grada Petrinje:
73. Veljko Ognjenović, Zajednica športskih udruga
Grada Petrinje, Gundulićeva 2
74. Zlatko Iskrić, GŠNK »Mladost« Petrinja,
Mošćenica, Odvojak V. Lisinskog 7
75.

Marijan Glušić, HŠK »Gavrilović«, Petrinja,
Duga ulica 59

76. Predrag Vuić, ŠRK »Slavijatrans«, Petrinja,
V. Nazora 16
77. Zdenko Fiala, ŠŽRK »Petrinia«, Petrinja,
Gundulićeva 1
78. Zoran Raić, ŠMK »Petrinjčica«, Petrinja, V.
Nazora 14
79. Dražen Vučić, ŠKK »Petrinja«, Petrinja,
Hanžekova 2

53. Željka Banović, Udruga Petrinjske
mažoretkinje, Petrinja, M. Gupca 2

80. Stjepan Pejaković, STK »Mladost«, Petrinja,
O. Župančića 31c

54. Davor Salopek, Matica hrvatska, Petrinja,
Gajeva 101a

81. Vladimir Demetrović, K.K. »Sveti Lovro«,
Petrinja, Gundulićeva 2

55. Dragan Josipović, Udruga prognanih
sjeverozapadne Bosne, Petrinja, O. Kučere
III odvojak

82. Gržin Lilih, ŠAARK »Petrinja«, Petrinja, 9.
svibnja bb

56. Ante Mrgan, Radio klub »Petrinja«,
Mihanovićeva 2
57. Milivoj Gorup, Udruga vinogradara i voćara,
Petrinja, J. Šokčevića 3

83. Boršić Zdravko, ŠNK »Sloga« Hrastovica,
Hrastovica 17a
84. Ivan Štefanac, ŠNK »Brest«, Voćarska 5a
85. Mladen Orlić, UŠR »Štuka«, Petrinja, Josipa
Šokčevića 13
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86. Dr. Miroslav Petračić, TK »Petrinja«, Petrinja,
Kučerina 13

114. Lovro Pejaković, Mjesni odbor Križ,
Križ 21

87. Milan Orlić, B. K. »Turist«, Petrinja, F.
Arha 35

115. Jovo Grubješić, Mjesni odbor Luščani,
Luščani 106

88. Ilija Iskrić, GKK »Hrvatski dragovoljac«,
Kupska 21, Mošćenica,

116. Mile Trkulja, Mjesni odbor Mačkovo Selo,
Mačkovo Selo 35

89. Siniša Stanešić, KSR »Forma«, Petrinja,
M. Gupca 121

117. Stjepan Tonković, Mjesni odbor M. Gorica,
M. Gorica bb

90. Vlado Miffek, Udruga pedagoga fizičke kulture
Petrinja, Gundulićeva 5

118. Željko Španić, Mjesni odbor Miočinovići,
Miočinovići 1

Predsjednici vijeća mjesnih odbora:

119. Tomislav Galijan, Mjesni odbor D. Mokrice,
D. Mokrice 28/1

91. Stevan Vujaklija, Mjesni odbor Begovići,
Begovići 9a

120. Darko Dumbović, Mjesni odbor Mošćenica,
Mošćenica, A. Starčevića 35

92. Jovan Ćorić, Mjesni odbor Bijelnik,
Bijelnik 22

121. Slobodan Nikolić, Mjesni odbor Moštanica,
Moštanica 98

93. Dragan Sekulić, Mjesni odbor Blinja,
Blinja 83

122. Štefo Orešković, Mjesni odbor Nebojan,
Nebojan 149

94. Stjepan Jelača, Mjesni odbor Brest,
Brest 7

123. Slavica Kaurić, Mjesni odbor N. Drenčina,
N. Drenčina 12

95. Zdravko Dumbović, Mjesni odbor Cepeliš,
Cepeliš bb

124. Ivan Roksa, Mjesni odbor N. Farkašić, N.
Farkašić 99

96. Stanko Dejanović, Mjesni odbor Deanovići,
Deanovići 33

125. Robert Polanšćak, Mjesni odbor N. Selište,
N. Selište 22

97. Žarko Bekavac, Mjesni odbor Dodoši,
Dodoši 45

126. Ivo Abramović, Mjesni odbor Pecki, Petrinja,
A. Cesarca 7

98. Miro Mamić, Mjesni odbor Donja Bačuga,
Donja Bačuga 85

127. Marijan Lamza, Mjesni odbor Petrinja V,
Sisačka 121

99. Mijo Boltužić, Mjesni odbor Budičina,
Budičina 36

128. Stjepan Filipović, Mjesni odbor Sibić,
Sibić 40

100. Božo Šalić, Mjesni odbor Donja Mlinoga,
Donja Mlinoga 69

129. Višnja Jerman, Mjesni odbor Slana,
Sajmište bb

101. Ljudevit Vujnović, Mjesni odbor Dragotinci
Dragotinci 10

130. Stjepan Prašnjak, Mjesni odbor Strašnik,
Strašnik 1

102. Dejan Grudenić, Mjesni odbor Dumače,
Dumače 51

131. Milenko Letica, Mjesni odbor Stražbenica,
Stražbenica 33

103. Ivica Mileković, Mjesni odbor Glinska Poljana,
Glinska Poljana 21

132. Dinko Pavičić, Mjesni odbor Taborište,
Taborište 35

104. Darinko Herak, Mjesni odbor Gora,
Gora 96

133. Ivica Milošić, Mjesni odbor Vratečko,
Vratečko 19

105. Nikola Janjanin, Mjesni odbor Gornja Bačuga,
Gornja Bačuga 106a

134. Franjo Simić, Mjesni odbor Župić,
Župić 1/1

106. Stjepan Kušan, Mjesni odbor Graberje,
Graberje 50
107. Petar Lukačević, Mjesni odbor Grabovac,
Grabovac 60
108. Mijo Krečić, Mjesni odbor Hrastovica,
Hrastovica 10b
109. Josip Barić, Mjesni odbor Hrvatski Čuntić,
Sisak, M. Goričkog 20
110. Viktor Blažević, Mjesni odbor Jabukovac,
Jabukovac 1
111. Nikola Nožinić, Mjesni odbor Jošavica,
Jošavica 48

Političke stranke:
135. Pejo Trgovčević, HSP, Petrinja, M.
Šuleka 17
136. Josip Dolenec, HDZ, Nova Drenčina 34
137. Krešo Kovačićek, SDP, Petrinja, Duga
ulica 42
138. Zvonko Belošević, HNS, Petrinja, M.
Wood 5
139. Srećko Rajan, DC, Petrinja, Gorupova 2
140. Juraj Sigur, HSS, Hrastovica

112. Adam Rakasović, Mjesni odbor Klinac,
Klinac 39

141. Davor Mazalin, LS, R. Lopašića

113. Stanislav Turković, Mjesni odbor Kraljevčani,
Kraljevčani 39

143. Zlata Relić, Stranka umirovljenika Petrinja,
Petrinja, Arhova

142. Josip Mrgan, HSLS
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Međunarodne organizacije:

173. Ured za obranu Petrinja

144. OESS, Trg D. Trstenjaka 18

174. Župni dvor Petrinja

145. FLAG, Radićeva 55

175. Župni dvor Čuntić

146. IRC, A. Šenoe 2a

176. Župni dvor Mala Gorica

147. UNDP/UNOPS, A. Kačića Miošića 12

177. Župni dvor Gora

148. CRS, V. Nazora 16

178. Sabirni arhivski centar Petrinja
179. Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja

Gospodarstvenici:
149. »Gavrilović« d.o.o., Gavrilovićev trg
150. IGM Ciglana d.d., Sisačka 116
151. »Slavijatrans« d.d., Mažuranićeva ulica
152. »Privreda« d.o.o., Gundulićeva 14
153. »Banovina«, Turkulinova

180. Kabinet Župana Sisačko-moslavačke
županije
181. Željko Adžaga - županijski vijećnik
182. Željko Nenadić - dožupan Sisačkomoslavačke županije
183. Krešo Kovačićek - saborski zastupnik
184. Vlada Republike Hrvatske - Ured za odnose
s javnošću - 2 kom.

154. Andrašek d.o.o.
155. Tiskara Petrinja, Gundulićeva 12
156. Veterinarska stanica Petrinja, Gajeva 40a

185. Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Zagreb - 9 kom.

157. »Elektra« Petrinja, Gajeva

186. Uredništvo - 26 kom.

158. Holding, Nazorova 16
II.

159. PRO-VAM
160. »Kupa 91«
161. Udruženje obrtnika Petrinja, Strossmayerov
trg
162. Ceste d.d., Drenčina

Za potrebe informiranja i provođenja propisa Grada
Petrinje mjesnim odborima dostavljati će se i po
jedan primjerak »Službenog vjesnika« Grada Petrinje
i to samo oni primjerci u kojima su objavljeni akti
Grada Petrinje.

