
Broj 1 - Stranica 1»SLUŽBENI VJESNIK«Četvrtak, 21. veljače 2008.

SLUŽBENI VJESNIK
BROJ: 1 ČETVRTAK, 21. VELJAČE 2008. GODINA LIII

2008.

ISSN 1334-4595

1.
Na temelju članka 2, 3. i 10. Odluke o donošenju 

Programa odražvanja stambenih zgrada za 2007. 
godinu (»Službeni vjesnik«, broj 48/07), članka 41. 
Statuta Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«, 
broj 9/06 i 12/06) i članka 14. Poslovnika Gradskog 
poglavarstva Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni 
vjesnik«, broj 20/06), Gradsko poglavarstvo Grada 
Hrvatska Kostajnica, na 56. sjednici održanoj 28. 
siječnja 2008. godine, donijelo je

O D L U K U
o rasporedu sredstava otkupa gradskih stanova 

u 2008. godini

Članak 1.
Sredstva otkupa gradskih stanova u 2008. godini i 

preostala prikupljena, neutrošena sredstva iz ranijeg 
razdoblja (45%-tni iznos prikupljenih sredstava otku-
pa) rasporediti će se tijekom 2008. godine za izradu 
projektne dokumentacije sanacije krovova stambenih 
zgrada u Ulicama Vladimira Nazora 5 i Ratka Djetelića 
56, te sanaciju vodovodne instalacije zgrade u Ulici 
Nine Maraković 2.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska 
Kostajnica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 022-05/08-01/03
URBROJ: 2176/02-08-02-1
Hrvatska Kostajnica, 28. siječnja 2008.

Predsjednik
Tomislav Paunović, v.r.

2.
Na temelju članka 47. Zakona o šumama (»Narodne 

novine«, broj 140/05 i 82/06), članka 41. Statuta Grada 

Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«, broj 9/06 i 
12/06) i članka 14. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«, broj 
20/06), Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Ko-
stajnica, na 56. sjednici održanoj 28. siječnja 2008. 
godine, donijelo je

O D L U K U
o utrošku prihoda od prodaje drvnih sortimenata 

u 2008. godini

Članak 1.
Sredstva prihoda od prodaje drvnih sortimenata u 

2008. godini (10.000,00 kuna - poz. P0024), koristit 
će se za financiranje održavanja nerazvrstanih cesta 
u naseljima Čukur, Utolica, Rausovac i Ulici Tirol.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska 
Kostajnica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 022-05/08-01/04
URBROJ: 2176/02-08-02-1
Hrvatska Kostajnica, 28. siječnja 2008.

Predsjednik
Tomislav Paunović, v.r.

3.
Na temelju odredbi poglavlja V. Programa za 

zadovoljavanje socijalnih potreba za Grad Hrvatsku 
Kostajnicu u 2008. godini (»Službeni vjesnik«, broj 
48/07), članka 41. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica 
(»Službeni vjesnik«, broj 9/06 i 12/06) i članka 14. 
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Hrvatska 
Kostajnica (»Službeni vjesnik«, broj 20/06), Gradsko 
poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica, na 56. sjednici 
održanoj 28. siječnja 2008. godine, donijelo je

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
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O D L U K U
o imenovanju Socijalnog vijeća za praćenje i 

provedbu Programa za zadovoljavanje  
socijalnih potreba za Grad Hrvatsku  

Kostajnicu u 2008. godini

Članak 1.
U svrhu praćenja i provedbe Programa za zadovo-

ljavanje socijalnih potreba za Grad Hrvatsku Kostajnicu 
u 2008. godini imenuje se Socijalno vijeće:

1. Juraj Pavišić, predsjednik,
2. Slavica Katić, član,
3. Željko Puškar, član,
4. Zlatica Haramić, član,
5. Dragica Čeh, član.
Sjednicama Socijalnog vijeća može, po potrebi i 

na zahtjev njegova predsjednika, nazočiti predsjednik 
određenog mjesnog odbora. Nazočnost se predviđa 
u slučaju potrebe davanja dodatnih informacija glede 
upućenih podnesaka - zahtjeva za pomoć.

Članak 2.
Praćenje i provedba Programa za zadovoljavanje 

socijalnih potreba za Grad Hrvatsku Kostajnicu u 
2008. godini obuhvaća raspodjelu nositelja pojedinih 
Programa, namjensko korištenje dodjeljenih sredsta-
va korisnicima Programa, davanje prijedloga dodjele 
sredstava Gradskom poglavarstvu Grada Hrvatska 
Kostajnica i dr.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska 
Kostajnica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 022-05/08-01/02
URBROJ: 2176/02-08-02-1
Hrvatska Kostajnica, 28. siječnja 2008.

Predsjednik
Tomislav Paunović, v.r.

4.
Na temelju članka 6. stavka 1. podstavka 1. Ugovora 

(broj 11) o izradi Detaljnog plana uređenja Poduzet-
ničke zone »Poljice« u Hrvatskoj Kostajnici (»KLASA: 
022-05/07-01/119, URBROJ: 2176/02-07-02-5), članka 
41. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni 
vjesnik«, broj 9/06 i 12/06) i članka 14. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Hrvatska Kostajnica 
(»Službeni vjesnik«, broj 20/06), Gradsko poglavarstvo 
Grada Hrvatska Kostajnica, na 57. sjednici održanoj 
18. veljače 2008. godine, donijelo je

O D L U K U
o odabiru izvoditelja izrade geodetsko-
katastarske podloge Poduzetničke zone 

»Poljice« u Hrvatskoj Kostajnici

Članak 1.
Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatske Kostajni-

ce prihvaća Ponudu tvrtke GEOBIRO-STOJANOVIĆ 
d.o.o. Jurja križanića 3 iz Siska, za izradu geodetsko-
katastarske podloge Poduzetničke zone »Poljice« u 
Hrvatskoj Kostajnici (ponuda broj: 5-1501-08/TSK od 
15. siječnja 2008. godine).

Ponudbena cijena izrade geodetsko-katastarske 
podloge iznosi 65.000,00 kuna (cijena bez PDV-a).

Ponuda tvrtke GEOBIRO-STOJANOVIĆ d.o.o. čini 
sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.
S odabranim ponuditeljem - tvrtka GEOBIRO-

STOJANOVIĆ d.o.o iz Siska - sklopit će se Ugovor o 
izradi geodetsko-katastarske podloge Poduzetničke 
zone »Poljice«.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska 
Kostajnica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 022-05/04-01/34
URBROJ: 2176/02-04-02-63
Hrvatska Kostajnica, 18. veljače 2008.

Predsjednik
Tomislav Paunović, v.r.

5.
Na temelju članka 65. Zakona o šumama (»Narodne 

novine«, broj 140/05 i 82/06), članka 41. Statuta Grada 
Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«, broj 9/06 i 
12/06) i članka 14. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«, broj 
20/06), Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Ko-
stajnica, na 56. sjednici održanoj 28. siječnja 2008. 
godine, donijelo je

P R O G R A M
utroška sredstava šumskog doprinosa  

u 2008. godini

Članak 1.
Planirana sredstva prihoda od šumskog doprinosa u 

2008. godini (85.000,00 kuna - poz. P0023), koristiti će 
se za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Hrvatska Kostajnica, sukladno 
Programu gradnje objekata i uređaja komunalne 
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infrastrukture Grada Hrvatska Kostajnica u 2008. 
godini (»Službeni vjesnik«, broj 48/07):

- dogradnja vodovoda u Ulici  
 Ante Starčevića 55.000,00 kuna

- izgradnja kanalizacije u  
 Ulici Ufinac 30.000,00 kuna

Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska 
Kostajnica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 2176/02-08-02-1
Hrvatska Kostajnica, 28. siječnja 2008.

Predsjednik
Tomislav Paunović, v.r.

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

1.
Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (»Narod-

ne novine«, broj 96/03) i članka 8. Odluke o izvršenju 
Proračuna Grada Novske za 2008. godinu (»Službeni 
vjesnik«, broj 38/07), Gradsko poglavarstvo Grada 
Novske, na sjednici održanoj 21. siječnja 2008. go-
dine, donijelo je

O D L U K U
o preraspodjeli sredstava planiranih u 

Proračunu Grada Novske za 2008. godinu

Članak 1.

Preraspodjeljuju se sredstva unutar razdjela u 
Proračunu Grada Novske za 2008. godinu (»Službeni 
vjesnik«, broj 38/07).

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. preraspodijelit će se prema 
sljedećem rasporedu:

u kunama

Pozi-
cija

Broj
konta VRSTA RASHODA / IZDATAKA Planirano

Promjena
Novi iznos

Iznos (%)

PRERASPODJELA

POSEBNI DIO

  UKUPNO RASHODI / IZDACI 49.064.876,00 — — 49.064.876,00

  RAZDJEL 003 UPR. ODJEL ZA  
  KOM. GOSPODARS. PROSTOR.  
  UREĐENJE, GRADITELJ. 29.979.817,00 — — 29.979.817,00

  GLAVA 01 POSLOVI  
  UPRAVNOG ODJELA 1.168.401,00 15.000,00 1,28 1.183.401,00
  Glavni program A01 TIJELA  
  GRADSKE UPRAVE 1.168.401,00 15.000,00 1,28 1.183.401,00
  Program 0100 REDOVNA  
  DJELATNOST 1.168.401,00 15.000,00 1,28 1.183.401,00
  Tekući projekt T100001 NABAVA  
  OPREME 200.000,00 15.000,00 7,50 215.000,00
  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 15.000,00 15,00 115.000,00

R0305 4252 Izrada nove web stranice Grada 40.000,00 15.000,00 37,50 55.000,00

  GLAVA 04 PROSTORNO  
  URBANISTIČKO PLANIRANJE 848.000,00 -15.000,00 -1,77 833.000,00
  Glavni program B05 PROSTORNO 
  PLANIRANJE 848.000,00 -15.000,00 -1,77 833.000,00
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  Program 0100 PROSTORNO-PLANSKA  
  DOKUMENTACIJA 848.000,00 -15.000,00 -1,77 833.000,00
  Tekući projekt T100001 DPU,  
  PPUG I GIS 360.000,00 -15.000,00 -4,17 345.000,00
  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 360.000,00 -15.000,00 -4,17 345.000,00

R0455 3237 Izrada DPU u Zapad 1 300.000,00 -15.000,00 -5,00 285.000,00

u kunama

Pozi-
cija

Broj
konta VRSTA RASHODA / IZDATAKA Planirano

Promjena
Novi iznos

Iznos (%)

Članak 3.
Ova Odluka je sastavni dio Proračuna Grada Nov-

ske za 2008. godinu.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Nov-
ske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA 

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 400-08/08-01/01
URBROJ: 2176/04-02-08-1
Novska, 21. siječnja 2008.

Predsjednik
Antun Vidaković, dipl. ing., v.r.

2.
Na temelju članka 22. Poslovnika Gradskog po-

glavarstva, Gradsko poglavarstvo Grada Novske 
na 58. sjednici održanoj 16. siječnja 2008. godine, 
donijelo je

P R O G R A M 
potpore roditeljima novorođene djece - »Kolica 

za novljanskog klinca«

I.
Ovim Programom utvrđuje se pravo na isplatu 

financijske potpore roditeljima novorođene djece s 
prebivalištem na području Grada Novske, ukupna 
sredstva za financiranje Programa, kriteriji za dodjelu 
potpore, te način i postupak dodjele potpore.

II.
Sredstva za realizaciju ovog Programa osigurana 

su u Proračunu Grada Novske za 2008. godinu u 
ukupnom iznosu od 110.000,00 kuna.

III.
Pravo na potporu utvrđenu ovim Progamom imaju 

sve obitelji s prebivalištem na području Grada Novske, 
za svako novorođeno dijete u periodu od 1. siječnja 
2008. godine do 31. prosinca 2008. godine, u jedno-
kratnom iznosu od 700,00 kuna.

IV.
O pravu na dodjelu potpore, sukladno kriterijima 

iz točke III. ovog Programa odlučuje Upravni odjel za 
društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove Grada 
Novske, na temelju podataka pribavljenih od Ureda 
državne uprave i Policijske postaje Novska.

Upravno tijelo iz stavka 1. ove točke donosit će 
odluku o potpori jedanput mjesečno, a odlukom će 
se utvrditi sve obitelji koje su u proteklom mjesecu 
ostvarile pravo na potporu.

V.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Nov-
ske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA 

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 550-06/08-01/02
URBROJ: 2176/04-02-08-1
Novska, 16. siječnja 2008.

Predsjednik
Antun Vidaković, dipl. ing., v.r.

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

1.
Na temelju članka 58. Statuta Grada Petrinje 

(»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07) i članka 
30. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju 

nekretninama u vlasništvu Grada Petrinje (»Službeni 
vjesnik«, broj 10/07), Gradsko poglavarstvo Grada 
Petrinje na 103. sjednici održanoj 22. siječnja 2008. 
godine donijelo je 
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O D L U K U
o prihvaćanju darovanja nekretnine u Župiću

Članak 1.
Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje prihvaća sa 

zahvalnošću darovanje Ivana Mlinarića iz Petrinje, 
Sajmište 15 i to zemljišnoknjižnu česticu broj 140/3 
šuma Lesice od 1003 m2, upisana u z.k.ul.br. 240, k.o. 
Križ Hrastovački.

Članak 2.
Nekretnina – zemljište koje u naravi predstavlja 

neuređeno poljoprivredno zemljište vlasnik Ivan Mlinarić 
daruje radi rješavanja prava vlasništva na zemljištu 
koje obuhvaća prostor na kojem će biti obnovljen 
spomenik banu Josipu Jelačiću sa ostalim pratećim 
objektima. 

Članak 3.
O darovanju nekretnina iz članka 1. ove Odluke 

sačinit će se darovni ugovor.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Petrinje Miroslav 

Gregurinčić, dr. med. da potpiše darovni ugovor.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Pe-
trinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 945-03/08-01/02
URBROJ: 2176/06-02-08-2
Petrinja, 22. siječnja 2008.