163. Radio Petrinja, Turkulinova 9
III.
Ostali:
164. II. gardijska brigada, Turkulinova

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

165. V. policijska postaja Petrinja, Mažuranićeva
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK

166. Općinski sud Petrinja
167. Dom zdravlja Petrinja
168. Specijalna bolnica Petrinja
169. Centar za socijalnu skrb Petrinja, Turkulinova
170. Dom umirovljenika Petrinja, Šenoina 7b
171. Državni odvjetnik Petrinja, Turkulinova

Klasa: 032-05/01-01/11
Urbroj: 2176/06-01-01-2
Petrinja, 12. veljače 2001.

172. Turistička zajednica Petrinja, V.
Nazora 16

Gradonačelnik
Ivan Kovač, dipl. ecc., v. r.

OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 5. i 9. Zakona o knjižnicama
(»Narodne novine« broj 105/97.) i članka 12. Statuta
Općine Dvor - pročišćeni tekst (»Službeni vjesnik«
broj 6/00.), Općinsko vijeće Općine Dvor na 29. sjednici
održanoj 16. siječnja 2001. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju »Knjižnice i čitaonice Dvor«
Članak 1.
Osniva se javna ustanova »Knjižnica i čitaonica
Dvor« (u daljnjem tekstu: Knjižnica).
Osnivač Knjižnice je Općina Dvor.

Članak 2.
Naziv Knjižnice je: Knjižnica i čitaonica Dvor.
Sjedište knjižnice je u Dvoru, Trg bana Josipa
Jelačića 9.
Članak 3.
Djelatnost Knjižnice je:
- nabava knjižnične građe,
- stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične
građe, te mjere zaštite knjižnične građe koja je kulturno
dobro,
- izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih
informacijskih pomagala,
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- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza
podataka,
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe
i informacija korisnicima prema njihovim potrebama
i zahtjevima,
- osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične
građe, te protok informacija,
- poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i
korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala
i izvora, te
-

vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.
Članak 4.

Knjižnicom upravlja ravnatelj (sukladno članku
23. stavku 3. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine«
broj 105/97.). Ravnatelj je poslodavni organ i stručni
voditelj knjižnice, sukladno zakonu i Statutu Knjižnice.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Knjižnice,
predlaže plan i program rada, predstavlja i zastupa
Knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne
vlasti, te obavlja sve druge poslove predviđene
zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.
Ravnatelja imenuje i razrješuje osnivač (članak
2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
knjižnicama (»Narodne novine« broj 104/00.). Postupak
izbora ravnatelja Knjižnice provest će se nakon
donošenja Statuta Knjižnice. Do izbora ravnatelja
Knjižnicom upravlja i rukovodi privremeni ravnatelj.
Za privremenog ravnatelja određuje se Ljerka Pavlović.
Privremeni ravnatelj:
-

upravlja Knjižnicom,

-

donosi Statut Knjižnice,

-

zastupa i predstavlja Knjižnicu,

- obavlja poslove u svezi s početkom rada i
registracijom Knjižnice.
Članak 5.
Za osnivanje i početak rada Knjižnice osnivač
osigurava sredstva u iznosu od 20.000,00 kn. Za
obavljanje djeltnosti Knjižnica će osigurati sredstva:
-

od osnivača,

-

iz svih zakonom dopuštenih izvora.

Osnivač se obvezuje da će Knjižnici osigurati
sredstva za:
-

materijalne troškove,

- nabavu opreme, sredstva i pomagala nužnih
za obavljanje djelatnosti,
-

plaće djelatnika.

Visinu sredstava iz stavka 3. ovog članka osnivač
će utvrditi kod donošenja proračuna.
Članak 6.
Ako Knjižnica ostvari dobit, ona će se koristiti za
obavljanje djelatnosti Knjižnice. Možebitna dobit
Knjižnice utvrđivat će se na kraju financijske godine.
Članak 7.
Ako Knjižnica na kraju financijske godine iskaže
gubitak u poslovanju, osnivač se obvezuje:
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1. da će gubitak Knjižnice u iznosu od 5.000,00
kn pokriti bespovratno,
2. da će gubitak Knjižnice od iznosa iz točke 1.
do iznosa od 10.000,00 kn pokriti uz obvezu povrata
sredstava.
Članak 8.
Knjižnica može stjecati, opterećivati i otuđivati
nekretnine i drugu svoju imovinu do iznosa od 20.000,00
kn. Za stjecanje, opterećivanje i otuđivanje nekretnina
i druge imovine preko iznosa iz stavka 1. ovog članka
Knjižnica mora pribaviti suglasnost osnivača.
Članak 9.
Osnivač se obvezuje:
- da će redovito osigurati i doznačiti sredstva
na koje se obvezao,
- da svojom aktivnosti neće remetiti poslovanje
Knjižnice,
- da će pružati stručnu i drugu potrebitu pomoć
u svezi s poslovanjem.
Knjižnica je dužna:
- obavljati djelatnosti za koje je osnovana,
- najmanje dvaput godišnje izvjestiti osnivača
o radu i poslovanju,
- pravodobno izvršavati obveze koje ima prema
zakonu, općim aktima i odlukama osnivača.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 612-04/01-01/01
Urbroj: 2176/08-01-02-01-01
Dvor, 16. siječnja 2001.
Predsjednik
Tomo Vuković, v. r.

2.
Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,
128/99. i 57/00.) i članka 9. Statuta Općine Dvor pročišćeni tekst (»Službeni vjesnik« broj 6/00.),
Općinsko vijeće Općine Dvor na sjednici održanoj
16. siječnja 2001. godine, usvojilo je
ODLUKU
o komunalnom doprinosu
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, mjerila i način
utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa
i to:

Stranica 34 - Broj 1

»SLUŽBENI VJESNIK«

- područja zona u Općini Dvor, ovisno o pogodnosti
položaja određenog područja,
- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa
određena u kn/m 3 građevine, za pojedine zone,
-

način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- uvjeti i razlozi za pojedinačno djelomično ili potpuno
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i
- druge odredbe vezane za plaćanje vlasnika
građevinske čestice.
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Članak 7.

Za gradnju otvorenih bazena, otvorenih igrališta
i drugih otvorenih građevina komunalni doprinos se
obračunava po m 2 tlocrtne površine te građevine,
pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa
za obračun njezine površine po m 2 izražena u kunama
jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa
za obračun obujma po m 3 građevine u toj zoni.
JEDINIČNA
VRIJEDNOST
DOPRINOSA

KOMUNALNOG

Članak 2.
Komunalni doprinos je prihod Proračuna Općine
Dvor.
Sredstva prikupljena od komunalnog doprinosa
namijenjena su financiranju građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Dvor, a to su: javne
površine, nerazvrstane ceste i javna rasvjeta, kako
izgradnja novih, tako i sanacija i rekonstrukcija
postojećih.

Članak 8.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za
obračun po m 3 građevine koja se gradi određuje se
različito po zonama tako da je najviša za I. zonu i ne
može biti veća od 10% prosječnih troškova gradnje
m 3 etalonske gradnje u Republici Hrvatskoj, sukladno
Podatku koji objavljuje ministar u čijem je djelokrugu
komunalno gospodarstvo.
Članak 9.

Članak 3.
Građenje objekata i uređaja
infrastrukture financira se iz:

komunalne

Za I. zonu:

1. komunalnog doprinosa,
2. Proračuna Općine Dvor,
3. naknade za koncesije, osim naknada za
koncesije za obavljanje pogrebnih poslova,
4. drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.
Članak 4.
Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice
na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.
PODRUČJA ZONA U KOJIMA
KOMUNALNI DOPRINOS

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog
doprinosa po m 3 građevine kako slijedi:

SE

PLAĆA

Članak 5.
U Općini Dvor utvrđuju se zone za plaćanje
komunalnog doprinosa, kako slijedi:
I. zona obuhvaća naselja: Dvor, Zamlača i Matijevići
(Ulica Matice hrvatske).
II. zona obuhvaća naselja: Matijevići, Struga Banska,
Unčani, Golubovac Divuški, Divuša, Kozibrod, Kuljani
Gornji, Vanići, Ćore i Hrtić.
III. zona obuhvaća naselja: Kuljani Donji, Volinja,
Grmušani, Trgovi, Rujevac, Gvozdansko, Komora,
Donji Žirovac, Donji Javoranj, Gornji Javoranj.

-

javne površine

-

nerazvrstane ceste

5,00 kn

-

javna rasvjeta

35,00 kn
5,00 kn

Za II. zonu:
-

javne površine

4,00 kn

-

nerazvrstane ceste

-

javna rasvjeta

25,00 kn
4,00 kn

Za III. zonu:
-

javne površine

-

nerazvrstane ceste

3,00 kn

-

javna rasvjeta

15,00 kn
3,00 kn

NAČINI I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 10.
Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem
koje se donosi na temelju ove Odluke pojedinačno
za svakog obveznika.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se
najkasnije do izdavanja akta na temelju kojega se
može graditi.
Članak 11.