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

2.
Na temelju članka 58. Statuta Grada Petrinje 

(»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07) i članka 
30. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju 
nekretninama u vlasništvu Grada Petrinje (»Službeni 
vjesnik«, broj 10/07), Gradsko poglavarstvo Grada 
Petrinje na 103. sjednici održanoj 22. siječnja 2008. 
godine, donijelo je 

O D L U K U
o prihvaćanju darovanja nekretnine u Župiću

Članak 1.
Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje prihvaća 

sa zahvalnošću darovanje Gavrilovića d.o.o. Prve 
hrvatske tvornice salame, sušena mesa i masti, Mate 

Gavrilovića Potomci iz Petrinje, Gavrilovićev trg 1, i 
to zemljišnoknjižnu česticu broj 141 pašnjak Ljevišće 
u površini od 4032 m2, upisana u z.k.ul.br. 305, k.o. 
Križ Hrastovački.

Članak 2.
Nekretnina – zemljište koje u naravi predstavlja 

neuređeno poljoprivredno zemljište vlasnik daruje radi 
rješavanja prava vlasništva na zemljištu koje obuhva-
ća prostor na kojem će biti obnovljen spomenik banu 
Josipu Jelačiću sa ostalim pratećim objektima. 

Članak 3.
O darovanju nekretnina iz članka 1. ove Odluke 

sačinit će se darovni ugovor.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Petrinje Miroslav 

Gregurinčić, dr.med. da potpiše darovni ugovor.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a bit će objavljena u »Službenom vjesniku« Grada 
Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 945-03/08-01/01
URBROJ: 2176/06-02-08-2
Petrinja, 22. siječnja 2008.

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

3.
Na temelju članka 58. Statuta Grada Petrinje 

(»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07) i članka 
30. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju 
nekretninama u vlasništvu Grada Petrinje (»Službeni 
vjesnik«, broj 10/07), članka 391. stavak 1. i 2. Zako-
na o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne 
novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
114/01, 79/06 i 141/06), Gradsko poglavarstvo Grada 
Petrinje na 103. sjednici održanoj 22. siječnja 2008. 
godine, donijelo je 

O D L U K U
o darovanju građevinskog zemljišta u Ulici M. 

Dujnića Dječjem vrtiću »Petrinjčica«

Članak 1.
Daruje se Dječjem vrtiću »Petrinjčica« iz Petrinje, 

M. Dujnića 25 građevinsko zemljište koje čini k.č.br. 
6183/4 kanal Ul. Lj. Gerovac površine od 18 m2, upi-
sana u zk.ul.br. 1492, k.o. Petrinja.

Članak 2.
Građevinsko zemljište daruje se radi rješavanja 

imovinsko-pravnih odnosa za dogradnju Dječjeg vrtića 
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»Petrinjčica« sukladno Lokacijskoj dozvoli izdanoj od 
Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj župa-
niji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostave 
Petrinja, Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo 
i imovinsko-pravne poslove KLASA: UP/I-350-05/07-
01/06: URBROJ: 2176-09-03/01-07/20 od 21. svibnja 
2007. godine.

Članak 3.
O darovanju građevinskog zemljišta iz članka 1. 

ove Odluke sačinit će se darovni ugovor.
Ovlašćuje se gradonačelnik Miroslav Gregurinčić, 

dr. med. da potpiše darovni ugovor.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Pe-
trinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 944-01/08-01/01
URBROJ: 2176/06-02-08-1
Petrinja, 22. siječnja 2008.

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

4.
Na temelju članka 58. Statuta Grada Petrinje 

(»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko 
poglavarstvo Grada Petrinje na 104. sjednici održanoj 
25. siječnja 2008. godine donijelo je

O D L U K U
o izradi projekta »Petrinjsko gorje i Planinarski 

dom u funkciji turističkog razvoja«

Članak 1.
Pristupa se izradi projekta pod radnim nazivom 

»Petrinjsko gorje i Planinarski dom u funkciji tu-
rističkog razvoja«.

Članak 2.
Projektom će se obuhvatiti područje šume Tješnjak 

- Vučjak - Javor, Mala Gora i Klinačke strane, kao i 
naselja koja su u kontaktnoj zoni s ovim područjem 
i to: Križ Hrastovački, Cepeliš, Hrastovica, Strašnik, 
Pecki, Gornja Bačuga, Hrvatski Čuntić, Prnjavor Čun-
tićki, Klinac, Budičina i Taborište.

Područje iz prethodnog stavka povezuju sljedeći 
razvojni potencijali:

 1. Šumski kompleks pitomog kestena i bogata 
biološka raznolikost,

 2. Bogatstvo izvora pitke vode i ogromni potencijali 
podzemnih voda,

 3. Planinarski dom i Vidikovac u izgradnji na koti 
»CEPELIŠ« 415 m n/v,

 4. Potok Utinja i rijeka Petrinjčica s bogatstvom 
endemskih vrsta riba, fosilnim sedimentima, 
bogatstvom još neistraženih mineralnih i drugih 
sirovina, fosilima školjaka, puževa i bodljikaša 
interesantnih i za turističku valorizaciju,

 5. Ostaci čuvenog Rimskog akvadukta od Jabukov-
ca, Prnjavora Čuntićkog, Zelene doline ispod 
Gornje Bačuge i Budičine prema Sisku,

 6. Srednjovjekovne utvrde u Peckom, Hrvatskom 
Čuntiću i na području Klinačkih strana, a koje 
utvrde su u obnovi pod vodstvom Hrvatskog 
konzervatorskog zavoda,

 7. Željeznička pruga normalnog kolosjeka (izvan 
uporabe),

 8. Mreža cesta i puteva od kojih neke treba pre-
tvoriti u turističke ceste, kao i mreža pješačko 
- biciklističkih staza s tradicijom planinarenja, 
izletništva i raznolikih sportova u prirodi,

 9. Ogromne površine neiskorištenog poljoprivred-
nog zemljišta pogodnog za uzgoj voćarskih 
kultura (šljiva i kesten), razvoj stočarstva, 
vinogradarstva i sl.

 10. Mnoštvo povijesnih, kulturnih i sakralnih obje-
kata u funkciji, ali i onih koje će trebati istra-
žiti, valorizirati i staviti u funkciju (područje 
Hrastovice, Budičine i dr.), kultura građenja, 
stanovanja i proizvodnje u seljačkim doma-
ćinstvima, moguća eko-proizvodnja na bazi 
tradicije, pčelarstvo, obrtništvo i sl. 

Članak 3.
Cilj projekta iz članka 1. ove Odluke je osmisliti 

logičnu i funkcionalnu vezu unutar potencijala na 
definiranom prostoru u svrhu ostvarivanja održivog 
razvoja u području: 

- turističke djelatnosti,
- znanstvenog istraživanja i edukacije stanovniš-

tva,
- razvoja poljoprivrede, uslužnih djelatnosti i 

zapošljavanja.

Članak 4.
Izrada projekta iz članka 1. ove Odluke odvijat će 

se kroz dvije faze, i to:
1. Gradonačelnik Grada Petrinje imenovati će radni 

tim koji će prikupiti, obraditi i opisati primarnu 
dokumentaciju, ideje i prijedloge vezane za 
korištenje potencijalnih elemenata i resursa 
razvoja definiranog područja u cjelinu mogućeg 
i održivog razvoja pojedinih djelatnosti,

2. Izvršiti će se izbor, temeljem zakona, stručne 
organizacije registrirane i ovlaštene za izradu 
projekata i programa u skladu s kriterijima 
Europske unije podobnih za kandidiranje i fi-
nanciranje iz odgovarajućih fondova EU, drugih 
međunarodnih i državnih fondova.
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Članak 5.
Upravni odjel za gospodarstvo i proračun – Odsjek 

za poljoprivredu, gospodarstvo i malo poduzetništvo 
dužan je raditi na provođenju ove Odluke, osigurati 
stručnu i tehničku potporu u izradi dokumentacije i 
u radu radnog tima Gradonačelnika te izvješćivati 
Gradsko poglavarstvo o realizaciji.

Sredstva za izradu projekta osigurana su u Prora-
čunu Grada za 2008. godinu.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Služ-

benom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 334-02/08-01/02
URBROJ: 2176/06-02-08-1
Petrinja, 25. siječnja 2008.

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

5.
Na temelju članka 58. Statuta Grada Petrinje 

(»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko 
poglavarstvo Grada Petrinje na 104. sjednici održanoj 
25. siječnja 2008. godine donijelo je 

O D L U K U
o izgradnji Vidikovca na Hrastovačkoj gori

Članak 1.
Polazeći od projekta »Petrinja, razvojna vizija 

turističke destinacije«, poglavlja 5.3.2. »Ulaganja u 
planinarsku infrastrukturu« pristupa se izgradnji Vi-
dikovca na Hrastovačkoj gori uz Planinarski dom na 
koti »Cepeliš«, prema Idejnom rješenju koje je izradila 
tvrtka »Dalekovod« d.d. Zagreb.

Članak 2.
Sredstva za izgradnju objekta iz članka 1. ove 

Odluke osigurana su u Proračunu Grada Petrinje za 
2008. godinu na poziciji R0140-4214, a koristit će se 
i sredstva koja je po toj osnovi Grad Petrinja dobio od 
Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 3. 
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i pro-

račun da ishodi lokacijsku dozvolu, glavni i izvedbeni 
projekt, građevinsku dozvolu, te da provede postupak 
sukladno Zakonu o javnoj nabavi za izbor izvođača 
radova.

Članak 4.
Ova Odluka supa na snagu danom objave u »Služ-

benom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 936-03/07-01/02   
URBROJ: 2176/06-02-08-5   
Petrinja, 25. siječnja 2008.

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

6.
Na temelju članka 58. Statuta Grada Petrinje 

(»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko 
poglavarstvo Grada Petrinje na 104. sjednici održanoj 
25. siječnja 2008. godine donijelo je 

O D L U K U
o dovršenju objekta Planinarskog doma na 

Hrastovačkoj gori

Članak 1.
U 2008. godini nastavlja se dovršenje izgradnje 

Planinarskog doma na Hrastovačkoj gori kroz tri 
faze, i to:

1.  faza – izrada fasadne kamene obloge na zida-
nu konstrukciju od cigle u prizemnom  dijelu 
objekta,

2.  faza – uređenje okolišta oko Planinarskog doma 
i Vidikovca,

3.  faza – dovršenje katnog i potkrovnog dijela 
objekta Planinarskog doma prema glavnom 
projektu.

Članak 2.
Realizaciju građevinskih radova treba planirati prema 

osiguranju sredstava za tu namjenu u Proračunu za 
2008 – pozicija R 139-4214 – završetak Planinarskog 
doma, kao i sredstva koja će se osigurati u 2008. godini 
iz drugih izvora za tu namjenu.

Članak 3.
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i pro-

račun za provođenje ove Odluke.
Odsjek za poljoprivredu, gospodarstvo i malo po-

duzetništvo obvezan je raditi na pripremi projekata i 
programa iz poglavlja 5.3.2. »Ulaganja u planinarsku 
infrastrukturu« iz projekta »Petrinja – razvojna vizija 
turističke destinacije« i predlagati ovom Poglavarstvu 
kandidiranje projekata radi osiguranja sredstava za 
realizaciju.

Članak 4.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Petrinje dr. 

Miroslav Gregurinčić, dr. med. da zaključi ugovor 
o čuvanju objekta Planinarskog doma u izgradnji i 
pružanju minimalnih usluga u protoku znatiželjnika, 
planinara i ostalih posjetitelja objekta Planinarskog 
doma i Vidikovca u izgradnji.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Služ-

benom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 350-01/04-01/40   
URBROJ: 2176/06-02-08-25    
Petrinja, 25. siječnja 2008.

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

7.
Na temelju članka 58. Statuta Grada Petrinje (»Služ-

beni vjesnik, broj 13/06, 18/06 i 1/07) i članka 382. i 
385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 
73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), Gradsko poglavarstvo 
Grada Petrinje na 105. sjednici održanoj 7. veljače 
2008. godine donijelo je 

O D L U K U
o imenovanju prinudnog upravitelja za stambene 

zgrade u Ulici A. Šenoe 9 i A. Turkulina 15

Članak 1.

»Komunalac Petrinja« d.o.o., I. Gundulića 14, Pe-
trinja imenuje se prinudnim upraviteljem za stambene 
zgrade A. Šenoe 9 i A. Turkulina 15 čiji vlasnici nisu 
zaključili ugovor o redovnom upravljanju.

 Članak 2.

Prinudna pričuva naplaćivat će se sukladno Odluci 
o određivanju visine prinudne pričuve KLASA: 371-
04/07-01/06; URBROJ: 2176/06-02-07-1 donesenoj 
na 83. sjednici Gradskog poglavarstva Grada Petrinje 
13. srpnja 2007. godine.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se »Komunalac 
Petrinja« d.o.o.

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Pe-
trinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA:370-05/07-01/02
URBROJ: 2176/06-02-08-2
Petrinja, 7. veljače 2008.

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

8.
Na temelju članka 58. Statuta Grada Petrinje 

(»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko 
poglavarstvo Grada Petrinje na 106. sjednici održanoj 
20. veljače 2008. godine donijelo je 

O D L U K U
o prestanku važenja Odluke o osnivanju 
Povjerenstava za pripremu i provedbu 

postupaka nabave u Gradu Petrinji 

Članak 1.
Odluka o osnivanju Povjerenstava za pripremu i 

provedbu postupaka nabave u Gradu Petrinji (»Službeni 
vjesnik«, broj 15/05 i 4/07) prestaje važiti.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Pe-
trinje.

 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 406-01/08-01/14
URBROJ: 2176/06-02-08-1
Petrinja, 20. veljače 2008.

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1.
Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o komu-

nalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 
109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 
– Uredba i 178/04), članka 36. Statuta Općine Donji 

Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj  3/06), te članka 
6. Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti teme-
ljem koncesije na području Općine Donji Kukuruzari 
(»Službeni vjesnik«, broj  34/07), Općinsko poglavarstvo 
Općine Donji Kukuruzari, na XXXII sjednici održanoj 
30. siječnja 2008. godine, donijelo je slijedeću
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O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu 

koncesije za sakupljanje i odvoz komunalnog 
otpada

Članak 1.
ODOBRAVA SE, raspisivanje javnog natječaja za 

dodjelu koncesije za sakupljanje i odvoz komunalnog 
otpada s područja Općine Donji Kukuruzari.

Članak 2. 
Koncesija za sakupljanje i odvoz komunalnog ot-

pada s područja Općine Donji Kukuruzari dodjeljuje 
se na period od 2 godine.