Članak 6.
Komunalni doprinos obračunava se u skladu s
obujmom odnosno po m3 (prostornom metru) građevine
koja se gradi na građevnoj čestici.
Vlasnik građevne čestice koji, glede gradnje nove,
uklanja postojeću građevinu ili postojeću građevinu
dograđuje ili nadograđuje, dužan je platiti komunalni
doprinos srazmjerno razlici u obujmu u odnosu na
prijašnju građevinu.

Rješenje iz članka 9. ove Odluke donosi Upravni
odjel za gospodarstvo Općine Dvor.
Rješenje o visini komunalnog doprinosa pojedinog
obveznika mora sadržavati:
- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je
obveznik dužan platiti,
-

način i rokove plaćanja,

- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa
za građevinu koja se gradi,
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- naznaku obveze Općine Dvor glede uređenja
pristupa od javne površine do građevne čestice u
roku od tri (3) godine, sukladno stavku 3. članku 19.
Zakona o komunalnom gospodarstvu,
- obvezu povrata sredstava ako Općina Dvor
ne izvrši obvezu iz točke 4. stavka 1. ovog članka.
Članak 12.
Komunalni doprinos obveznik plaća uplatom na
žiro-račun Općine Dvor, u roku od 15 dana od dana
konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.
Ovlašćuje se Općinsko poglavarstvo Općine Dvor
da može odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u
više mjesečnih obroka, ali ne više od 24 obroka, uz
uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 30% ukupne
obveze plaćanja komunalnog doprinosa.
Za već izgrađenu komunalnu infrastrukturu rok
otplate ne može biti duži od 12 mjeseci.
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zadovoljavajući način, osigurao svoje potrebe primjenom
propisanih normi.
Članak 18.
Građevine bez građevinske dozvole ne smiju se
priključiti na komunalnu infrastrukturu.
Članak 19.
Ovlašćuje se Općinsko poglavarstvo Općine Dvor
da svojom odlukom može djelomice ili u potpunosti
osloboditi obveze plaćanja komunalnog doprinosa
investitore koji grade građevine namijenjene
zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj
kulturi, športu, predškolskom, osnovnom i srednjem
obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova
i trgovačkih društava koja su u vlasništvu Općine
Dvor ili su od osobitog interesa za Općinu Dvor.
Članak 20.

Članak 13.
Općina Dvor je dužna izvršiti izgradnju objekata i
uređaja komunalne infrastrukture.
Kada Općina Dvor ne izvrši izgradnju objekata iz
stavka 1. ovog članka dužna je vlasniku odnosno
korisniku izvršiti povrat uplaćenih sredstava uz
obračunatu zateznu kamatu.
Općina Dvor može pisanim ugovorom s obveznikom
komunalnog doprinosa, dati suglasnost da sam obveznik
snosi troškove gradnje pristupne površine do građevne
čestice tako da mu se troškovi gradnje priznaju u
komunalni doprinos.
Članak 14.
Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava
se u postupku i na način određen propisima o prisilnoj
naplati poreza na dohodak odnosno dobit.
Članak 15.
Vlasnik odnosno korisnik građevine dužan je
priključiti svoju građevinu na uređaje i objekte
komunalne infrastrukture.
Članak 16.
Priključenje na komunalnu infrastrukturu treba
se izvesti na način da svaki posebni dio zgrade koji
predstavlja samostalnu cjelinu (stan, garaža, poslovni
prostor i slično) odnosno da svaki pojedini potrošač
ima ugrađen poseban uređaj za mjerenje potrošnje.
Tehničko-tehnološke uvjete za ugradnju mjernog
i regulacijskog uređaja određuje isporučitelj komunalne
usluge, a stvrni trošak ugradnje plaća vlasnik nekretnine
i to cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala
izvedbe komunalnog priključka, na temelju pisanog
ugovora i račun za izvršeni posao.

Visinu troškova priključenja na objekte i uređaje
komunalne
infrastrukture
utvrđuje
Općinsko
poglavarstvo Općine Dvor, a na prijedlog nositelja
prava gospodarenja, upravljanja i održavanja komunalne
infrastrukture.
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave na oglasnoj ploči Općine Dvor, a objavit će
se i u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-03/01-01/01
Urbroj: 2176/08-01-02-01-01
Dvor, 16. siječnja 2001.
Predsjednik
Tomo Vuković, v. r.

3.
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95.) i članka 20. stavka 7. Zakona o izmjenama
Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne
novine« broj 70/97.), te članka 12. Statuta Općine
Dvor - pročišćeni tekst (»Službeni vjesnik« broj 6/
00.), Općinsko vijeće Općine Dvor na sjednici održanoj
16. siječnja 2001. godine, donijelo je
ODLUKU
o mjerilima i načinu rasporeda sredstava
komunalne naknade za komunalne djelatnosti
za 2001. godinu

Članak 17.
Općinsko vijeće Općine Dvor može odlukom, na
zahtjev vlasnika građevine, istoga izuzeti od obveze
priključenja na komunalnu infrastrukturu ukoliko je
obveznik
komunalnog
doprinosa
sam,
na

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila i način rasporeda
sredstava komunalne naknade u 2001. godini za
Općinu Dvor za komunalne djelatnosti:
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-

odvodnja atmosferskih voda,

-

održavanje čistoće i čišćenje javnih površina,

-

održavanje nerazvrstanih cesta,

-

održavanje groblja i mrtvačnica,

-

javna rasvjeta,

-

zimska služba.

Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu prostornog
plana Sisačko-moslavčake županije (Klasa: 350-01/
99-01/02, Urbroj: 2176-13-00-35 od 8. studenoga
2000. godine), te članka 12. Statuta Općine Dvor pročišćeni tekst (»Službeni vjesnik« broj 6/00.),
Općinsko vijeće Općine Dvor na sjednici održanoj
16. siječnja 2001. godine, donosi
MIŠLJENJE

Članak 2.
Sredstva prihodovana u 2001. godini u Općini
Dvor od komunalne naknade u iznosu od 300.000,00
kuna raspoređuju se za komunalne djelatnosti:
I. Odvodnja atmosferskih voda
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10%

II. Održavanje čistoće i čišćenje
javnih površina

10%

III. Održavanje nerazvrstanih cesta

15%

IV. Održavanje groblja i mrtvačnica

10%

V. Javna rasvjeta

40%

VI. Zimska služba

15%
Članak 3.

Ako se tijekom godine sredstva od komunalne
naknade ne uberu u cjelokupnom iznosu ili se uberu
u većem iznosu, posebnom Odlukom odrediti će se
udio smanjenja ili povećavanja u pojedinoj komunalnoj
djelatnosti iz članka 2. ove Odluke.

na Prijedlog prostornog plana Sisačkomoslavačke županije
I.
Općinska predstavnička tijela i žitelji Općine Dvor
nemaju, do sada, nikakva saznanja o preliminarnim
istraživanjima, te ako su izvršeni, kakvi su rezultati
istih na temelju kojih se utvrdio prostor Trgovske
gore za izgradnju odlagališta nisko i srednje
radioaktivnog otpada.
Žiteljima Općine Dvor, pretpostavljamo da i žiteljima
susjednih općina i gradova, nisu poznati međunarodni
standardi, te da li su poštivani u »preliminarnim
istraživanjima«, za utvrđivanje prostora izgradnje
odlagališta nisko i srednje radioaktivnog otpada i
opasnog otpada na Trgovskoj gori, u postupku
donošenja Programa prostornog uređenja Republike
Hrvatske.
II.

Članak 4.
Raspoređena sredstva iz članka 2. ove Odluke
utrošiti će se na održavanje komunalne infrastrukture
i opsega radova održavanja uređenog građevinskog
zemljišta sukladno Programu održavanja komunalne
infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog
građevinskog zemljišta za 2001. godinu.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/01-01-02
Urbroj: 2176/08-01-01-02-02
Dvor, 16. siječnja 2001.
Predsjednik
Tomo Vuković, v. r.

4.
Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju
(»Narodne novine« broj 30/94, 68/98. i 61/00.), članka
13. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja
prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98.),

S obzirom da lokalnoj samoupravi nije omogućena
partnerska uloga u postupku donošenja programa
prostornog uređenja Republike Hrvatske, iz koje
proizlazi obveza preuzimanja utvrđenog prostora za
izgradnju odlagališta opasnog te nisko i srednje
radioaktivnog otpada u Prostorni plan županije, zahtijeva
se ukidanje utvrđenog prostora za izgradnju nisko i
srednje radioaktivnog otpada te opasnog otpada na
Trgovskoj gori u Prijedlogu Prostornog plana Sisačkomoslavačke županije.
III.
Slijedom točke I. i točke II. ovog Mišljenja, Općinsko
vijeće Općine Dvor daje negativno mišljenje na Prijedlog
Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije.
IV.
Ovo Mišljenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 350-02/01-01-01
Urbroj: 2176/08-01-02-01-01
Dvor, 16. siječnja 2001.
Predsjednik
Tomo Vuković, v. r.
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AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
1.