Početna cijena naknade za koncesiju iznosi naj-
manje 5.000,00 kuna godišnje.

Ostali uvjeti za dodjelu koncesije biti će određeni  
javnim natječajem.   

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 022-05/08-01/01
URBROJ: 2176/07-02-08-3
Donji Kukuruzari, 30. siječnja 2008.

Predsjednik
Stipo Šapina, v.r.

2.
Na temelju članka 38. Statuta Općine Donji Kukuru-

zari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06) i članka 7. Odluke 
o obavljaju komunalnih djelatnosti temeljem koncesije 
na području Općine Donji Kukuruzari (»Službeni vje-
snik«, broj 34/07), Općinsko poglavarstvo Općine Donji 
Kukuruzari, na XXXII sjednici održanoj 30. siječnja 
2008. godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog 
natječaja za dodjelu koncesije za sakupljanje i 
odvoz komunalnog otpada s područja Općine 

Donji Kukuruzari

Članak 1.
IMENUJE SE, Povjerenstvo za provedbu javnog 

natječaja za dodjelu koncesije za sakupljanje i odvoz 
komunalnog otpada s područja Općine Donji Kuku-
ruzari (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u slijedećem 
sastavu:

1. Matuzović Luka, predsjednik
2. Dabić Dušan, član
3. Barišić Anita, član
4. Mikić Alfonz, zamjenik predsjednika
5. Matić Kristina, zamjenik člana
6. Barišić Kata, zamjenik člana.

Članak 2.
Zadaće Povjerenstva su:
-  prikupljanje ponuda
-  otvaranje pristiglih ponuda
-  utvrđivanje prijedloga odluke o dodjeli koncesije 

s obrazloženjem
-  ostali poslovi vezani za provođenje javnog 

natječaja.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 363-02/08/01/01
URBROJ: 2176/07-02-08-1
Donji Kukuruzari, 30. siječnja 2008.

Predsjednik
Stipo Šapina, v.r.

3.
Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o komu-

nalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 
109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 
– Uredba i 178/04), članka 36. Statuta Općine Donji 
Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06), te članka 
6. Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti teme-
ljem koncesije na području Općine Donji Kukuruzari 
(»Službeni vjesnik«, broj  34/07), Općinsko poglavarstvo 
Općine Donji Kukuruzari, na XXXII sjednici održanoj 
30. siječnja 2008. godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U
o prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na području 

Općine Donji Kukuruzari 

Članak 1.
ODOBRAVA SE, prikupljanje ponuda za dodjelu 

koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na 
području Općine Donji Kukuruzari.
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Članak 2. 
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na 

području Općine Donji Kukuruzari dodjeljuje se na 
period od 5 godina.

Visina naknade za koncesiju iznosi najmanje 
1.000,00 kuna godišnje.

                  
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 022-05/08-01/01 
URBROJ: 2176/07-02-08-4
Donji Kukuruzari, 30. siječnja 2008.

Predsjednik
Stipo Šapina, v.r.

4.
Na temelju članka 38. Statuta Općine Donji Kukuru-

zari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06) i članka 7. Odluke 
o obavljaju komunalnih djelatnosti temeljem koncesije 
na području Općine Donji Kukuruzari (»Službeni vje-
snik«, broj 34/07), Općinsko poglavarstvo Općine Donji 
Kukuruzari, na XXXII sjednici održanoj 30. siječnja 
2008. godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za provedbu 
postupka prikupljanja ponuda za dodjelu 

koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 
na području Općine Donji Kukuruzari

Članak 1.
IMENUJE SE, Povjerenstvo za provedbu postupka 

prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije za obavlja-
nje dimnjačarskih poslova na području Općine Donji 
Kukuruzari (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u slije-
dećem sastavu:

1. Matuzović Luka, predsjednik
2. Dabić Dušan, član
3. Barišić Anita, član
4. Mikić Alfonz, zamjenik predsjednika
5. Matić Kristina, zamjenik člana
6. Barišić Kata, zamjenik člana.

Članak 2.
Zadaće Povjerenstva su:
-  prikupljanje ponuda 
-  otvaranje pristiglih ponuda

-  utvrđivanje prijedloga odluke o dodjeli koncesije 
s obrazloženjem

-  ostali poslovi vezani za provođenje javnog 
natječaja.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 363-05/08-01/01
URBROJ: 2176/07-02-08-1
Donji Kukuruzari, 30. siječnja 2008.

Predsjednik
Stipo Šapina, v.r.

5.
Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o komu-

nalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 
109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 
– Uredba i 178/04), članka 36. Statuta Općine Donji 
Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06), te članka 
6. Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti teme-
ljem koncesije na području Općine Donji Kukuruzari 
(»Službeni vjesnik«, broj  34/07), Općinsko poglavarstvo 
Općine Donji Kukuruzari, na XXXII sjednici održanoj 
30. siječnja 2008. godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U
o prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije 

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na 
području Općine Donji Kukuruzari 

Članak 1.
ODOBRAVA SE, prikupljanje ponuda za dodjelu 

koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika 
na području Općine Donji Kukuruzari.

Članak 2. 
Koncesija za obavljanje poslova prijevoza pokojnika 

na području Općine Donji Kukuruzari dodjeljuje se na 
period od 5 godina.

Visina naknade za koncesiju iznosi najmanje 
1.000,00 kuna godišnje.

                  
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
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KLASA: 022-05/08-01/01 
URBROJ: 2176/07-02-08-5
Donji Kukuruzari, 30. siječnja 2008.

Predsjednik
Stipo Šapina, v.r.

6.
Na temelju članka 38. Statuta Općine Donji Kukuru-

zari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06) i članka 7. Odluke 
o obavljaju komunalnih djelatnosti temeljem koncesije 
na području Općine Donji Kukuruzari (»Službeni vje-
snik«, broj 34/07), Općinsko poglavarstvo Općine Donji 
Kukuruzari, na XXXII sjednici održanoj 30. siječnja 
2008. godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za provedbu 
postupka prikupljanja ponuda za dodjelu 
koncesije za obavljanje poslova prijevoza 

pokojnika na području Općine Donji Kukuruzari

Članak 1.
IMENUJE SE, Povjerenstvo za provedbu postupka 

prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije za obavlja-
nje poslova prijevoza pokojnika na području Općine 
Donji Kukuruzari (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u 
slijedećem sastavu:

1. Matuzović Luka, predsjednik
2. Dabić Dušan, član
3. Barišić Anita, član
4. Mikić Alfonz, zamjenik predsjednika
5. Matić Kristina, zamjenik člana
6. Barišić Kata, zamjenik člana.

Članak 2.
Zadaće Povjerenstva su:
-  prikupljanje ponuda 
-  otvaranje pristiglih ponuda
-  utvrđivanje prijedloga odluke o dodjeli koncesije 

s obrazloženjem
-  ostali poslovi vezani za provođenje javnog 

natječaja.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 363-02/08-01/02
URBROJ: 2176/07-02-08-1
Donji Kukuruzari, 30. siječnja 2008.

Predsjednik
Stipo Šapina, v.r.

7.
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (»Narodne novine«, broj  36/95,109/95 
- uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 
59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba 
i 178/04) i članka 38. Statuta Općine Donji Kukuruzari 
(»Službeni vjesnik«, broj 3/06), Općinsko poglavarstvo 
Općine Donji Kukuruzari, na XXXII sjednici održanoj 
30. siječnja 2008. godine, donijelo je slijedeći

P R O G R A M
utroška sredstava komunalnog doprinosa u 

2008. godini

I.
Programom utroška sredstava komunalnog dopri-

nosa (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se način 
raspodjele sredstava komunalnog doprinosa u 2008. 
godini.

II.
Sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 

120.000,00 kuna utrošit će se za izgradnju uređaja i 
objekata komunalne infrastrukture, a sve u skladu s 
Programom izgradnje uređaja i objekata komunalne 
infrastrukture Općine Donji Kukuruzari za 2008. go-
dinu i to za:

-  izgradnja javne rasvjete Donja  
 Velešnja – Veleška polja 120.000,00 kn 

                       
III.

Planira sredstva raspoređivat će se po stavkama 
iz točke II. ovog Programa srazmjerno punjenu Pro-
računa za 2008. godinu.

IV.
Za podnošenje izvješća, Općinskom vijeću Općine 

Donji Kukuruzari, o izvršenju ovog Programa zadužuje 
se Općinsko poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari.

V.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 363-01/08-01/01
URBROJ: 2176/07-02-08-1
Donji Kukuruzari, 30. siječnja 2008.

Predsjednik
Stipo Šapina, v.r.

8.
Na temelju članka 65. Zakona o šumama (»Narodne 

novine«, broj 140/05 i 82/06) i članka 38. Statuta Op-
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ćine Donji Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06), 
Općinsko poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari, na 
XXXII sjednici održanoj 30. siječnja 2008. godine, 
donijelo je slijedeći

P R O G R A M
utroška sredstva šumskog doprinosa  

u 2008. godini

I.
Planirana sredstva od šumskog doprinosa u izno-

su od 150.000,00 kuna koristit će se za financiranje 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Općine Donji Kukuruzari, a sve u skladu s Programom 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Općine Donji Kukuruzari za 2008. godinu i to za:

-  izgradnja nogostupa u naselju  
 Donji Kukuruzari  110.000,00 kn 

-  izrada projektne dokumentacije  
 za mrtvačnicu i izgradnja  
 mrtvačnice 40.000,00 kn

                     
II.

Za podnošenje izvješća, Općinskom vijeću Općine 
Donji Kukuruzari, o izvršenju ovog Programa zadužuje 
se Općinsko poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari. 

III.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 321-01/08-01/01
URBROJ: 2176/07-02-08-1
Donji Kukuruzari, 30. siječnja 2008.

Predsjednik
Stipo Šapina, v.r.

9.
Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o komu-

nalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 
109/95  - uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,110/04 
– Uredba i 178/04) i članka 38. Statuta Općine Donji 
Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06), Općinsko 
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari, na XXXII 
sjednici održanoj 30. siječnja 2008. godine, donijelo 
je slijedeći

P R O G R A M
utroška sredstava komunalne naknade  

u 2008. godini

I.
Programom utroška sredstava komunalne naknade  

(u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se način raspo-
djele sredstava komunalne naknade u 2008. godini.

II.
Planirana sredstva komunalne naknade u iznosu od 

175.000,00 kuna koristit će se za održavanje komunalne 
infrastrukture na području Općine Donji Kukuruzari, a 
u skladu s Programom održavanja komunalne infra-
strukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju 
iz sredstava komunalne naknade i to za:

- odvodnja i pročišćavanje  
 otpadnih voda  10.000,00 kn

-  održavanje nerazvrstanih  
 cesta  25.000,00 kn

-  održavanje groblja   10.000,00 kn
-  održavanje komunalne  

 opreme   80.000,00 kn
-  održavanje javne rasvjete  50.000,00 kn

III.
Planirana sredstva raspoređivat će se po stavka-

ma iz točke II. ovog Programa srazmjerno punjenju 
Proračuna za 2008. godinu.

IV.
Za podnošenje izvješća, Općinskom vijeću Općine 

Donji Kukuruzari, o izvršenju ovog Programa zadužuje 
se Općinsko poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari.  

V.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KALASA: 363-03/08-01/01
URBROJ: 2176/07-02-08-1
Donji Kukuruzari, 30. siječnja 2008.

Predsjednik
Stipo Šapina, v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. 
Na temelju članka 12. stavka 2. Uredbe o uredskom 

poslovanju (»Narodne novine«, broj 38/87 i 42/88) i 
članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim 
oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primala-

ca akata (»Narodne novine«, broj 38/88) i članka 32. 
Statuta Općine Donji Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, 
broj 3/06), općinski načelnik Općine Donji Kukuruzari 
donosi slijedeće
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R J E Š E N J E 
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i 
primalaca akata na području Općine Donji 

Kukuruzari

Članak 1.
Ovim Rješenjem utvrđuju se brojčane oznake 

stvaralaca i primalaca akata koje će za uredsko po-
slovanje koristiti tijela i odjeli Općine Donji Kukuruzari, 
a kako slijedi:   

2176/07-01  Općinsko vijeće
2176/07-02  Općinsko poglavarstvo
2176/07-03  Općinski načelnik
2176/07-04  Jedinstveni upravni odjel

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI 

OPĆINSKI NAČELNIK  

KLASA: 035-02/08-01/02
URBROJ: 2176/07-03-08-1
Donji Kukuruzari, 7. siječnja 2008.

Općinski načelnik
Stipo Šapina, v.r.

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1.
Na temelju članka 3. stavka 1. i 2. Zakona o državnim 

službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 
27/01), a u svezi s člankom 96. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 
broj 33/01 i 66/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 4. 
Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 5/02, 5/05 i 29/05), 
Općinsko poglavarstvo Općine Gvozd, na 50.  sjednici 
održanoj 7. veljače 2008. godine, donijelo je

P R A V I L N I K 
o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gvozd 

Članak 1. 
U članku 6. stavku 2. Pravilnika o unutarnjem 

redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gvozd 
(»Službeni vjesnik«, broj 42A/05 i 34/06 - u daljnjem 
tekstu: Pravilnik), iza točke 2. Vozač-automehaničar 
briše se točka i stavlja zarez, te se dodaju nove  točke 
3, 4, 5. i 6. koje glase: 

»3.  djelatnik na održavanju nerazvrstanih cesta, 
4.  djelatnik na održavanju javnih površina, 
5.  djelatnik na održavanju groblja i tržnice, 
6. djelatnik na održavanju komunalne higijene 

- čistač.«. 

Članak 2. 
U članku 12. u opisu poslova, iza alineje 5. dodaje 

se nova alineja 6. koja glasi:  
»- obavlja čišćenje prostorija za predškolski odgoj 

u zgradi stare Općine Gvozd,«.  
Dosadašnja alineja 6. postaje alineja 7. 

Članak 3. 
U članku 13. u prvom stavku - uvjeti, iza alineje 3. 

dodaje se nova alineja 4. koja glasi:  

»- položen ispit za rukovatelja kosilicama,«. 

Dosadašnja alineja 4. postaje alineja 5. 

Članak 4. 