3. Poljoopskrba Divuša

Na temelju članka 28. Statuta Općine Dvor pročišćeni tekst (»Službeni vjesnik« broj 6/00.),
Općinsko poglavarstvo Općine Dvor na sjednici održanoj
16. siječnja 2001. godine, donijelo je
ODLUKU
o blagajničkom maksimumu za 2001. godinu
Članak 1.
U blagajni općinskog Proračuna Općine Dvor,
krajem dana u tijeku 2001. godine, može se držati
gotova novca najviše u iznosu do 5.000,00 kuna
(slovima: pettisućakuna).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2001. godine, te će
se objaviti u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 401-01/01-01-01
Urbroj: 2176/08-02-02-01-01
Dvor, 16. siječnja 2001.
Predsjednik
Franjo Juranović, v. r.

4. G. P. »RAD« Dvor
5. »Sloboda« Dvor
6. »Pounje« Dvor
7. »Kooperativa« d.o.o. - Farma Rosulje
8. »Pounje« tvornica trikotaže Divuša
9. Veterinarska stanica Dvor
10. PKP Rujevac - Potpićan
11. Autoprijevoz Dvor
III.
Sukladno ovom Zaključku, Upravni odjel za
gospodarstvo ispostavlja Rješenje o komunalnoj
naknadi, a ranije izdana rješenja za subjekte iz točke
II. ovog Zaključka stavljaju se van snage.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 363-03/01-01-01
Urbroj: 2176/08-02-02-01-01
Dvor, 16. siječnja 2001.
Predsjednik
Franjo Juranović, v. r.

2.
Na temelju članka 7. Odluke o komunalnoj naknadi
(»Službeni vjesnik« broj 8/00.), Općinsko poglavarstvo
Općine Dvor u postupku utvrđivanja visine komunalne
naknade za pojedinačne gospodarske subjekte, koji
ne obavljaju poslovnu djelatnost ili su na početku
obavljanja poslovne djelatnosti, donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju komunalne naknade za
pojedinačne gospodarske subjekte
I.
Za izračun komunalne naknade, utvrđuje se
koeficijent namjene (KN) od 0,20.
II.
Ovako utvrđen KN po jednakim uvjetima, primjenjivat
će se na sve pojedinačne subjekte bez obzira na
položaj - komunalnu zonu jer ima stimulirajući karakter
da se izgrađeno građevinsko zemljište koristi za
poslovnu djelatnost, a odnosi se na slijedeće
gospodarske subjekte:
1. IPD »Šamarica« Dvor
2. Groling d.o.o.

3.
Na temelju članka 12. Odluke o komunalnoj naknadi
(»Službeni vjesnik« broj 8/00.), Općinsko poglavarstvo
Općine Dvor u potupku utvrđivanja obračunske površine
za korisnike i vlasnike stambenog prostora u
komunalnim zonama Općine Dvor, a radi obračuna
komunalne naknade, donosi
ZAKLJUČAK
o načinu utvrđivanja obračunske površine za
obračun komunalne naknade
I.
Budući da Općine Dvor nema katastar vlasništva
stambenog prostora, ne mogu se dobiti posjedovni
listovi sa kojih bi bila vidljiva površina stambenog
objekta, ovim Zaključkom utvrđuje se osnova
obračunske površine za vlasnike i korisnike stambenog
prostora.
II.
Za utvrđivanje obračunske površine za obračun
komunalne naknade koristiti će se raspoloživi statistički
podaci. U slučaju žalbe na Rješenje izdano po tom
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osnovu od strane vlasnika i korisnika stambenog
objekta, osnovanost iste biti će komisijski provjerena
na terenu.
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Općine Dvor - pročišćeni tekst (»Službeni vjesnik«
broj 6/00.), Općinsko poglavarstvo Općine Dvor na
sjednici održanoj 16. siječnja 2001. godine, donosi

III.

ZAKLJUČAK

Osniva se Komisija u sastavu:

o gašenju žiro-računa

1. Snježana Brdarić
Brdarić, za predsjednika,
2. Milan Drndelić
Drndelić, za člana,
3. Vlado Knežević
Knežević, za člana.
Komisija će postupati po žalbama građana i prema
nalogu načelnika za pojedine slučajeve kada je
obračunsku površinu jedino moguće komisijski utvrditi.

I.
Donosi se Zaključak o gašenju žiro-računa broj
34110-789-1167 - Općina Dvor - Vlastiti pogon za
obavljanje komunalnih djelatnosti.
II.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 363-03/01-01/02
Urbroj: 2176/08-01-02-01-01
Dvor, 16. siječnja 2001.
Predsjednik
Franjo Juranović, v. r.

Sredstva sa žiro-računa iz članka 1. ovog Zaključka,
prenijet će se na žiro račun pravnog slijednika broj
34110-630-21 - Općina Dvor - Općinsko poglavarstvo.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 401-05/01-01/01
Urbroj: 2176/08-01-02-02-01
Dvor, 16. siječnja 2001.

4.
Na temelju članka 8. stavka 8. Zakona o proračunu
(»Narodne novine« broj 92/94.), te članka 28. Statuta

Predsjednik
Franjo Juranović, v. r.

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
1.

Članak 2.

Na temelju članka 25. i članka 35. Statuta Općine
Gvozd (»Službeni vjesnik« broj 14/97.), te članka 7.
Odluke o komunalnoj naknadi (»Službeni vjesnik«
broj 3/98.), Općinsko poglavarstvo Općine Gvozd
na 29. sjednici održanoj 8. veljače 2001. godine,
donijelo je

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni
upravni odjel Općine Gvozd.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Gvozd.

ODLUKU
u svezi prikupljanja komunalne naknade
Članak 1.
Općinsko poglavarstvo Općine Gvozd razmatrajući
problematiku prikupljanja komunalne naknade na
području Općine Gvozd te situaciju u kojoj dio građana
živi donijela je slijedeću mjeru:
- otpisuju se potraživanja za 1999. godinu na
ime komunalne naknade onim obiteljima koje žive
bez ikakvih materijalnih primanja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 363-03/01-01/03
Urbroj: 2176/09-01-1
Dvor, 8. veljače 2001.
Predsjednik
Mirko Putrić, prof., v. r.
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OPĆINA HR
VATSKA DUBICA
HRV
AKTI TAJNIŠTVA
1.
Nakon izvršene usporedbe izvornog i objavljenog
teksta Izmjena i dopuna Proračuna Općine Hrvatska
Dubica za 2000. godinu (»Službeni vjesnik« broj 18/
00.), utvrđene su pogreške, pa se daje slijedeći
I SPRAVAK
Izmjena i dopuna Proračuna Općine Hrvatska
Dubica za 2000. godinu

B) IZDACI, Ukupni izdaci umjesto 4.220.805,00
treba biti 4.713.341,00 kn
kn,
- tekući izdaci umjesto 2.282.711,00 treba biti
2.417.711,00,
- u grupi 200 umjesto 238.700,00 treba biti
kn,
338.700,00 kn
- u grupi 200, skupina 80 - pričuva umjesto
70.000,00 treba biti 170.000,00 kn
kn.
Ovaj Ispravak će se objaviti u »Službenom vjesniku«
Općine Hrvatska Dubica.

U članku 3. A. PRIHODI, grupa PRIHODI - točka
1. Prihodi od poreza umjesto 453.000,00 kn treba
biti 500.000,00 kn
kn,
- točka 2. - Neporezni prihodi umjesto 630.000,00
treba biti 583.000,00 kn
kn,
- u grupi 045 Prihodi po posebnim propisima
umjesto 513.000,00 treba biti 466.000,00 kn
kn,

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
TAJNIŠTVO
Klasa: 400-08/99-01/02
Urbroj: 2176/10-01-05/01
Hrvatska Dubica, 2. ožujka 2001.

- u grupi 045 skupina 40, Druge naknade umjesto
56.000,00 treba biti 9.000,00 kn
kn.

Tajnik
Slavica Dragičević, v. r.

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
Članak 4.

1.
Na temelju članka 52. stavak 1. točka 6. Statuta
Općine Lekenik (»Službeni vjesnik« broj 19/98.),
Općinsko poglavarstvo Općine Lekenik na sjednici
održanoj 8. veljače 2001. godine, donijelo je

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

ODLUKU
o dodjeli na korištenje prostorije u Domu u
Lekeniku

Klasa: 372-03/01-01/01
Urbroj: 2176/12-01-06
Lekenik, 8. veljače 2001.

Članak 1.
Hrvatskoj stranci umirovljenika Općine Lekenik i
Hrvatskoj demokratskoj zajednici Općine Lekenik
dodjeljuje se na korištenje prostorija u Domu u Lekeniku
(mala sala), Zagrebačka 44, za potrebe rada.
Članak 2.
Hrvatska stranka umirovljenika Općine Lekenik
prostor će koristiti srijedom u vremenu od 9,00 12,00 sati.
Hrvatska demokratska zajednica Općine Lekenik
prostor će koristiti utorkom u vremenu od 18,00 22,00 sati.
Članak 3.
Udruge će koristiti prostorije iz članka 1. ove
Odluke do prestanka rada istih, bez naknade.

Predsjednik
Darko Kompes, v. r.

2.
Na temelju članka 52. stavka 1. točka 6. Statuta
Općine Lekenik (»Službeni vjesnik« broj 19/98.),
Općinsko poglavarstvo Općine Lekenik na sjednici
održanoj 8. veljače 2001. godine, donijelo je
ODLUKU
o dodjeli na korištenje prostorije u Domu u
Lekeniku
Članak 1.
Taekwondo klubu Lekenik dodjeljuje se na korištenje
uredska prostorija koja se nalazi na I. katu treća
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prostorija od male sale u Domu u Lekeniku, Zagrebačka
44, za potrebe rada kluba.

Subota, 3. ožujka 2001.

6. Komunalni redar
7. Administrativni tajnik
8. Administrativni referent

Članak 2.
Taekwondo klub Lekenik koristiti će prostorije iz
članka 1. ove Odluke do prestanka rada istih, bez
naknade.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik.

9. Dostavljač
10. Domar
Ovaj Pravilnik obuhvaća i radno mjesto općinskog
načelnika koji navedenu funkciju obnaša profesionalno
i u skladu sa Zakonom o lokalnoj upravi i samoupravi,
ostvaruje sva prava iz radnog odnosa unutar
Jedinstvenog upravnog odjela.
ZAŠTITNA ODJEĆA I SREDSTVA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 372-03/01-01/01
Urbroj: 2176/12-01-04
Lekenik, 8. veljače 2001.

Članak 3.
Djelatnici na radnim mjestima navedenim u članku
2. ovog Pravilnika pod rednim brojevima 1, 3, 4, 5,
7, 8. i općinski načelnik, imaju pravo na slijedeću
zaštitnu odjeću i sredstva:
-

radna kuta.

Predsjednik
Darko Kompes, v. r.

3.
Na temelju članka 18. stavka 1. točke 2. Zakona
o zaštiti na radu (»Narodne novine« broj 59/96.) i
članka 52. stavak 1. točka 11. Statuta Općine Lekenik
(»Službeni vjesnik« broj 19/98.), Općinsko poglavarstvo
Općine Lekenik na sjednici održanoj 8. veljače 2001.
godine, donijelo je
PRAVILNIK
o sredstvima osobne zaštite
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se korištenje i nabava
osobnih sredstava za zaštitu na radu djelatnika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lekenik, te
osoba koja prava iz radnog odnosa ostvaruju unutar
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lekenik.

Članak 4.
Djelatnik na radnom mjestu navedenom u članku
2. ovog Pravilnika pod rednim brojem 2. Samostalni
referent za komunalno gospodarstvo, ima pravo na
slijedeću zaštitnu odjeću i sredstva:
-

gumene čizme,

-

kišna kabanica.
Članak 5.

Djelatnik na radnom mjestu navedenom u članku
2. ovog Pravilnika pod rednim brojem 6. Komunalni
redar ima pravo na slijedeću zaštitnu odjeću i sredstva:
-

gumene čizme,

-

radno odijelo (hlače + jakna),

-

zimski prsluk,

-

zaštitna kapa (šilterica),

-

kišna kabanica,

-

zimska kabanica - podstavljena,

-

gumene rukavice (jednokratne).
Članak 6.

Djelatnik na radnom mjestu navedenom u članku
2. ovog Pravilnika pod rednim brojem 9. Dostavljač
ima pravo na slijedeću zaštitnu odjeću i sredstva:

RADNA MJESTA
Članak 2.
Ovaj Pravilnik obuhvaća sva radna mjesta unutar
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lekenik i to
kako slijedi:

-

cipele,

-

kišna kabanica,

-

zaštitna kapa (šilterica).

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
2. Viši stručni referent za područje komunalnog
gospodarstva
3. Viši stručni referent za područje društvenih
djelatnosti

Članak 7.
Djelatnik na radnom mjestu navedenom u članku
2. ovog Pravilnika pod rednim brojem 10. Domar
ima pravo na slijedeću zaštitnu odjeću i sredstva:

4. Viši stručni referent za područje financija

-

radno odijelo,

5. Viši stručni referent za područje planiranja i
razvoja

-

zaštitna kapa (šilterica),

-

zaštitne rukavice.

Subota, 3. ožujka 2001.

»SLUŽBENI VJESNIK«

REDOVNA I VANREDNA ZAMJENA ZAŠTITNE
ODJEĆE I SREDSTAVA
Članak 8.
Zaštitna odjeća nabavlja se svake (3) godine,
zaštitne cipele svake godine, a zaštitna sredstva
(jednokratne gumene rukavice) prema potrebi.
Ukoliko dođe do uništenja ili oštećenja zaštitne
odjeće ili sredstava prije redovite zamjene, djelatnik
je dužan izvjestiti o načinu uništenja i predočiti oštećeno.
Za oštećenu ili uništenu zaštitnu odjeću ili sredstvo
djelatniku će se nabaviti novo.
Članak 9.
Za namjerno ili grubom nepažnjom uništenu ili
oštećenu zaštitnu odjeću ili sredstvo, djelatnik će se
novčano kazniti prema Odluci o izmjenama i dopunama
Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća i drugih
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primanja dužnosnika i djelatnika Upravnog odjela i
službe Općine Lekenik (»Službeni vjesnik« broj 13/
96.), a srazmjerno visini štete.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 115-05/01-01/01
Urbroj: 2176/12-01-01
Lekenik, 8. veljače 2001.
Predsjednik
Darko Kompes, v. r.

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 18. Zakona o proračunu
(»Narodne novine« broj 92/94.) i članka 28. Statuta
Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik« broj 8/94. i
11/97.) Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici
održanoj 8. veljače 2001. godine donijelo je
ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Lipovljani za
2001. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način izvršenja
Proračuna Općine Lipovljani za 2001. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun) upravljanje prihodima i izdacima
Proračuna, općinskom imovinom te prava i obveze
korisnika proračunskih sredstava.
Članak 2.
Proračun se sastoji od bilance prihoda i primitaka
i bilance izdataka.
U bilanci prihoda i primitaka iskazuju se porezni
prihodi, neporezni prihodi i potpore.
Bilanca izdataka sastoji se od tekućih izdataka,
kao što su izdaci poslovanja vanjski izdaci za materijal
i usluge, tekući transferi i od kapitalnih izdataka,
kao što su pribavljanje dugotrajne imovine, kapitalni
transferi i potpore u novcu i stvarima.

Članak 4.
S proračunskog računa ne smiju se isplaćivati
izdaci koji nisu predviđeni.
Članak 5.
Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare iznad
svote utvrđene Proračunom, odnosno izmjenama i
dopunama Proračuna prenose se kao proračunski
višak u narednu godinu.
Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare ispod
svote utvrđene Proračunom, odnosno izmjenama i
dopunama Proračuna, srazmjerno tome će se smanjiti
sredstva za izdatke.
Članak 6.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom
prihoda u Proračunu.
Iznosi utvrđeni u Proračunu su maksimalne svote
i stvarni izdaci i ne smiju biti veći od prihoda.
Svi prijedlozi o povećanju izdataka koji smanjuju
iznos neke druge pozicije rješavaju se izmjenama i
dopunama Proračuna, tj. njegovim uravnoteženjem,
a podnose se Općinskom vijeću na razmatranje prije
njihova izvršenja.
Članak 7.
Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom
godine podmiruju se iz tekuće rezerve Proračuna.
Korištenje tekuće rezerve Proračuna odobrava
Općinsko poglavarstvo Općine Lipovljani.

Članak 3.
Sva plaćanja u svezi s Proračunom obavljaju se
preko Žiro računa 32720-630-112 otvorenog pri Zavodu
za platni promet Kutina, Ispostavi u Novskoj.

Članak 8.
Proračun se objavljuje u »Službenom vjesniku«
Općine Lipovljani.
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Članak 9.

Pravo i odgovornost za izvršenje Proračuna ima
općinski načelnik.
Općinski načelnik ima pravo odustati od izvršenja
odluke koja je u suprotnosti sa zakonom o proračunu
ili samim Proračunom.
Članak 10.
Tijela državne uprave odgovorna za prikupljanje
proračunskih prihoda odgovorna su za potpuno i
pravodobno prikupljanje prihoda na račun Proračuna
u skladu s odgovarajućim zakonima i provedbenim
popisima.

Subota, 3. ožujka 2001.