Iza članka 14. Pravilnika dodaju se novi članci 
14.a, 14.b, 14.c i 14.d koji glase: 

»Članak 14.a 

Djelatnik na održavanju nerazvrstanih cesta 
- namještenik III. vrste  

- 1 izvršitelj 

- srednja stručna sprema 

- položen vozački ispit »B« kategorije 

- položen ispit za rukovatelja radnim strojevima: 
rovokopač i utovarivač 

- položen ispit za rukovatelja motornim pilama 

- položen stručni ispit za rukovatelja kosilicama 

- 1 godina radnog staža u struci.

Opis poslova: 
- upravlja radnim strojevima i specijalnim vozilima 

Vlastitog pogona za obavljanje  komunalnih 
djelatnosti, 

- upravlja ručnim strojevima i alatima kojima ras-
polaže Vlastiti pogon za obavljanje  komunalnih 
djelatnosti (traktor, malčer, motoma pila, trimer, 
kosilica i dr.) 

- brine o stanju radnih strojeva, alata i vozila i 
njihovom održavanju, 

- obavlja poslove uređenja nerazvrstanih cesta, 
putova, uličnih jaraka, čišćenja snijega s ulica 
i javnih površina, 

- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog 
načelnika i pročelnika Jedinstvenog  upravnog 
odjela. 
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Članak 14.b 
Djelatnik na održavanju javnih površina - 

namještenik III. vrste  
-  2 izvršitelja 
- srednja stručna sprema 
- položen vozački ispit »B« kategorije 
- položen ispit za rukovatelja motornim pilama 
- položen stručni ispit za rukovatelja kosilicama 
- 1 godina radnog staža u struci.
Opis poslova: 
- upravlja radnim i ručnim strojevima i alatima 

kojima raspolaže Vlastiti pogon za obavljanje 
komunalnih djelatnosti (traktor, malčer, motorna 
pila, trimer, kosilica i dr.)  

- brine o stanju radnih strojeva, alata i vozila i 
njihovom održavanju, 

- obavlja poslove uređenja javnih zelenih povr-
šina 

- postavlja urbanu opremu na javnim površina-
ma 

- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog 
načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela. 

Članak 14.c 
Djelatnik na održavanju groblja i tržnice - 

namještenik III. vrste  
- 1 izvršitelj 
- srednja stručna sprema 
- položen ispit za rukovatelja motornim pilama 
- položen stručni ispit za rukovatelja kosilicama 
- 1 godina radnog staža u struci.
Opis poslova: 
- obavlja poslove održavanja čistoće prostora 

groblja i tržnice 
- obavlja poslove održavanja čistoće mrtvačni-

ce, 
- obavlja sve hortikulturne radove na javnim 

zelenim površinama 

- brine o stanju radnih strojeva i alata koji su mu 
povjereni i njihovom održavanju 

- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog 
načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela. 

Članak 14.d 
Djelatnik na održavanju komunalne higijene 

- čistač - namještenik IV. vrste  
- 1 izvršitelj 
- osnovna škola 
- položen vozački ispit »B« kategorije 
- položen ispit za rukovatelja motornim pilama 
- položen stručni ispit za rukovatelja kosilicama 
Opis poslova: 
- obavlja poslove čišćenje javno-prometnih po-

vršina 
- obavlja poslove čišćenje snijega s prilaznih 

putova i ulaza u objekte Općine 
- obavlja pražnjenje i održavanje košarica za 

smeće 
- obavlja pranje i čišćenje sredstava za rad 
- obavlja redovito čišćenje prostorija javnog  

WC-a 
- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog 

načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela.«. 

Članak 5. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
OPĆINA GVOZD 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 

KLASA: 023-05/08-01/02  
URBROJ: 2176/09-02-08-1  
Gvozd, 7. veljače 2008.

Predsjednik
Branko Jovičić, dipl. ing., v.r.

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 
60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 2. 
stavka 2. Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu 
određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i 
jedinicama lokalne samouprave (»Narodne novine«, 
broj 59/06) i članka 13. Statuta Općine Hrvatska Dubica 
(»Službeni vjesnik«, broj 6/06 i 10/06 – ispr.) ,Općinsko 
vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 
11. veljače 2008. godine, donijelo je 

O D L U K U
o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada 
i određivanje granica područja za umanjenu 

vrijednost nekretnine

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje 

otpada i određivanje granica područja za umanjenu 
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vrijednost nekretnine (nadalje: Odluka) utvrđuju se 
mjerila, postupak i način utvrđivanja:

a) naknade koju vlasnik građevine za zbrinjavanje 
otpada ili nositelja drugih stvarnih prava na toj građevini 
plaća Općini Hrvatska Dubica,

b) naknade vlasnicima nekretnina koje se nalaze 
u zoni utjecaja građevine za zbrinjavanje otpada, 
te granice područja utjecaja građevine namijenjene 
zbrinjavanju otpada.

II. NAKNADA KOJU PLAĆA VLASNIK ILI NOSITELJ 
STVARNIH PRAVA NA GRAĐEVINI

 
Članak 2.

Obveznik plaćanja naknade, u smislu ove Odluke, 
je vlasnik građevine za zbrinjavanje otpada ili nositelj 
stvarnih prava na toj građevini.

Obveznik plaćanja naknade obvezan je, svakoga 
mjeseca, u korist Općine Hrvatska Dubica uplatiti 
naknadu u iznosu od 25,00 kn po toni otpada, prema 
količini zbrinutog otpada u prethodnom mjesecu.

Članak 3.
Naknadu iz članka 2. ove Odluke rješenjem će 

utvrditi Jedinstveni upravni odjel Općine Hrvatska 
Dubica.  

Članak 4.
Obveznik plaćanja naknade obvezan je voditi podat-

ke o otpadu koji zbrinjava u građevini za zbrinjavanje 
otpada, te do desetoga dana u mjesecu, službeniku 
za poslove zaštite okoliša dostaviti podatke o količini 
otpada zbrinutog u prethodnom mjesecu.

Članak 5.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke koristit će se za 

financiranje aktivnosti za poboljšanje komunalnog i 
društvenog standarda građana i za namirenje umanjene 
tržišne vrijednosti vlasnicima nekretnina koje se nalaze 
u zoni utjecaja građevine za zbrinjavanje otpada.

III. NAKNADA VLASNICIMA NEKRETNINA

Članak 6.
Naknada vlasnicima nekretnina, u smislu ove Od-

luke, je razlika između tržišne vrijednosti predmetne 
nekretnine i njezine umanjene vrijednosti glede blizine 
građevine za zbrinjavanje otpada.

Članak 7.
Pravo na naknadu za umanjenu tržišnu vrijednost 

nekretnine, u smislu ove Odluke, ima vlasnik stambene 
ili stambeno-poslovne građevine koju je stekao prije 
početka gradnje odnosno sanacije ili rekonstrukci-
je građevine namijenjene zbrinjavanju otpada, pod 
uvjetom da je ista zakonito sagrađena i da se nalazi 
na udaljenosti do 500 m od građevine namijenjene 
zbrinjavanju otpada (nadalje: Vlasnik nekretnine).

Umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine, u smislu 
ove Odluke, čini umnožak tržišne vrijednosti predmetne 
nekretnine, utvrđene po nadležnoj ispostavi Porezne 
uprave, i koeficijenta umanjenja tržišne vrijednosti 
nekretnine u iznosu od 0,15.

Vlasnik nekretnine ima pravo na razliku između 
tržišne vrijednosti predmetne nekretnine i umanjene 
vrijednosti nekretnine utvrđene na način iz članka 6. 
ove Odluke (nadalje: Pravo na naknadu).

Pravo iz stavka 4. ovog članka Vlasnik nekretnine 
može ostvariti samo jedanput.

Članak 8.
Za ostvarenje prava iz članka 7. ove Odluke 

Vlasnik nekretnine podnosi zahtjev Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Hrvatska Dubica (nadalje: 
Upravni odjel).

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka Vlasnik nekret-
nine dužan je priložiti:

-  dokaz o vlasništvu nekretnine, ne stariji od 30 
dana,

-  dokaz da je nekretnina zakonito sagrađena,
-  dokaz da je nekretnina stečena prije početka 

gradnje odnosno sanacije ili rekonstrukcije 
građevine namijenjene zbrinjavanju otpada, 

-  dokaz da se nekretnina nalazi na udaljenosti do 
500 m od građevine namijenjene zbrinjavanju 
otpada.

Dokumenti iz stavka 2. ovog članka moraju biti u 
originalu ili ovjerovljeni preslici.

Zahtjev za umanjenu vrijednost nekretnine Vlasnik 
nekretnine može podnijeti najkasnije u roku od 12 mje-
seci od izgradnje, sanacije ili rekonstrukcije građevine 
namijenjene zbrinjavanju otpada.

Članak 9.
Na temelju podnesenoga zahtjeva, a sukladno pod-

nesenoj dokumentaciji, Upravni odjel provodi upravni 
postupak i donosi rješenje, kojim se:

-  usvaja zahtjev Vlasnika nekretnine ili
-  odbija zahtjev Vlasnika nekretnine, kao ne-

osnovan.
Rješenjem kojim se usvaja zahtjev Vlasnika ne-

kretnine utvrdit će se pravo Vlasnika nekretnine na 
naknadu, utvrđenu sukladno odredbi stavka 2. članka 
7. ove Odluke. 

Utvrđena naknada iz stavka 2. ovog članka ispla-
ćivat će se Vlasniku nekretnine tijekom pet godina od 
donošenja rješenja, u tromjesečnim obrocima, s tim 
da se svakomu obroku dodaje kamata po eskontnoj 
stopi Hrvatske narodne banke računajući od dana 
dospijeća prvog obroka. 

IV. GRANICE PODRUČJA UTJECAJA GRAĐEVINE 
NAMIJENJENE ZBRINJAVANJU OTPADA

Članak 10.
Upravni odjel obvezan je, u roku od 6 mjeseci od 

početka rada građevine namijenjene zbrinjavanju 
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otpada, odrediti granicu od 500 m iz točke 4. stavka 
2. članka 8. ove Odluke, unutar koje se primjenjuje 
pravo na umanjenu vrijednost nekretnine.

Upravni odjel, odnosno službenik u čijemu su dje-
lokrugu poslovi zaštite okoliša, obvezan je, uredno i 
ažurno, voditi popis vlasnika građevina za zbrinjavanje 
otpada.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Hrvatska 
Dubica. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 351-01/08-01/01
URBROJ: 2176/10-02-08-02
Hrvatska Dubica, 11. veljače 2008.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.

2. 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05) i 
članka 13. Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni 
vjesnik«, broj 6/06 i 10/06 – ispr.), Općinsko vijeće 
Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 11. 
veljače 2008. godine, donijelo je 

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Odluke o 
upravljanju grobljima na području Općine 

Hrvatska Dubica

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Odluke o upravljanju 

grobljima na području Općine Hrvatska Dubica, koje je 
dostavilo društvo Komunalac - Hrvatska Dubica d.o.o. 
i čini sastavni dio ovog Zaključka.

 
II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donoše-
nja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine 
Hrvatska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-05/08-01/01
URBROJ: 2176/10-02-08-03
Hrvatska Dubica, 11. veljače 2008.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.

3.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05) i 
članka 13. Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni 
vjesnik«, broj 6/06 i 10/06 – ispr.), Općinsko vijeće 
Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 11. 
veljače 2008. godine, donijelo je 

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o održavanju komunalne 

infrastrukture tijekom 2007. godine

I.
Usvaja se Izvješće o održavanju komunalne infra-

strukture tijekom 2007. godine, koje je dostavilo Općinsko 
poglavarstvo i čini sastavni dio ovog Zaključka.

 
II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donoše-
nja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine 
Hrvatska Dubica. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/07-03/01
URBROJ: 2176/10-02-08-32
Hrvatska Dubica, 11. veljače 2008.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.

4.
Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 13. 
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«, 
broj 24/01 i 10/02), Općinsko vijeće Općine Hrvatska 
Dubica, na sjednici održanoj 11. veljače 2008. godine, 
usvojilo je

P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture tijekom 

2008. godine 

I
Ovim Programom održavanja komunalne infrastruk-

ture tijekom 2008. godine (nadalje: Program) određuje 
se održavanje komunalne infrastrukture na području 
Općine Hrvatska Dubica tijekom 2008. godine i to:

- opis i opseg poslova održavanja komunalne 
infrastrukture razlučeno po djelatnostima, s 
procjenom pojedinih predvidivih troškova,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvari-
vanje Programa, s naznakom izvora financiranja 
za svaku od utvrđenih komunalnih djelatnosti.
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OPIS I OPSEG POSLOVA PO DJELATNOSTIMA,  
 PREDVIDIVA SREDSTVA

II.
Ovim Programom obuhvaćeno je održavanje ko-

munalne infrastrukture po pojedinim komunalnim 
djelatnostima, kako slijedi: 

1.  odvodnja atmosferskih voda,
2.  održavanje javnih površina,
3.  održavanje nerazvrstanih cesta,
4.  održavanje groblja i mrtvačnica,
5.  održavanje objekata i uređaja javne rasvjete,
6.  ostali poslovi.

1. Odvodnja atmosferskih voda

Opis poslova:
- čišćenje i održavanje zapuštenih i izrada ce-

stovnih jaraka i propusta uz prometnice, ukla-
njanje pokošenog materijala, strojno čišćenje 
zamuljenih i zatrpanih dijelova, te odvoz mulja 
i zemlje na prikladan deponij,

- pročišćavanje atmosferske odvodnje uz pro-
metnice, čišćenje, te popravak i izrada slivnika 
i propusta,

- održavanje prohodnim postojećih pješačkih 
staza, sanacija oštećenih betonsko/asfaltnih 
dijelova.

Planirana sredstava: 430.000,00 kn.