Klasa: 400-08/00-01/02
Urbroj: 2176/13-01-01-01
Lipovljani, 8. veljače 2001.
Predsjednik
Zlatko Dalenjak, v.r.

2.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Lipovljani
(»Službeni vjesnik« broj 8/94. i 11/97.) i članka 48.
točke 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(»Narodne novine« broj 10/97.) Općinsko vijeće Općine
Lipovljani na sjednici održanoj 8. veljače 2001. godine
donijelo je

Članak 11.
Proračunska sredstva dodjeljuju se na temelju
raspoloživih sredstava Proračuna, a njihov iznos mora
se priopćiti svakom korisniku barem deset dana prije
doznake.

ODLUKU
o izmjeni Odluke o sudjelovanju roditelja u
cijeni programa Predškolske ustanove
Članak 1.

Članak 12.
Sredstva raspoređena Proračunom ne mogu se
preraspodjeljivati između korisnika.
Članak 13.
Općinski načelnik odgovoran je za izvršenje
Proračuna.
Općinski načelnik obavezan je izvjestiti Općinsko
poglavarstvo o izvršenju Proračuna za prvo polugodište
do kraja srpnja.
Općinsko poglavarstvo obavezno je izvjestiti
Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna za prvo
polugodište do 5. kolovoza.
Članak 14.
Proračun se izvršava do 31. prosinca 2001. godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do
31. prosinca, podmiruju se iz namjenski odobrenih
sredstava Proračuna slijedeće godine.
Samo naplaćeni prihodi jesu prihodi 2001. godine.
Članak 15.
Općinski načelnik obavezan je izvjestiti Općinsko
poglavarstvo o izvršenju Proračuna najkasnije do
kraja ožujka 2002. godine.
Općinsko poglavarstvo obavezno je izvjestiti
Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna najkasnije
do kraja travnja 2002. godine.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku«, a primjenjivat će
se od 1. siječnja 2001. godine.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE

U odluci o sudjelovanju roditelja u cijeni programa
Predškolske ustanove (»Službeni vjesnik« broj 15/
99.) članak 4. briše se.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 601-02/01-01/01
Urbroj: 2176/13-01-01-01
Lipovljani, 8. veljače 2001.
Predsjednik
Zlatko Dalenjak, v.r.

3.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Lipovljani
(»Službeni vjesnik« broj 8/94. i 11/97.) Općinsko
vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 8. veljače
2001. godine donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
poslovanja općinskog Proračuna Općine
Lipovljani za 2000. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Lipovljani usvaja izvješće
o obavljenoj reviziji poslovanja općinskog proračuna
Općine Lipovljani za 2000. godinu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani.

Subota, 3. ožujka 2001.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 041-01/00-01/02
Urbroj: 2176/13-01-01-02
Lipovljani, 8. veljače 2001.
Predsjednik
Zlatko Dalenjak, v.r.

4.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Lipovljani
(»Službeni vjesnik« broj 8/94. i 11/97.) i članka 27.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lipovljani
(»Službeni vjesnik« broj 8/94.) Općinsko vijeće Općine
Lipovljani na sjednici održanoj 8. veljače 2001. godine
donijelo je
ODLUKU
o kriterijima za utvrđivanje plaća i drugih
primanja zaposlenih dužnosnika u Općini
Lipovljani i djelatnika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Lipovljani, te naknada
članovima Općinskog poglavarstva
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za određivanje
visine plaća zaposlenih dužnosnika u Općini Lipovljani
i djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Lipovljani, te naknada članovima Općinskog
poglavarstva Općine Lipovljani.
Članak 2.
Sredstva za plaće i naknade dužnosnika i djelatnika
osiguravaju se u općinskom proračunu Općine
Lipovljani, a visina se utvrđuje prema vrijednosti,
složenosti i opsegu poslova i zadataka koje obavljaju.
Članak 3.
Plaća dužnosnika i djelatnika Općinske uprave
Općine Lipovljani utvrđuje se tako da se osnovica
za obračun plaće pomnoži s koeficijentom za utvrđivanje
plaće službenika.
Osnovicu čini osnovica za plaće u državnoj upravi
za prethodni mjesec.
Iznos plaće utvrđen sukladno odredbi stavka 1. i
2. ovog članka uvećava se u odgovarajućem postotku
po osnovi radnog staža za 0,5% za svaku godinu
rada, a najviše do 20%.
Djelatniku umjesto naknade za topli obrok pripada
stalni mjesečni dodatak uz plaću u iznosu od 300,00
kuna mjesečno sukladno propisima.
Općinski načelnik ima pravo svojom odlukom uvećati
ili umanjiti brutto plaću do 20% na ime stimulacije.
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1. Općinski načelnik i Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela
2. Viši upravni referent
3. Viši komunalni referent - komunalni
redar
4. Računovođa - blagajnik
5. Domar
6. Čistačica

5,9
4,2
4,2
2,7
2,2
1,5

Članak 5.
Koeficijent za utvrđivanje naknade članovima
Općinskog poglavarstva Općine Lipovljani koji dužnost
obavljaju volonterski je 0,60 od osnovice (brutto),
mjesečno.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o kriterijima za utvrđivanje plaća i drugih
primanja zaposlenih dužnosnika u Općini Lipovljani
i djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Lipovljani, te naknada članovima Općinskog
poglavarstva (»Službeni vjesnik« broj 1/98.)
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku« a primjenjivat će se
od 1. siječnja 2001. godine.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 120-02/00-01/01
Urbroj: 2176/13-01-00-01
Lipovljani, 8. veljače 2001.
Predsjednik
Zlatko Dalenjak, v.r.

5.
Na temelju članka 45. stavka 1. točke 3. Zakona
o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«
broj 90/92, 94/93, 5/97. i 128/99.) i članka 28. Statuta
Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik« broj 8/94. i
11/97.) Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici
održanoj 8. veljače 2001. godine donijelo je
ODLUKU
o prestanku mandata članu Općinskog
poglavarstva Općine Lipovljani
Članak 1.
Nada Toš iz Lipovljana, Kutinska, razrješuje se
dužnosti člana Općinskog poglavarstva Općine
Lipovljani na osobni zahtjev.

Članak 4.
Koeficijenti za utvrđivanje plaća dužnosnika i
djelatnika Općinske uprave Općine Lipovljani utvrđuju
se u slijedećim vrijednostima:

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 023-05/00-01/01
Urbroj: 2176/13-01-01-02
Lipovljani, 8. veljače 2001.
Predsjednik
Zlatko Dalenjak, v.r.

6.
Na temelju članka 8. stavka 1. točke 1. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela lokalne samouprave
i jedinica lokalne uprave i samouprave (»Narodne
novine«Tbroj 90/92, 69/95. i 59/96.) i članka 28. Statuta
Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik« broj 8/94. i
11/97.) Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici
održanoj 8. veljače 2001. godine donijelo je

Subota, 3. ožujka 2001.
Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova
održavanja komunalne infrastrukture, procjena troškova
po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora
financiranja za područje Općine Lipovljani za slijedeće
komunalne djelatnosti:
-

odvodnja atmosferskih voda,

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćnje javnih površina,
-

održavanje javnih površina,

-

održavanje nerazvrstanih cesta,

-

javna rasvjeta.
Članak 2.

U 2001. godini opis i opseg poslova održavanja
uređenog građevinskog zemljišta na području Općine
Lipovljani obuhvaća:
I. Odvodnja atmosferskih voda

ODLUKU

-

čišćenje i održavanje
uređaja za odvodnju
atmosferskih voda

-

održavanje odvodnih kanala
uz prometnice

o prestanku mandata članu Općinskog vijeća
Općine Lipovljani
Članak 1.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani.

40.000,00 kn,

Rok: travanj - listopad 2001. g.

Vijećniku Općinskog vijeća Općine Lipovljani Nadi
Toš iz Lipovljana, sa liste Hrvatske demokratske
zajednice, prestaje mandat člana Općinskog vijeća
Općine Lipovljani danom donošenja ove Odluke.
Članak 2.

8.000,00 kn,

Ukupno

48.000,00 kn,

II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina
-

redovito čišćenje javnih
površina (trgovi i parkovi)

3.000,00 kn,

Rok: kontinuirano
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 023-05/00-01/01
Urbroj: 2176/13-01-01-01
Lipovljani, 8. veljače 2001.

-

redovno uređenje zelenih
površina

5.000,00 kn,

Rok: travanj - listopad 2001. g.
-

odvoz glomaznog otpada

46.000,00 kn,

Rok: travanj - studeni 2001. g.
Ukupno

Predsjednik
Zlatko Dalenjak, v.r.