2. Održavanje javnih površina 

Opis poslova:
- redovito čišćenje i održavanje javnih površina, 

te sakupljanje i odvoz komunalnog otada na 
odlagalište, održavanje prostora oko zgrada u 
vlasništvu Općine Hrvatska Dubica, 

- saniranje divljih deponija,
- održavanje javnih zelenih površina, stabala, 

travnjaka, cvijetnjaka, živica i grmlja, otvorenih 
kanala, prolaza, košnja zelenih površina, sječa 
šiblja,

- održavanje i uređenje dječjeg igrališta,
- nabava košara za smeće i postavljanje istih na 

mjesta određena posebnom odlukom.
Planirana sredstava: 10.000,00 kn

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

Opis poslova:
- sanacija i održavanje asfaltnog kolnika, kolnika 

od kamenog materijala - po potrebi,
- održavanje javnih prometnih površina i dijelo-

va cesta koje prolaze kroz naselje kada se ti 
dijelovi ne održavaju kao javne ceste sukladno 
posebnom zakonu, održavanje vodoravne i 
uspravne prometne signalizacije, održavanje 
odvodnih kanala uz ceste, popravak mostova i 
propusta,

- planiranje i nasipanje šljunka i kamena - po 
potrebi,

 -  održavanje prometnih znakova, te postavljanje 
novih - po potrebi,

- zimska služba (održavanje kolnika u zimskim 
uvjetima).

Planirana sredstva: 330.000,00 kn

4. Održavanje groblja i mrtvačnica

Opis poslova:
- redovito održavanje prostora i zgrada za obav-

ljanje ispraćaja i pokopa pokojnika na mjesnim 
grobljima, te Spomen obilježja masovne grobnice 
u naselju Baćin, Spomen obilježje poginulih 
hrvatskih branitelja na Cvjetnom viru, u Ul. 
Vjekoslava Venka i u naselju Slabinja na način 
redovitog košenja trave, sječa i uklanjanje šiblja, 
suhog drveća i korova, sakupljanje i uklanjanje 
suhih vijenaca i ostataka od izgorjelih svijeća, 
popravak pristupnih puteva i slično. 

Planirana sredstava: 5.000,00 kn

5. Javna rasvjeta

Opis poslova:
- održavanje stupova javne rasvjete, zamjena 

dotrajalih i oštećenih svjetiljki, luksomata i ra-
svjetnih armatura (rasvjetnih tijela), te ostalih 
dijelova, odnosno drugog potrošnog materija-
la),

- nabava, postavljanje i skidanje prigodnih blag-
danskih rasvjetnih ukrasa,

- nabava i ugradnja ormarića.
Planirana sredstva: 700.000,00 kn.

6.  Ostali poslovi na održavanju komunalne 
infrastrukture

Opis poslova:
- poslovi koji se nisu mogli predvidjeti u podtočka-

ma 1-6 ove točke (prigodno uređenje područja 
na kojemu se održavaju prigodne manifestacije, 
održavanje prigodom vremenskih nepogoda, 
materijalni troškovi i slično).

Planirana sredstva: 10.000,00 kn.

ISKAZ fINANCIJSKIH SREDSTAVA, IZVORI  
 fINANCIRANJA 

III.
Sredstva za realizaciju ovoga Programa (izvori 

financiranja) osiguravaju se iz prihoda komunalne 
naknade, od godišnje grobne naknade, poreza za 
korištenje javnih površina i ostalih prihoda Općine 
Hrvatska Dubica.
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ZAVRŠNE ODREDBE

IV.
Radove utvrđene ovim Programom, sukladno po-

sebnoj odluci i ugovoru, obavljat će Društvo Komunalac 
– Hrvatska Dubica d.o.o. za komunalne djelatnosti, 
Petra Berislavića bb Hrvatska Dubica, sukladno po-
sebnoj odluci i ugovoru.

O izvršenju ovog Programa Općinsko poglavarstvo 
Općine Hrvatska Dubica dužno je, do kraja ožujka 
2009. godine, podnijeti pisano Izvješće Općinskom 
vijeću Općine Hrvatska Dubica.

IV.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u 

»Službenom vjesniku« Općine Hrvatska Dubica. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/08-01/01
URBROJ: 2176/10-02-08-02
Hrvatska Dubica, 11. veljače 2008.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.

5.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05) i 
članka 13. Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni 
vjesnik«, broj 24/01 i 10/02), Općinsko vijeće Općine 
Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 11. veljače 
2008. godine, usvojilo je

P R O G R A M
javnih potreba u društvenim djelatnostima 

tijekom 2008. godine

I.

Ovim Programom javnih potreba u društvenim 
djelatnostima tijekom 2008. godine utvrđuju se oblici 
i korisnici potpora na području Općine Hrvatska Dubi-
ca tijekom 2008. godine (nadalje: Program), te iznos 
sredstava predviđen za pojedinog korisnika i nadzor 
nad namjenskim trošenjem istih. 

II.

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za 
podmirenje javnih potreba u društvenim djelatnostima 
tijekom 2008. godine, i to:

- za javne potrebe u socijalnoj skrbi,
- za javne potrebe u kulturi,

-  za stipendiranje učenika i studenata:
- za javne potrebe u športu,
- za javne potrebe u vatrogastvu,
- za javne potrebe za rad i funkcioniranje Crvenog 

križa,
- za javne potrebe za sustav civilne zaštite.

- Potpore za javne potrebe u socijalnoj skrbi

Kroz oblik javnih potpora u socijalnoj skrbi cilj je 
pomoći ostvarenju osnovnih preduvjeta za kvalitetan 
život građana, za podmirenje troškova stanovanja 
socijalno ugroženih građana, te pomoć slabima, 
nemoćnima i osobama s invaliditetom, za očuvanje 
zdravlja ljudi. 

Za javne potrebe u socijalnoj skrbi u Proračunu 
Općine Hrvatska Dubica za 2008. godinu planiraju 
se sredstva u iznosu od 210.000,00 kn, a ista će se 
realizirati u novcu ili u naravi, kako slijedi:

-  jednokratne novčane pomoći za sufinanciranje 
podmirenja troškova stanovanja i drugih životnih 
potreba (komunalna naknada, električna ener-
gija, voda, troškova liječenja, nabave lijekova i 
sl.) obiteljima slabog imovnog stanja u iznosu 
od po 400,00 kn, 

-  za opremanje novorođenog djeteta u iznosu od 
po 1.000,00 kn,

-  za sufinanciranje minimalnih pogrebnih troš-
kova umrlih osoba koje nemaju srodnika ili čiji 
su srodnici slabog imovnog stanja, tako da ne 
mogu platiti pogrebne troškove, te ako nakna-
du za pogrebne troškove ne mogu ostvariti od 
Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora, 

 -  jednokratne novčane pomoći obiteljima s dje-
com s teškoćama u razvoju odnosno s djecom 
s posebnim potrebama u iznosu od po 1.000,00 
kn,

-  za sufinanciranje nabave ogrijeva, prema po-
sebnom propisu,

- za sufinanciranje prehrane učenika Osnovne 
škole Ivo Kozarčanin Hrvatska Dubica u iznosu 
od 50.000,00 kn,

-  nabava kućnih potrepština, higijenskih i drugih 
potrepština obitelji i samaca koji se nađu u 
materijalnim teškoćama, te teškoćama nastalim 
zbog bolesti, vremenskih nepogoda i sl.

- Potpore za javne potrebe u kulturi

Kroz oblik javnih potreba u kulturi cilj je omogućiti: 
osmišljavanje društvenog života građana i stvaranje 
uvjeta za raznovrsnijim društvenim sadržajima, redovnu 
programsku aktivnost ustanova i udruga u kulturi, te 
podupirati kulturni amaterizam i kulturno stvaralaštvo, 
a putem promotivnih, izložbenih i drugih stvaralaštva 
promicati kulturnu baštinu, obogatiti kulturno-zabavni 
život građana i podići kulturnu ponudu Općine Hrvat-
ska Dubica.

Za javne potrebe u kulturi planiraju se proračunska 
sredstva, kako slijedi:
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-  za osnovnu djelatnost rada Narodne knjižnice 
i čitaonice »Ivo Kozarčanin« Hrvatska Dubica 
predviđaju se sredstva u iznosu od 403.000,00 
kn, 

-  za rad Kulturno umjetničkog društva »Jeka« 
Hrvatska Dubica, po odluci Općinskog poglavar-
stva sukladno Planu i programu rada društva.

 

- Potpore za javne potrebe u športu:

Kroz oblik javnih potreba u športu cilj je omogućiti 
bavljenje tjelesnom aktivnošću što većeg broja gra-
đana, osobito djece i mladeži, a koja se organizirano 
izvodi radi postizanja športskih postignuća, te radi 
unaprjeđenja zdravlja ili rekreacije. 

Za javne potrebe u športu, a temeljem iskazanih 
programa, sufinancirat će se rad športskih udruga i 
to:

Nogometnog kluba »Una – mladost« Hrvatska 
Dubica, Šahovskog kluba Una Hrvatska Dubica, 
Stolnoteniskog kluba Una Hrvatska Dubica, Športsko 
ribolovne udruge »Mladica« Hrvatska Dubica i Lovač-
kog društva »Jelen« Hrvatska Dubica. 

Planirana sredstva u iznosu od 70.000,00 kn. 

- Potpore za stipendiranje učenika i studenata:

Potpore stipendiranja učenika i studenata realizirat 
će se sukladno općem aktu i odlukama Općinskog 
poglavarstva.

Planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kn.

- Potpore za javne potrebe u vatrogastvu:

Svrha potpora za javne potrebe u vatrogastvu 
je funkcioniranje vatrogasne djelatnosti koja je od 
interesa za Republiku Hrvatsku, za nabavu potrebne 
opreme čija je svrha osiguranje provedbe preventivnih 
mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara 
i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i ek-
splozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i 
opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u 
ekološkim i inim nesrećama.

Planirana sredstva u iznosu od 170.000,00 kn. 

- Potpore za rad i funkcioniranje Crvenog 
križa:

Potpora za rad i funkcioniranje Hrvatskog crve-
nog križa ostvaruje se kroz sufinanciranje redovne 
djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Hrvatska 
Kostajnica (Služba traženja i redovita aktivnost) s 
ostalim jedinicama lokalne samouprave, a sukladno 
posebnoj odluci Općinskog vijeća i Općinskog pogla-
varstva, te potpisanoga sporazuma. 

Planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.

- Potpore za sustav civilne zaštite:

Potpora za sustav civilne zaštite realizirat će se kroz 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja, te 
opremanje, osposobljavanje i usavršavanje postrojbe 
civilne zaštite.

Planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.

- Ostale javne potpore: 

Temeljem ukazane potrebe i predočenja programa 
rada predviđaju se sredstva za sufinanciranje aktiv-
nosti udruga građana, te za financiranje aktivnosti i 
manifestacija od značenja za Općinu Hrvatska Dubica 
(Dan općine, državni i vjerski blagdani), a koje nisu 
utvrđene ovim Programom. 

Iznos sredstava za namjene iz ove točke, utvrdit će 
Općinsko poglavarstvo donošenjem posebne odluke, 
a sukladno prilivu sredstava u općinski proračun. 

III.
O novčanim potporama planiranih potpora, a koji 

nisu utvrđeni odredbom točke I. ovog Programa odlučuje 
Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska Dubica dono-
šenjem posebnih odluka, a sve temeljem podnesenih 
zamolbi pojedinog korisnika i uz predočenje potrebite 
dokumentacije (zadnji odrezak od mirovine, izjavu o 
zajedničkom kućanstvu, potvrda o evidenciji na Hrvat-
skom zavodu za zapošljavanje, potvrda o visini plaće, 
uvjerenje o redovnom školovanju, liječničko uvjerenje, 
smrtni list i drugo za fizičke osobe, te programa rada 
za pravne osobe). 

Korisnici sredstava po ovom Programu dužni su, do 
15. listopada 2009. godine, Općinskom poglavarstvu 
podnijeti izvješće o namjenskom trošenju dobivenih 
sredstava. 

IV.
Realizacija ovog Programa ovisi o dinamici prili-

va sredstava i izvršenja Proračuna Općine Hrvatska 
Dubica tijekom 2008. godine.

Ukoliko se priliv sredstava u općinski proračun ne 
bude ostvarivao u planiranomu iznosu, za taj postotak 
će se umanjiti i predviđeni iznos sredstava iz ovog 
Programa, utvrđen za pojedinog korisnika. 

V
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u 

»Službenom vjesniku« Općine Hrvatska Dubica. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/08-01/01
URBROJ: 2176/10-02-08-02
Hrvatska Dubica, 11. veljače 2008.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.
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1.
Temeljem članka 4. stavka 1., članka 9. stavka 1. 

Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Lekenik 
(»Službeni vjesni«, broj 41/07), članka 26. Statuta Op-
ćine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 44/06 pročišćeni 
tekst), Općinsko vijeće Općine Lekenik, na 20. sjednici 
održanoj 29. siječnja 2008. godine, donosi 

O D L U K U 
o izboru članova Savjeta mladih Općine Lekenik 

Članak 1.
Na temelju javnog poziva i dostavljene liste kandi-

data, u Savjet mladih Općine Lekenik biraju se: 
1. ALMIR BILALIĆ, iz Lekenika, Bana  

Jelačića 3/b, 
2.  ANAMARIJA JURČIĆ, iz Lekenika,  

Zagrebačka 20a, 
3. IVANA ROBIĆ-ŠEPAK, iz Donjeg  

Vukojevca 10c 
4.  MAJA ROMARIĆ, iz Lekenika, Posavska 30, 
5.  MARKO ŠTEFULČIĆ, iz Lekenika,  

Kolodvorska 10b. 

Članak 2.
Mandat članova Savjeta, njihov djelokrug i način 

rada određen je Odlukom o osnivanju Savjeta mladih 
Općine Lekenik. 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LEKENIK 

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 007-03/08-01/05 
URBROJ: 2176/12-08/01 
Lekenik, 29. siječnja 2008.

Predsjednik
Marijan Crnkoci, v.r.

2.
Na temelju članka 15. stavka 1. i 2. Zakona o 

ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 
47/99), članka 26. stavka 1. točka 10. Statuta Općine 
Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 44/06 pročišćeni 
tekst), Općinsko vijeće Općine Lekenik, na 20. sjednici 
održanoj 29. siječnja 2008. godine, donijelo je 

O D L U K U 
o imenovanju privremenog voditelja ustanove 

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 1. 

Vedran Havidić iz Poljane Lekeničke 11, zamje-
nik općinskog načelnika, imenuje se za privremenog 
voditelja Narodne knjižnice čitaonice u Lekeniku, 
do imenovanja voditelja ustanove na temelju javnog 
natječaja. 

Članak 2.