54.000,00 kn,

III. Održavanje javnih površina
7.

održavanje javnih površina

10.000,00 kn,

Rok: travanj - studeni 2001. g.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95, 70/97, 128/99. i 57/00.), članka 28. Statuta
Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik« broj 8/94. i
11/97.), a na prijedlog Općinskog poglavarstva Općine
Lipovljani, Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici
održanoj 8. veljače 2001. godine donijelo je

Ukupno

10.000,00 kn,

IV. Održavanje nerazvrstanih cesta
-

saniranje udarnih rupa
na asfaltnim prometnicama

50.000,00 kn,

Rok: travanj - rujan 2001. g.
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture iz
sredstava komunalne naknade u 2001. godini

-

nasipavanje kamenim
agregatom neasfaltiranih
puteva

45.000,00 kn,
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Rok: veljača - svibanj 2001. g.
-

čišćenje javnih površina od
snijega i leda na području
Općine Lipovljani (trgovi,
nerazvrstane ceste,
parkirališta, sajmište)

180.000,00 kn,

Rok: 1. 1. - 15. 3. i 15. 11. - 31. 12. 2001. g.
-

nabava prometne
signalizacije za nerazvrstane
ceste

3.000,00 kn,

Rok: kontinuirano

100,0% ili 600.000,00 kn.

278.000,00 kn,

V. Javna rasvjeta
utrošak el. energije za
javnu rasvjetu

160.000,00 kn,

Rok: kontinuirano
-

II. Održavanje čistoće
u dijelu koji se
odnosi na čišćenje
javnih površina
9,0% ili 54.000,00 kn,
III. Održavanje javnih
površina
2,2% ili 13.000,00 kn,
IV. Održavanje
nerazvrstanih
cesta
45,8% ili 275.000,00 kn,
V. Javna rasvjeta
35,0% ili 210.000,00 kn,
Ukupno

Ukupno

-
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održavanje javne rasvjete

50.000,00 kn.

Rok: siječanj - prosinac (min. 2 puta god.)
Ukupno

210.000,00 kn.

Članak 4.
Program će se u punom iznosu od 600.000,00 kn
financirati iz sredstava prikupljenih od komunalne
naknade u 2001. godini.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 3.
Za realizaciju poslova iz članka 2. ovog Programa
potrebno je osigurati 600.000,00 kn. Iskaz potrebnih
financijskih sredstava po djelatnostima:
I. Odvodnja
atmosferskih voda

8,0% ili

48.000,00 kn,

Klasa: 363-03/01-01/01
Urbroj: 2176/13-01-01-01
Lipovljani, 8. veljače 2001.
Predsjednik
Zlatko Dalenjak, v.r.

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
1.

Članak 3.

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o
vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99.), te članka
37. i 52. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni
glasnik« Županije Sisačko-moslavačke broj 8/94.),
Općinsko poglavarstvo Općine Martinska Ves na 45.
sjednici održanoj 9. veljače 2001. godine, donosi
ODLUKU
o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se naknada koja se
isplaćuje iz Proračuna Općine Martinska Ves
dobrovoljnim vatrogasnim sudionicima gašenja požara
kada na to imaju pravo sukladno odredbama Zakona
o vatrogastvu.

Popis vatrogasaca s pravom na naknadu dostavlja
matični DVD, te isti mora biti potpisan od strane
zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Martinska
Ves.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Martinska
Ves.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 402-08/01-01/01
Urbroj: 2176/15-01-1
Desna Martinska Ves, 9. veljače 2001.

Članak 2.
Naknada za dobrovoljne vatrogasce određuje se
u iznosu od 20,00 kuna po satu gašenja požara.

Predsjednik
Božidar Gavron, v. r.
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OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o nabavi
roba, usluga i ustupanju radova (»Narodne novine«
broj 142/97.) i članka 69. i 114. Statuta Općine Sunja
(»Službeni glasnik« broj 7/94. i »Službeni vjesnik«
broj 22/94. i 23/98.), Općinsko vijeće Općine Sunja
na 20. sjednici održanoj 16. siječnja 2001. godine,
donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju Investicijskog projekta »KRUŽNI
TOK« u Sunji na križanju ulica: M. Gupca,
Savske i Zagrebačke (čvorište br. 028)
Članak 1.
Prihvaća se Investicijski projekt »Kružni tok« u
Sunji na križanju ulica: M. Gupca, Savske i Zagrebačke
(čvorište br. 028).
Članak 2.
Zadužuje se Općinsko poglavarstvo da izvrši sve
potrebne radnje u svezi realizacije Investicijskog
projekta »Kružni tok« u Sunji na križanju ulica: M.
Gupca, Savske i Zagrebačke (čvorište br. 028).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine
Sunja.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 350-01/01-01/01
Urbroj: 2176/17-03-01-01
Sunja, 16. siječnja 2001.
Predsjednik
Mihovil Hrdalo, v. r.
2.
Na temelju članka 40. i 112. Statuta Općine Sunja
(»Službeni glasnik« broj 7/94. i »Službeni vjesnik«
broj 22/94. i 23/98.), Općinsko vijeće Općine Sunja
na 19. sjednici održanoj 14. prosinca 2000. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o odgodi primjene Odluke o komunalnoj
naknadi
I.
Odgađa se primjena Odluke o komunalnoj naknadi
koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Sunja na
19. sjednici održanoj 14. prosinca 2000. godine, Klasa:
363-03/00-01/03, Urbroj: 2176/17-03-00-01, do 1.
travnja 2001. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-03/00-01/03
Urbroj: 2176/17-03-00-02
Sunja, 14. prosinca 2000.
Predsjednik
Mihovil Hrdalo, v. r.

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
1.
Na temelju članka 69. stavka 8. Statuta Općine
Sunja (»Službeni glasnik« broj 7/94. i 22/94.), Općinsko
poglavarstvo Općine Sunja na sjednici održanoj 12.
veljače 2001. godine, donijelo je
ODLUKU
o otpisu dugotrajne imovine
Članak 1.
Prema prijedlogu Inventurne komisije odobrava
se otpis dugotrajne imovine Općine Sunja u ukupnom
iznosu od 58.056,35 kuna na teret sredstava izvora
vlasništva iz proračuna za dugotrajnu imovinu.

Pregled otpisanih stvari dugotrajne imovine nalazi
se u priklopu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 406-03/01-01/01
Urbroj: 2176/17-02-01-01
Sunja, 12. veljače 2001.
Zamjenik predsjednika
Ivo Klarić, v. r.
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2.
Na temelju članka 36. i 34. stavka 6. Zakona o
nabavi roba, usluga i ustupanju radova (»Narodne
novine« broj 142/97.), članka 69. i 114. Statuta Općine
Sunja (»Službeni glasnik« broj 7/94. i »Službeni vjesnik«
broj 22/94. i 23/98.) i prijedloga Povjerenstva za
provedbu nadmetanja za izradu dokumenta prostornog
uređenja, Prostornog plana uređenja Općine Sunja,
Općinsko poglavarstvo na 60. sjednici održanoj 12.
veljače 2001. godine, donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju najpovoljnije ponude za izradu
dokumenta prostornog uređenja
Članak 1.
Općinsko poglavarstvo Općine Sunja prihvaća
najpovoljniju ponudu za izradu dokumenta prostornog
uređenja, Prostornog plana uređenja Općine Sunja,
ponudu poduzeća CPA - »CENTAR ZA PROSTORNO
UREĐENJE I ARHITEKTURU« d.o.o., 10000 Zagreb,
Odranska 2 koja glasi na iznos od 388.000,00 kuna
neto, odnosno, uključujući PDV po stopi od 22% u
iznosu od 85.360,00 kn, sveukupno 473.360,00 kuna.
Članak 2.
Ponudbena cijena iz članka 1. ove Odluke je
najpovoljnija, a svi ostali elementi predmetne ponude
odgovaraju slijedećim traženim uvjetima iz javnog
nadmetanja:
a) tvrtka, odnosno naziv i točna adresa ponuditelja,
b) ovjeren izvadak iz sudskog registra,
c) prethodna suglasnost Ministarstva za upis u
sudski registar za izradu dokumenata prostornog
uređenja,
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d) dokaz potrebne stručne i tehničke sposobnosti
za izvršenje radova (podaci o stručnim
djelatnicima te računalnoj i programskoj
opremi),
e) lista radova koji se odnose na izradu istih ili
sličnih dokumenata i to za pravnu osobu u
cjelini i odgovorne djelatnike pojedinačno, s
posebnim iskazom radova koji se odnose na
područje Općine Sunja i bivše Općine Sisak,
f) izjava o ispunjavanju uvjeta iz članka 6. Zakona
o nabavi roba, usluga i ustupanju radova,
posebno glede izvršenja preuzetih obveza iz
ugovora s naručiteljem u posljednje tri godine,
g) BON-1 i BON-2 ne stariji od mjesec dana,
h) cijena izrade dokumenata,
i) terminski plan radova,
j) uvjeti, način i dinamika plaćanja,
k) rok valjanosti ponude.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 350-02/00-01/02
Urbroj: 2176/17-02-01-05
Sunja, 12. veljače 2001.
Zamjenik predsjednika
Ivo Klarić, v. r.
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SADRŽAJ
GRAD HR
VATSKA KOST
AJNICA
HRV
KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.

2.

3.

6.

Odluka o rasporedu sredstava socijalne
skrbi za 2001. godinu

1

Odluka o rasporedu sredstava komunalne
naknade u 2001. godini

1

7.

8.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o odgodi primjene Odluke o komunalnoj
naknadi i Odluke o vrijednosti obračunske
jedinice - boda (B)

2

4.

Odluka o naplati komunalnog doprinosa

2

5.

Odluka o donošenju Programa održavanja
stambenih zgrada za 2001.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine
poljoprivrednog zemljišta za tvrtku
»Agrotin« d.o.o. iz Donjih Kukuruzara
Odluka o odobrenju uporabe imena Grada
Hrvatska Kostajnica

9.

1.

4

5

5

Odluka o davanju suglasnosti za kreditno
zaduženje poduzeća UP »Central« d.o.o.

5

Program
održavanja
komunalne
infrastruture u 2001. godini
Progam poticanja malog i srednjeg
poduzetništva na području Grada
Hrvatska Kostajnica u 2001. godini

2.

Izmjene i dopune Proračuna Grada
Novska za 2001. godinu

3.

4.

6.

8

11

3.

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu

12

4.

Odluka o prestanku mandata vijećnika
Gradskog vijeća Grada Novske

13

Odluka o početku mandata vijećnika
Gradskog vijeća Grada Novske

13

14

Odluka o izboru člana Odbora za proračun
i financije

14

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti
ravnatelja Dječjeg vrtića »Radost« Novske

14

Odluka o osnivanju Odbora za financije
i proračun

15

Odluka o osnivanju Odbora za socijalnu
skrb

15

Odluka o osnivanju Odbora za obnovu
i zaštitu okoliša

15

Odluka o osnivanju Koordinacijskog
odbora za pripremu sjednica Gradskog
vijeća Grada Petrinje

16

Rješenje o imenovanju potpredsjednika
Gradskog vijeća

16

Rješenje o izboru člana Komisije za izbor,
imenovanja i administrativne poslove

17

Odluka o početku ubiranja komunalne
naknade za područje naselja Kraljevčani

18

3.

Odluka o visini zaštićene najamnine

18

4.

Odluka o sufinanciranju umjetnog
osjemenjivanja krava i junica na području
Grada Petrinje

19

Odluka o sufinanciranju umjetnog
osjemenjivanja krmača i nazimica na
području Grada Petrinje

19

Odluka o sufinanciranju liječenja Marina
Ivančana

20

5.

5.

Odluka o razrješenju člana Odbora za
proračun i financije

17

2.

Odluka o davanju u zakup neobrađenog
poljoprivrednog zemljišta

13

Odluka o početku ubiranja komunalne
naknade za područje naselja Gornja
Bačuga

8

10

Odluka o izboru predsjednika Odbora za
izbor i imenovanja

AKTI GRADSKOG POGLA
VARSTV
A
POGLAV
ARSTVA
1.

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.

2.

5.
6

13

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

2

Odluka o odobrenju uporabe imena Grada
Hrvatska Kostajnica

Program za zadovoljavanje socijalnih
potreba za Grad Hrvatsku Kostajnicu u
2001. godini

10.

Odluka o razrješenju predsjednika Odbora
za izbor i imenovanja

6.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Odluka o financiranju prijevoza učenika
srednjih škola za 2001. godinu
Odluka o utvrđivanju stambene cjeline
stana u Petrinji, Radićeva 2

21

Odluka o početku ubiranja komunalne
naknade za područje naselja Dragotinci

22

Zaključak o sanaciji javne rasvjete na
Trgu hrvatskih branitelja

22

Zaključak o uređenju dvorišnih prostorija
Gradske uprave i sale za vjenčavanje

23

Zaključak o uspostavi posebne telefonske
linije za Hrvatski zavod za poljoprivrednu
savjetodavnu slulžbu

28

Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora

28

AKTI GRADONAČELNIKA
1.

32

2.

Odluka o komunalnom doprinosu

33

3.

Odluka o mjerilima i načinu rasporeda
sredstava komunalne naknade za
komunalne djelatnosti za 2001. godinu

35

Mišljenje na Prijedlog prostornog plana
Sisačko-moslavačke županije

36

4.
23

AKTI OPĆINSKOG POGLA
VARSTV
A
POGLAV
ARSTVA

Zaključak o prihvaćanju Informacija o
ostvarivanju funkcije »Petrinjskog lista«

24

1.

2.

3.
25
4.

Odluka o blagajničkom maksimumu za
2001. godinu

37

Zaključak o utvrđivanju komunalne
naknade za pojedinačne gospodarske
subjekte

37

Zaključak o načinu utvrđivanja obračunske
površine za obračun komunalne naknade

37

Zaključak o gašenju žiro-računa

38

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG POGLA
VARSTV
A
POGLAV
ARSTVA
25

Zaključak o zaduživanju Upravnog odjela
za komunalno gospodarstvo, stambene
poslove, graditeljstvo i obnovu i Tajništvo
Grada da priprema prijedlog izmjene i
dopune Odluke o radnom vremenu
trgovina, ugostiteljstva i obrtništva

26

Zaključak o izvođenju radova u svrhu
zaštite od štetnog djelovanja voda

27

Zaključak o produženju ugovora o djelu
s gospodinom Đurom Juić - članom
Gradskog poglavarstva

29

Odluka o osnivanju »Knjižnice i čitaonice
Dvor«

1.

Odluka u svezi prikupljanja komunalne
naknade

38

OPĆINA HR
VATSKA DUBICA
HRV
AKTI T
AJNIŠTV
A
TAJNIŠTV
AJNIŠTVA
1.

Ispravak Izmjena i dopuna Proračuna
Općine Hrvatska Dubica za 2000. godinu

39

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG POGLA
VARSTV
A
POGLAV
ARSTVA
1.

Odluka o dodjeli na korištenje prostorije
u Domu u Lekeniku

39

Odluka o dodjeli na korištenje prostorije
u Domu u Lekeniku

39

Pravilnik o sredstvima osobne zaštite

40

27
2.

23.

Zaključak o utvrđivanju liste i adresara
primatelja »Petrinjskog lista«
OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

23

24

Zaključak o rješavanju problema
vodoopskrbe naselja Strašnik, Križ
Hrastovački i Prnjavor

25.

1.

Zaključak o mišljenju Gradskog
poglavarstva o Prijedlogu Prostornog
plana Županije

Zaključak o prihvaćanju i primanju na
znanje Izvješća o obavljenoj reviziji
poslovanja Grada Petrinje za 2000.
godinu od strane Državnog ureda za
reviziji - Područni ured Sisak

28

26.

Odluka o opozivu članova Nadzornog
odbora

Zaključak o izradi elaborata zona
sanitarne zaštite za izvorišta pitke vode
u Peckom i Utinji

Zaključak o prodaji vozila

20

21

Zaključak o povjeravanju odvoza kućnog
otpada iz naselja Brest i Mala Gorica

24.
20

Odluka o određivanju mjesta za sklapanje
braka na području Grada Petrinje

Zaključak o prikupljanju podataka o
obveznicima komunalne naknade
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27

3.
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7.

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.

2.

3.

4.

Odluka o izvršenju Proračuna Općine
Lipovljani za 2001. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju
roditelja u cijeni programa Predškolske
ustanove
Odluka o usvajanju Izvješća o obavljenoj
reviziji poslovanja općinskog Proračuna
Općine Lipovljani za 2000. godinu
Odluka o kriterijima za utvrđivanje plaća
i drugih primanja zaposlenih dužnosnika
u Općini Lipovljani i djelatnika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Lipovljani, te naknada članovima
Općinskog poglavarstva

Subota, 3. ožujka 2001.

Program
održavanja
komunalne
infrastrukture iz sredstava komunalne
naknade u 2001. godini

44

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG POGLA
VARSTV
A
POGLAV
ARSTVA

41

1.
42

Odluka o visini naknade za dobrovoljne
vatrogasce

45

OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
42

1.

2.
43

Odluka o prihvaćanju Investicijskog
projekta »KRUŽNI TOK« u Sunji na
križanju ulica: M. Gupca, Savske i
Zagrebačke (čvorište br. 028)

46

Zaključak o odgodi primjene Odluke o
komunalnoj naknadi

46

AKTI OPĆINSKOG POGLA
VARSTV
A
POGLAV
ARSTVA
5.

6.

Odluka o prestanku mandata članu
Općinskog poglavarstva Općine Lipovljani

43

Odluka o prestanku mandata članu
Općinskog vijeća Općine Lipovljani

44

1.

Odluka o otpisu dugotrajne imovine

46

2.

Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude
za izradu dokumenta prostornog uređenja

47

»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 uređenje, kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja.