Privremeni voditelj ustanove iz članka 1. ove Odluke 
ovlašten je pod nadzorom osnivača, Općine Lekenik 
obaviti pripreme za početak rada ustanove, a posebno 
pribaviti potrebne dozvole za početak rada, te podnijeti 
prijavu za upis u sudski registar ustanova. 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Le-
kenik. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LEKENIK 

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 612-04/08-02/01 
URBROJ: 2176/12-08-01 
Lekenik, 29. siječnja 2008.

Predsjednik
Marijan Crnkoci, v.r.

3.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01 i 125/05), članka 2. Zakona o financiranju 
jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novi-
ne«, broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 
117/01, 150/02, 143/03 i 132/06) i članka 26. stavka 1. 
točke 20. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, 
broj 44/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Lekenik, na 20. sjednici održanoj 29. siječnja 2008. 
godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjenama Odluke o kriterijima za utvrđivanje 
plaća i drugih primanja dužnosnika Općinskog 
vijeća, Općinskog poglavarstva i službenika i 
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Lekenik

Članak 1.

U članku 4. Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća i 
drugih primanja dužnosnika Općinskog vijeća, Općinskog 
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poglavarstva i službenika i namještenika Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, 
broj 41/07) točka III. mijenja se i glasi:

»III.
1. Voditelj knjižnice 3,0.«

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LEKENIK 

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 120-01/08-01/01 
URBROJ: 2176/12-08-01 
Lekenik, 29. siječnja 2008.

Predsjednik
Marijan Crnkoci, v.r.

4.
Na temelju članka 78. i 325. Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07), 
članka 26. stavka 1. točke 3. Statuta Općine Lekenik 
(»Službeni vijesnik«, broj 44/06 pročišćeni tekst), odred-
bi Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru 
Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 41/04, 39/05 
i 3/07), te Izvješća o stanju u prostoru Općine Lekenik 
(»Službeni vjesnik«, broj 41/04 i 3/07), Općinsko vijeće 
Općine Lekenik, na 20. sjednici održanoj 29. siječnja 
2008. godine, donijelo je slijedeću 

O D L U K U 
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Lekenik 

Članak 1. 
Za potrebe Općine Lekenik pristupa se izradi iz-

mjena i dopuna Prostornog plana Općine Lekenik (u 
nastavku teksta: PPUO Lekenik). 

Članak 2. 
Općinsko poglavarstvo Općine Lekenik kao nositelj 

izrade izmjena i dopuna PPU odgovorno je za postupak 
izrade i donošenja istog. 

Izrada izmjena i dopuna PPUO Lekenik ugovorno 
će se povjeriti Županijskom zavodu za prostorno 
uređenje i graditeljstvo Sisačko-moslavačke županije, 
koji je bio izrađivač i osnovnog plana, uz suglasnost i 
koordinaciju Županijskog poglavarstva. 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje izmjena 
i dopuna PPUO Lekenik 

Članak 3. 
Pravna osnova za izradu izmjena i dopuna PPUO 

Lekenik je:

-  Zakon o prostornom uređenju i gradnji, 
-  Program mjera za unapređenje stanja u prostoru 

Općine Lekenik, te 
-  Izvješće o stanju u prostoru Općine Lekenik. 
Naime, PPUO Lekenik, detaljnije određuje pro-

storni razvoj Općine Lekenik s osnovom prostornih i 
funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih 
prostornih cjelina, budući da Prostornim planom uređe-
nja Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik«, 
broj 4/01) kao planom višeg reda nisu riješene lokacije 
pojedinih infrastruktutrnih objekata. 

II. Obuhvat izmjena i dopuna PPUO Lekenik 

Članak 4. 
Prostorni obuhvat izmjena i dopuna PPUO Lekenik 

utvrđen je osnovnim PPUO Lekenik obuhvaća admi-
nistrativnu granicu općine. 

III. Ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna 
PPUO Lekenik 

Članak 5. 
Praćenjem stanja u prostoru Općine Lekenik nakon 

donošenja PPUO Lekenik i njegove provedbe ukazala 
se potreba za provjeru i preispitivanje postavki istog 
iz nekoliko razloga: 

-  formiranjem dodatnih površina za razvitak 
gospodarstva (formiranje gospodarskih zona, 
formiranje turističko-ugostiteljskih zona), na-
ročito nakon definiranja idejnog projekta trase 
koridora autoceste Zagreb - Sisak), 

-  za dio postojećih građevina sagrađenih unutar 
granica građevinskog područja naselja (naročito 
velik broj stambenih građevina u naselju Polja-
na Lekenička), pojavio se problem »izdavanja 
rješenja o izvedenom stanju« za građevine koje 
su izgrađene bez lokacijske dozvole, odnosno 
rješenja o uvjetima građenja, iz razloga premale 
udaljenosti građevina od susjednih parcela, za-
državanje postojeće drvene tradicijske stambene 
zgrade uz novosagrađenu stambenu zgradu, 

-  korekcija granice građevinskog područja u dije-
lovima gdje se granica građevinskog područja 
neposredno dotiče planirane trase koridora 
autoceste koja je u dijelu od Velike Gorice do 
naselja Lekenik definirana Idejnim projektom. 
Promijenili su se položaji nekih elemenata au-
toceste kao što su položaji stajališta, cestovni 
prijelazi u dvije razine - nadvožnjaci i prilazi tim 
nadvožnjacima sa ostalih cesta, 

-  razmatranje pojedinačnih zamolbi građana koji 
su pristigli nakon donošenja PPUO Lekenik, a 
odnose se na proširenje granica građevinskog 
područja. 

Općina Lekenik nalazi se na prostoru kroz koji 
prolazi planirana trasa autoceste Zagreb - Sisak 
zbog koje je pojačan interes za gradnju gospodarskih 
i poslovnih objekata. Iz ovog razloga predviđeno je 
formiranje dodatnih gospodarskih zona u Lekeniku, te 
formiranje istih u Dužici, Poljani Lekeničkoj, Donjem 
Vukojevcu i Pešćenici.
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formiranje novih izdvojenih građevinskih područja 
za isključivo turističko-ugostiteljsku namjenu eko-etno 
sela predviđa se na području Gornjeg Vukojevca, dok 
se na području farkašića predviđa formiranje istog, 
namjene kupalište s auto kampom. 

IV. Ciljevi i programska polazišta 

Članak 6. 
Načelo održivog razvoja i sveobuhvatnog pristupa 

prostornom planiranju određuju ciljeve izmjena i dopu-
na PPUO Lekenik koji će se očitovati kroz usklađenje 
uvjeta uređenja pojedinog područja općine i interesa 
raznih korisnika prostora. 

Jedan od ciljeva je i postaviti okvire gospodarske 
revitalizacije prostora čime se mogu ostvariti uvjeti 
većeg zapošljavanja, a time posredno i gospodarski 
razvitak općine.

Općina Lekenik u želji ostvarenja tog cilja nastojat 
će najoptimalnije smjestiti veći broj komunalno uređe-
nih gospodarski uređenih zona koje bi se u prostoru 
rasporedile tako da što manje ugrožavaju postojeća 
stambena naselja, a svojim transportom budu što 
bliže povezana s novoplaniranom autocestom. Velika 
potražnja poslovnih subjekata za komunalno uređenim 
poslovnim prostorima zahtijeva unošenja u prostorni 
plan takvih površina za koje je obveza izraditi DPU 
za njihovu konačnu provedbu. 

Članak 7. 
U izmjenama i dopunama PPUO Lekenik kojima 

se kroz sustavno ostvarivanje prostornih i ostalih 
potrebnih uvjeta za gospodarski i društveni razvitak, 
potrebno je ostvariti slijedeće: 

-  definirati buduću strategiju prostornog razvitka 
Općine Lekenik, 

-  uskladiti planirani razvitak s realnim mogućno-
stima, 

-  valorizirati povijesnu matricu, identitet i poseb-
nosti tipologije općine, 

-  vrednovati postojeći graditeljski fond, 
-  osigurati sudjelovanje korisnika prostora u 

procesu izrade plana, 
-  stvoriti prostorne preduvjete za gospodarski 

razvoj Općine Lekenik, 
-  ostvariti planske preduvjete za gradnju građevina 

društvenog i javnog standarda, 
-  stvoriti mogućnosti za prostorni razvoj i na-

dogradnju urbanog ambijenta - nove urbane 
vrijednosti, 

-  stvoriti preduvjete za kvalitetnije prometno i 
komunalno opremanje općine, 

-  zaštiti krajobraze i prirodne vrijednosti, te 
-  osigurati preduvjete za zaštitu prostora i oko-

liša. 
Glavni ciljevi gospodarskog razvitka Općine Le-

kenik su: 
-  modernizirati gospodarstvo, potaknuti razvoj 

inovativnih i izvozno orjentiranih proizvodnih 
sustava, 

-  priskrbiti razvojnu pomoć u gospodarsko ugro-
ženim djelatnostima, 

-  čuvati i unapređivati okoliš, spomeničku baštinu 
i krajolik kao razvojne resurse, te 

-  valorizirati resurse i razviti turizam na novim 
osnovama (seoski, eko-turizam). 

Korištenje prirodnih resursa Općine Lekenik u 
razvoju turizma uključuje: 

-  izuzetno povoljan prometni položaj, 
-  vezu s glavnim gradom Republike Hrvatske, 

županijskim središtem te ostalim urbanim cen-
trima Središnje Hrvatske, 

-  prirodne cjeline, 
-  kulturno-povijesno naslijeđe. 
Prioriteti prometnog rješenja Općine Lekenik su: 
-  rasterećenje i izmještanje prometa sa D-30 

Zagreb - Petrinja - Hrvatske Kostajnica i D-36 
Karlovac - Pokupsko - Sisak - Popovača, 

-  optimalno povezivanje pojedinih dijelova opći-
ne, 

-  povezivanje općine s ostalim dijelovima župa-
nije. 

Prioriteti u razvoju komunalne infrastrukture od-
nose se na: 

-  razvijanje infrastrukturnih sustava koji trebaju 
učinkovito pratiti urbani razvitak, 

-  ostvarenje minimalnog standarda komunalne 
opremljnosti u općini, 

-  osiguranu opskrbu zdravom pitkom vodom, 
-  sigurnost opskrbe kvalitetnom energijom - pli-

nofikacija područja,
-  opremljenost čitavog područja cjelovitim susta-

vom odvodnje s tretmanom otpadnih  voda, 
-  smanjenje mogućih utjecaja komunalne infra-

strukture na okoliš na najmanju mjeru. 

V.  Stručne podloge 

Članak 8. 
Za potrebe izmjena i dopuna PPUO Lekenik koristit 

će se već izrađene stručne podloge: 
- Konzervatorska podloga za PPUO Lekenik, 

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne 
baštine, Odsjek za povijesne cjeline, prosinac 
2005., 

- Studija valorizacije prostorno prometnog sustava 
SMŽ, IGH, izrađena 2007., 

- Studija zaštite prirode SMŽ, Državni zavod za 
zaštitu prirode, Zagreb 2006. godina. 

VI. Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima 
koja daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i 
propisani dokumenti) za izradu izmjena i dopu-
na PPUO Lekenik iz područja svog djelokruga, 
te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi 
izmjena i dopuna PPUO Lekenik 

Članak 9. 
Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja 

svog djelokruga za potrebe izrade izmjena i dopuna 
PPUO Lekenik zatražit će se od: 
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-  MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu 
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, 
Mesnička 49, 10000 Zagreb, 

-  MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu 
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku, 
Ivana Meštrovića 28, 44000 Sisak, 

-  MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu 
prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, 

-  MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za nekret-
nine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja 
Petra Krešimira 1, 10000 Zagreb, 

-  MINISTARSTVO fINANCIJA, Katančićeva 5, 
10000 Zagreb, 

-  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, 
Policijska uprava Sisačko-moslavačka, Odjel 
upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spa-
šavanja, Rimska 19, 44000 Sisak, 

-  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RlBARSTVA 
I RURALNOG RAZVOJA, Ulica Grada Vukovara 
78, 10000 Zagreb, 

-  MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PRO-
STORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA, 
Republike Austrije 20, 10000 Zagreb, 

-  DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE, Trg 
I. Mažuranića 5, 10000 Zagreb, 

-  DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVA-
NJE, Područni ured Sisak, I. K. Sakcinskog 26, 
44000 Sisak, 

-  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni 
odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, 
Stjepana i Antuna Radića 36, 44000 Sisak 

-  URED DRŽAVNE UPRAVE U SISAČKO-MOSLA-
VAČKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo, 
Stjepana i Antuna Radića 36, 44000 Sisak, 

-  URED DRŽAVNE UPRAVE U SISAČKO-MO-
SLAVAČKOJ ŽUPANIJI, Služba za društvene 
djelatnosti, Odsjek za društvene djelatnosti, l. 
K. Sakcinskog 26, 44000 Sisak, 

-  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni 
odjel za zaštitu okoliša i prirode, Trg bana Josipa 
Jelačića 6, 44000 Sisak, 

-  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni 
odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Stjepana i 
Antuna Radića 36, 44000 Sisak, 

-  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni 
odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gos-
podarstvo, Stjepana i Antuna Radića 36, 44000 
Sisak, 

-  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni 
odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo i 
turizam, Stjepana i Antuna Radića 36, 44000 
Sisak, 

-  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni 
odjel za prosvjetu, kulturu i šport, Stjepana i 
Antuna Radića 36, 44000 Sisak, 

-  JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTI-
ĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA, Sisačka 
bb, 44317 Popovača, 

-  HRVATSKE CESTE, d.o.o. za upravljanje, 
građenje i održavanje državnih cesta, Sektor 
za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel 
za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 
10000 Zagreb, 

-  HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., 10000 Zagreb, 
Širolina 4, 

-  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO-
MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, Stjepana i Antuna 
Radića 33, 44000 Sisak, 

-  HŽ - INfRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, 
održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture, 
RAZVOJ I INVESTICIJE, Mihanovićeva 12,1000 
Zagreb, 

-  HP - HRVATSKA POŠTA, d.d. PODRUČNA 
UPRAVA SREDIŠNJA HRVATSKA, POŠTANSKO 
SREDIŠTE SISAK, Stjepana i Antuna Radića 
29, 44000 Sisak, 

-  HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, 
Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, 

-  HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. 
REGIJA SJEVER - TK CENTAR SISAK, I. K. 
Sakcinskog 24, 44000 Sisak, 

-  UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HR-
VATSKE, Nova Ves 50, 10000 Zagreb, 

-  ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o. RJ projektiranje i 
nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb, 

-  HEP HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. 
Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu 
izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 
10000 Zagreb, 

-  HEP - OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA 
d.o.o., Prijenosno područje Velika Gorica,  Slavka 
Kolara 17, 10410 Velika Gorica, 

-  HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTA-
VA d.o.o. Distribucijsko područje »ELEKTRA 
SISAK«, Kralja Tomislava 42, 44000 Sisak, 

-  PLINACRO d.o.o. Služba razvoja i investicija, 
PJ Priprema građenja, Savska cesta 88a, 10000 
Zagreb, 

-  HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za 
vodno područje sliva Save: 

 - Služba planiranja, pripreme i razvoja, 
 -  Služba studijsko razvojnih poslova, 
 -  Služba korištenja voda, Ulica grada  

Vukovara 220, 10000 Zagreb, 
-  HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel 

za vodno područje sliva Save, VODNOGOS-
PODARSKA ISPOSTAVA »BANOVINA«, Obala 
Ruđera Boškovića 11, 44000 Sisak, 

-  »HRVATSKE ŠUME«, p.o. Uprava šuma Po-
družnica Sisak, Josipa Runjanina 12, 44000 
Sisak, 

-  Općine i gradovi susjedi Općine Lekenik. 
 
VII. Rok za izradu izmjena i dopuna PPU Općine 

Lekenik, odnosno njegovih pojedinih faza i 
rok za pripremu zahtjeva za izradu izmjena 
i dopuna PPU OL tijela i osoba određenih 
posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o 
složenosti pojedinog područja, duži od trideset 
dana

Članak 12. 
Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna 

PPU Općine Lekenik: 
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-  dostava zahtjeva za izradu izmjena i dopuna 
PPU OL (podaci, planske smjernice i propisani 
dokumenti) - u roku od najviše 30 dana, 

-  dostava zahtjeva za izradu izmjena i dopuna 
PPU OL (podaci, planske smjernice i propisa-
ni dokumenti) od strane Ministarstva kulture, 
Uprave za zaštitu kultrurne baštine - u roku od 
najviše 60 dana, 

-  izrada Nacrta prijedloga izmjena i dopuna PPU 
OL za potrebe prethodne rasprave - u roku 
od najviše 60 dana po isteku roka za dostavu 
zahtjeva, 

-  izrada prijedloga izmjena i dopuna PPU OL 
za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 
30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj 
raspravi, 

-  javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna PPU OL 
- u trajanju od najviše 15 dana, 

-  izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 
najviše 30 dana od proteka roka za davanje 
pisanih prijedloga i primjedbi, 

-  izrada Nacrta konačnog prijedloga izmjena i 
dopuna PPU OL - u roku od najviše 15 dana 
od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi, 

-  dostava mišljenja tijela i osoba određenih poseb-
nim propisima - u roku od najviše 30 dana, 

-  izrada Konačnog prijedloga izmjena i dopuna 
PPU OL - u roku od najviše 15 dana od isteka 
roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba odre-
đenih posebnim propisima i 

-  donošenje izmjena i dopuna PPU OL - u roku 
od najviše 270 dana od završetka javne raspra-
ve. 

Rok za pripremu zahtjeva za izradu izmjena i dopuna 
PPU Općine Lekenik od strane tijela i osoba određenih 
posebnim propisima je najviše 30 dana. 

Iznimno, ovisno o složenosti područja obuhvata, rok 
za pripremu zahtjeva za izradu izmjena i dopuna PPU 
Općine Lekenik od strane Ministarstva kulture, Uprave 
za zaštitu kulturne baštine je najviše 60 dana. 

VIII. Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja 
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, 
odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja 
izmjena i dopuna PPU Općine Lekenik 

Članak 13. 
Do donošenja izmjena i dopuna PPUO Lekenik u 

području njegovog obuhvata ne postoje zabrane koje 
se odnose na zahvate u prostoru, već se izdavanje 
akata temelji na važećem PPUO Lekenik (»Službeni 
vjesnik«, broj 17A). 

IX. Izvori financiranja izrade izmjena i dopuna PPUO 
Lekenik 

Članak 14. 
Izrada izmjena i dopuna PPUO Lekenik financira 

se iz Proračuna Općine Lekenik za 2008. i 2009. 
godinu. 

X. Završne odredbe 

Članak 15. 
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke 

tijelima i osobama određenim posebnim propisima, a 
navedenim u članku 11. iste. 

Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom 
zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani doku-
menti) za izradu izmjena i dopuna PPUO Lekenik. 

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 12. ove 
Odluke. 

Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisi-
ma (članak 11. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u 
određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom 
slučaju moraju se u izradi i donošenju izmjena i do-
puna PPUO Lekenik, poštivati uvjeti koje za sadržaj 
prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi 
i dokumenti. 

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministar-
stvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditelj-
stva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj 
inspekciji, Vinogradska 25, 10000 Zagreb. 

Članak 16. 
Za koordinatora izrade ovih izmjena i dopuna PPUO 

Lekenik imenuje se predsjednik Općinskog vijeća. 

Članak 17. 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama PPUO Le-

kenik stupa na snagu danom objave u »Službenom 
vjesniku« Općine Lekenik. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LEKENIK 

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 350-02/08-01/01 
URBROJ: 2176/12-08-01 
Lekenik, 29. siječnja 2008.

Predsjednik
Marijan Crnkoci, v.r.

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
1.
Na temelju članka 51. stavka 1. točke 13. Statuta 

Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 44/06 - pro-
čišćeni tekst), Općinsko poglavarstvo Općine Lekenik, 
na 40. sjednici održanoj 13. veljače 2008. godine, 
donijelo je slijedeću

 O D L U K U
 o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju 

cijena uređenog grobnog mjesta, izgradnje 
grobnih okvira i godišnje grobne naknade
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Članak 1.
Članak 3. Odluke o utvrđivanju cijena uređenog grobnog mjesta, izgradnje grobnih okvira i godišnje grobne 

naknade (»Službeni vjesnik«, broj 11/07), mijenja se i glasi:
»Cijene iz članka 2. po točkama 1. - 6. utvrđuju se u slijedećim iznosima:

1. Cijene po zonama prema novim planovima za groblje u Pešećnici

 ZONA »A«

VRSTA GROBNOG 
MJESTA UDIO ZEMLJIŠTA OKVIR I STAZA UKUPNA CIJENA

a) jednostruko mjesto 2.300,00 kn 2.000,00 kn 4.300,00 kn
b) dvostruko mjesto 3.000,00 kn 2.700,00 kn 5.700,00 kn
c) trostruko mjesto 3.500,00 kn 3.200,00 kn 6.700,00 kn

ZONA »B«

VRSTA GROBNOG 
MJESTA UDIO ZEMLJIŠTA OKVIR I STAZA UKUPNA CIJENA

a) jednostruko mjesto 1.800,00 kn 2.000,00 kn 3.800,00 kn
b) dvostruko mjesto 2.300,00 kn 2.700,00 kn 5.000,00 kn
c) trostruko mjesto 2.700,00 kn 3.200,00 kn 5.900,00 kn

ZONA »C«

VRSTA GROBNOG 
MJESTA UDIO ZEMLJIŠTA OKVIR I STAZA UKUPNA CIJENA

a) jednostruko mjesto 1.400,00 kn 2.000,00 kn 3.400,00 kn
b) dvostruko mjesto 1.800,00 kn 2.700,00 kn 4.500,00 kn
c) trostruko mjesto 2.200,00 kn 3.200,00 kn 5.400,00 kn

ZONA »D«

VRSTA GROBNOG 
MJESTA UDIO ZEMLJIŠTA OKVIR I STAZA UKUPNA CIJENA

a) jednostruko mjesto  1.100,00 kn 2.000,00 kn 3.100,00 kn
b) dvostruko mjesto  1.400,00 kn 2.700,00 kn 4.100,00 kn
c) trostruko mjesto 1.700,00 kn 3.200,00 kn 4.900,00 kn

2.  Cijene po novom planu uređenja za groblje u Žažini

VRSTA GROBNOG 
MJESTA UDIO ZEMLJIŠTA OKVIR I STAZA UKUPNA CIJENA

a) jednostruko mjesto 1.100,00 kn 2.000,00 kn 3.100,00 kn
b) dvostruko mjesto 1.400,00 kn 2.700,00 kn 4.100,00 kn
c) trostruko mjesto 1.700,00 kn 3.200,00 kn 4.900,00 kn

3.  Cijene za interpolirana nova grobna mjesta i dopune na postojećim dijelovima svih groblja na području 
Općine Lekenik

VRSTA GROBNOG 
MJESTA UDIO ZEMLJIŠTA OKVIR I STAZA UKUPNA CIJENA

a) jednostruko mjesto 1.000,00 kn 2.000,00 kn 3.000,00 kn
b) dvostruko mjesto 1.200,00 kn 2.400,00 kn 3.600,00 kn
c) trostruko mjesto 1.500,00 kn 2.900,00 kn 4.400,00 kn

4.  Cijene za neuređena grobna mjesta na svim 
grobljima

VRSTA GROBNOG 
MJESTA UDIO ZEMLJIŠTA

a) jednostruko mjesto 1.000,00 kn
b) dvostruko mjesto 1.200,00 kn
c) trostruko mjesto 1.500,00 kn

5. Troškovi dodatnih radova za sitne usluge na 
grobljima u Općini Lekenik

Ovi troškovi podrazumijevaju izvođenje sitnih za-
hvata na groblju - izrada dodatnih staza, proširenje 
i slično, a po narudžbi postojećih korisnika grobnih 
mjesta. U cijeni je obuhvaćena priprema terena, sitni 
zemljani iskopi, sloj podložnog šljunka, sitna bočna 
oplata, ojačanje armaturom te dovoz i ugradnja betona 
sa završnom zaštitom istog.
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Obračun radova iz stavka 1. izvršiti će se na temelju 
utrošenog 1 m3 betona u iznosu od 2.200,00 kuna.

6. Cijene godišnje grobne naknade za sva groblja 
na području Općine Lekenik

a) za jednostruko grobno mjesto 60,00 kuna go-
dišnje

b) za dvostruko grobno mjesto 85,00 kuna godiš-
nje

c) za trostruko grobno mjesto 110,00 kuna godiš-
nje

d) za četverostruko grobno mjesto i više 135,00 
kuna godišnje.

Rok plaćanja godišnje grobne naknade je do 1. 
studenoga tekuće godine.«

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Le-
kenik.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 363-05/08-01/03
URBROJ: 2176/12-08-01
Lekenik, 13. veljače 2008.

Predsjednik
Ivica Perović, ing., v.r.

2.
Na temelju članka 391. i članka 35. stavka 2. Zako-

na o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne 
novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00) i 
članka 51. stavka 1. točke 6. Statuta Općine Lekenik 
(»Službeni vjesnik«, broj 44/06 - pročišćeni tekst), 
Općinsko poglavarstvo Općine Lekenik, na 40. sjednici 
održanoj 13. veljače 2008. godine, donijelo je 

 O D L U K U
 o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine 

Lekenik 

Članak 1.
Odobrava se prodaja nekretnina u vlasništvu 

Općine Lekenik i to:
- nekretnina označena kao k.č. broj 21 k.o. Le-

kenik.

 Članak 2.
Za postupak provedbe prodaje iz članka 1. ove 

Odluke osniva se Stručno povjerenstvo za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Općine Lekenik u sastavu:

1. IVAN RAK, član Općinskog poglavarstva, voditelj 
povjerenstva

2. VEDRAN HAVIDIĆ, zamjenik općinskog načel-
nika, član povjerenstva

3. IVAN KENIG, član Općinskog poglavarstva, 
član povjerenstva.

 Članak 3.
Stručno povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke 

dostavlja Općinskom poglavarstvu Općine Lekenik 
Zapisnik o provedenom postupku otvaranja ponuda, 
kao i o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda.

Članak 4.
Općinsko poglavarstvo Općine Lekenik utvrđuje 

prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude s 
obrazloženjem i dostavlja ga Općinskom vijeću Općine 
Lekenik na usvajanje.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Le-
kenik.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 944-18/08-01/02
URBROJ: 2176/12-08-01
Lekenik, 13. veljače 2008.

Predsjednik
Ivica Perović, ing., v.r.

3.
Na temelju članka 391. i članka 35. stavka 2. Zako-

na o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne 
novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00) i 
članka 51. stavka 1. točke 6. Statuta Općine Lekenik 
(»Službeni vjesnik«, broj 44/06 - pročišćeni tekst), 
Općinsko poglavarstvo Općine Lekenik, na 40. sjednici 
održanoj 13. veljače 2008. godine, donijelo je 

 O D L U K U
 o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine 

Lekenik 

Članak 1.
Odobrava se prodaja nekretnina u vlasništvu 

Općine Lekenik i to:
- nekretnina označena kao k.č. broj 258/1 k.o. 

Šišinec upisana u zk ul. 13, površine 964 m2.

 Članak 2.
Za postupak provedbe prodaje iz članka 1. ove 

Odluke osniva se Stručno povjerenstvo za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Općine Lekenik u sastavu:

1. VEDRAN HAVIDIĆ, zamjenik predsjednika Op-
ćinskog poglavarstva, voditelj povjerenstva

2. IVAN KENIG, član Općinskog poglavarstva, 
član povjerenstva

3. IVAN RAK, član Općinskog poglavarstva, član 
povjerenstva.

Članak 3.
Stručno povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke 

dostavlja Općinskom poglavarstvu Općine Lekenik 
Zapisnik o provedenom postupku otvaranja ponuda, 
kao i o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda.
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Članak 4.
Općinsko poglavarstvo Općine Lekenik utvrđuje 

prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude s 
obrazloženjem i dostavlja ga Općinskom vijeću Općine 
Lekenik na usvajanje.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Le-
kenik.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 944-18/08-01/01
URBROJ: 2176/12-08-02
Lekenik, 13. veljače 2008.

Predsjednik
Ivica Perović, ing., v.r.

AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

1.
Nakon izvršenog usklađivanja s izvornim tekstom 

Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Lekenik 
objavljene u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik, 
broj 41/07 od 18. prosinca 2007. godine, utvrđena je 
pogreška te se daje

I S P R A V A K

U članku 26. umjesto riječi »predsjednik Općinskog 
vijeća« treba stajati:

»općinski načelnik«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 007-03/07-01/01
URBROJ: 2176/12-08-03
Lekenik, 6. veljače 2008.

Pročelnik
Krešimir Jelić, dip. iur., v.r.

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Temeljem članka 27. Statuta Općine Topusko (»Služ-

beni vjesnik«, broj 25/01 i 29/06) i članka 10. stavka 
1. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju koncesje ili temeljem ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova u Općini Topusko, 
a sukladno zaključku, Povjerenstva za provođenje 
natječajnog postupka za dodjelu koncesije, obavljanje 
dimnjačarskih poslova i prijedloga Općinskog poglavar-
stva, Općinsko vijeće Općine Topusko, na 16. sjednici 
održanoj 14. veljače 2008. godine, donijelo je 

O D L U K U 
o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih 

poslova 

Članak 1.
Koncesija za djelatnost dimnjačarskih poslova 

dodjeljuje se uslužnom obrtu »Dimnjačar«, Gornji 
Viduševac 135, Glina, vlasništvo, Mate Kirina, na 
vrijeme od 5 godina. 

Koncesija se daje na vrijeme od 5 godina i to počev 
od 1.  veljače 2008. godine. 

Članak 2.
Mjesečna naknada za koncesiju iznosi 100,00 

kuna, koncesionar se obvezuje plaćati Općini Topu-
sko, na žiro-račun 2400008-1845700009 pozivom na 

broj modela 26 5819-150584-425605, do desetog u 
mjesecu za tekući mjesec. 

Članak 3.
Koncesionar je dužan kod pružanja usluga u sve-

mu primjenjivati cijenik koji je dostavio uz ponudu po 
natječaju za dodjelu koncesije. 

Članak 4.
Koncesionar je dužan povjerene usluge obavljati s 

posebnom pažnjom uvažavajući pri tome osjetljivost 
korisnika usluga i posebnu narav povjerene djelatnosti 
te obavljanje istih ne može odbiti. 

Članak 5.
Na temelju ove Odluke Općinsko poglavarstvo sklopit 

će sa izabranim koncesionarom ugovor o obavljanju 
dimnjačarskih poslova s kojim će se urediti sva ostala 
neuređena pitanja. 

Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku« 

Općine Topusko.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TOPUSKO 
OPĆINSKO VIJEĆE 
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KLASA: 363-01/07-01/06 
URBROJ: 2176/18-03-07-09 
Topusko, 14. veljače 2008.

Predsjednica
mr. Jelica Klanfar-Barić, v.r.

2.
Temeljem članka 28. Statuta Općine Topusko 

(»Službeni vjesnik«, broj 25/01 i 29/06), članka 5. 
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Na-
rodne novine«, broj 79/07) prijedloga Zavoda za 
javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije Higi-
jensko-epidemiološke službe i prijedloga Općinskog 
poglavarstva Općine Topusko, Općinsko vijeće Općine 
Topusko, na 16. sjednici održanoj 14. veljače 2008.
godine, donijelo je 

O D L U K U
o usvajanju Preventivnog programa zaštite 
pučanstva od zaraznih bolesti na području 

Općine Topusko za 2008. godinu

Članak 1. 

Usvaja se Preventivni program zaštite pučanstva 
od zaraznih bolesti na području Općine Topusko za 
2008. godinu. 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u »Službenom vjesniku« Općine Topusko.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TOPUSKO 
OPĆINSKO VIJEĆE

 
KLASA: 541-01/06-01/01 
URBROJ: 2176/18-03-08/09 
Topusko, 14. veljače 2008.

Predsjednica
mr. Jelica Klanfar-Barić, v.r. 

3.
Na temelju članka 27. Statuta Općine Topusko 

(»Službeni vjesnik«, broj 25/01 i 29/06), Općinsko 
vijeće Općine Topusko, na 16. sjednici održanoj 14. 
veljače 2008. godine, donijelo je 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima 

za utvrđivanje plaća, naknada i drugih 
primanja dužnosnika, članova Općinskog 

vijeća i Općinskog poglavarstva i djelatnika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko 

Članak 1. 
U nazivu Odluke o kriterijima za utvrđivanje pla-

ća, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova 
Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva i djelat-
nika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko 
(»Službeni vjesnik«, broj 18/05) iza riječi »Općinskog 
poglavarstva« stavlja se zarez i dodaju riječi »članova 
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.« 

Članak 2. 
U članku 1. Odluke iza riječi »Općinskog poglavar-

stva« stavlja se zarez i dodaju riječi »članova vijeća 
i predstavnika nacionalnih manjina.« 

Članak 3. 
U članku 7. Odluke riječi »Predsjednik i« brišu 

se. 

Članak 4. 
Članak 9. Odluke mijenja se i glasi: 
»Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na nakna-

du za sudjelovanje u radu sjednica u neto iznosu od 
250,00 kuna po održanoj sjednici.« 

Članak 5. 
Iza članka 9. dodaju se članci 9a. i 9b. koji gla-

se: 

»Članak 9a. 
Članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 

imaju pravo na nagradu za rad u neto iznosu od 80,00 
kuna mjesečno. 

Članak 9b. 
Članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 

imaju pravo na naknadu troškova sukladno članku 2. 
Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima 
vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina.« 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Topusko. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TOPUSKO 
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 120-01/05-01/01 
URBROJ: 2176/18-02-08-02 
Topusko, 14. veljače 2008.

Predsjednica
mr. Jelica Klanfar-Barić, v.r.

4. 
Sukladno članku 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o 

zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04), 
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Općinsko vijeće Općine Topusko, a na prijedlog Op-
ćinskog poglavarstva Općine Topusko, na 16. sjednici 
održanoj 14. veljače 2008. godine, donosi 

O D L U K U
o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine Topusko za 

2007. godinu 

Članak 1.

Usvaja se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja 
na području Općine Topusko za 2007. godinu. 

Članak 2.

Usvajaju se smjernice za organizaciju i razvoj su-
stava zaštite i spašavanja na području općine Topusko 
za 2008. godinu i iste se imaju objaviti u »Službenom 
vjesniku« Općine Topusko i stupaju na snagu osmog 
dana od dana objave.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TOPUSKO 
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01/06-01/01 
URBROJ: 2176/18-02-08-14 
Topusko, 14. veljače 2008.

Predsjednica
mr. Jelica Klanfar-Barić, v.r.

5.
Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i 

spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04 i 79/07), i 
članka 27. Statuta Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, 
25/01 i 29/06), a na prijedlog Općinskog poglavarstva 
Općine Topusko, Općinsko vijeće Općine Topusko, na 
sjednici održanoj 14. veljače 2008. godine, donosi

A N A L I Z U   S T A N J A 
sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Topusko u 2007. godini 

UVOD

Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Narodne novi-
ne«, broj 174/04 i 79/07), uređuje se sustav zaštite 
i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara u 
katastrofama i velikim nesrećama; način upravljanja, 
rukovođenja i koordiniranja u aktivnostima zaštite i 
spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama; prava, 
obveze, osposobljavanje i usavršavanje sudionika za-
štite i spašavanja; zadaće i ustroj tijela za rukovođenje 
i koordiniranje u aktivnostima zaštite i spašavanja u 
katastrofama i velikim nesrećama, način uzbunjivanja 

i obavješćivanja, provođenje mobilizacije za potrebe 
zaštite i spašavanja te nadzor nad provedbom ovog 
Zakona. 

Zaštita i spašavanje definira se kao djelatnost od 
posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja se 
ostvaruje djelovanjem operativnih snaga za zaštitu 
i spašavanje na razini države i jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, a sve u okvi-
rima prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonima, 
kojim uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju 
i provode zaštitu i spašavanje. 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i 
sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagi-
ranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, 
pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite 
i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i 
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samoupra-
ve, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i 
zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju 
i provode zaštitu i spašavanje. 

Člankom 28. istog Zakona definirano je da pred-
stavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri dono-
šenju proračuna, u cjelini razmatraju stanje sustava 
zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih 
snaga zaštite i spašavanja iz članka 7. navedenog 
Zakona te donose smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja na svom području, u 
proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za 
financiranje sustava zaštite i spašavanja u narednoj 
godini, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja 
utvrđene zakonom. 

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Razmatranje stanja kao prvi korak podrazumijeva 
raščlambu (analizu) Procjene ugroženosti stanovniš-
tva, te materijalnih i kulturnih dobara, koja procjenjuje 
moguće oblike ugroze i opasnosti te njihove moguće 
posljedice na stanovništvo, materijalna i kulturna do-
bra, a prema elementima sadržanim u Procjeni, koja 
je izrađena prema Pravilniku o metodologiji izrade 
Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih 
dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih 
katastrofa (»Narodne novine«, broj 142/03), a usvojilo 
je Općinsko poglavarstvo Općine Topusko na sjednici 
održanoj 6. srpnja 2004. godine. 

Iz navedene Procjene ugroženosti vidljivo je da je 
područje Općine Topusko ugroženo mogućim opasno-
stima i prijetnjama navedenim prirodnim i civilizacij-
skim katastrofama, osim pucanja hidroakumulacijskih 
brana, a posebno je ugroženo poplavama (vodotoci 
Glina, Perna, Čemernica i Crna Rijeka (lijeve pritoke 
Gline), te Buzeta (desna pritoka), požarima otvore-
nog prostora (obzirom na slabu naseljenost područja 
općine, te velike površine pod šumom i stalno pove-
ćanje zapuštenih poljoprivrednih površina), potresima 
(stupanj seizmičnosti 7 - 8° MCS), drugim prirodnim 
nepogodama, poput olujnih vjetrova orkanske snage, 
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poledice, tuča, dugotrajne suše, te obilne padaline 
u koje onemogućavaju normalno odvijanje života, 
nuklearnim nesrećama (na udaljenosti do 1.000 km 
od teritorija Općine u pogonu se nalazi ukupno 40 
nuklearnih elektrana, a NE Krško nalazi se vrlo blizu 
općinskim naseljima, a udaljenost općinskog središta 
od NE Krško približno je 80 km), istjecanjem opasnih 
tvari u mjestima posebne ugroženosti (mogućnost 
zagađenja opasnim tvarima, iz gospodarskih obje-
kata i transportnih sredstava, vodotoka i izvora pitke 
vode) te epidemiološkim i sanitarnim opasnostima. 
Naposljetku, ne treba zanemariti opasnosti od ratnih 
i terorističkih djelovanja. 

U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prven-
stveno se angažiraju pravne osobe, službe i udruge 
koje su u okviru svoje djelatnosti bave određenim 
vidovima zaštite i spašavanja s ljudstvom i materijal-
no-tehničkim sredstvima i opremom, a to su: 

-  DVD Topusko s odjeljenjem Perna, 
-  Policijska postaja Gvozd, 
-  Komunalna služba, 
-  Hrvatske vode, VGI Banovina i poduzeće koje 

se bavi obranom od poplava (Vodoprivreda d.d., 
Sisak), 

-  DP Elektra Sisak, Pogon Topusko, 
-  Dom zdravlja Petrinja, Ispostava Topusko, 
-  Zavod za javno zdravstvo SMŽ, 
-  Veterinarska stanica Topusko d.o.o., 
-  Hrvatska uprava za ceste, 
-  Županijska uprava za ceste, 
-  Hrvatske šume, Šumarija Topusko, 
-  Operateri u fiksnoj i mobilnoj telefoniji, 
-  Centar za socijalnu skrb Glina, Podružnica 

Topusko, 
-  Općinsko društvo crvenog križa Topusko, 
-  Specijalizirane udruge građana (kao što su 

GSS, ronilački klubovi, itd.), 
-  mobilizirani ljudski i materijalni-tehnički poten-

cijali (sukladno članku 30. Zakona o zaštiti i 
spašavanju). 

U slučaju da pravne osobe i službe koje se bave 
zaštitom i spašavanjem nisu u mogućnosti sami 
učinkovito provesti aktivnosti zaštite i spašavanja, a 
ugroza prijeti nastankom katastrofe ili veće nesreće, 
na zahtjev Načelnika općine aktivira se Zapovjedništvo 
zaštite i spašavanja Općine Topusko, (koje je imeno-
vao Načelnik, KLASA: 810-01/06-01/01, URBROJ: 
2176/18-01-06-02, od 25. siječnja 2006). 

Navedeno zapovjedništvo rukovodi i usklađuje aktiv-
nosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih 
resursa zajednice s ciljem sprječavanja, ublažavanja i 
otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće. 

Sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i do-
punama Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne 
novine«, broj 79/07) Zapovjedništvo zaštite i spa-
šavanja se treba preimenovati u Stožer za zaštitu 
i spašavanje (čeka se donošenje odgovarajućeg 
Pravilnika). 

Stožer zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područ-
ne (regionalne) samouprave, kao stručno, operativno 
i koordinativno tijelo, u katastrofama i velikim nesre-
ćama, pruža stručnu potporu općinskom načelniku, 
gradonačelniku i županu koji izravno zapovijedaju 
operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Operativne snage na razini jedinice lokalne o područ-
ne (regionalne) samouprave djeluju na temelju odluke 
općinskog načelnika, gradonačelnika i župana. 

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka kata-
strofe ili velike nesreće na području jedne općine/grada, 
općinski načelnik, odnosno gradonačelnik, ima pravo 
i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno-
tehničke potencijale s područja te jedinice lokalne 
samouprave, sukladno planu zaštite i spašavanja. 

Kada je općinski načelnik, odnosno gradonačelnik, 
uposlio sve kapacitete i mogućnosti s područja jedi-
nice lokalne samouprave, upućuje županu zahtjev za 
dopunsku pomoć s područja županije. 

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe 
ili velike nesreće na području jedne županije, župan 
ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i 
materijalno-tehničke potencijale s područja te jedinice 
područne (regionalne) samouprave, sukladno planu 
zaštite i spašavanja. 

Svi mobilizirani imaju pravo na naknadu stvarnih 
troškova iz Proračuna one jedinice lokalne ili po-
dručne (regionalne) samouprave na čiji zahtjev su 
mobilizirani. 

Kada su uposleni svi kapaciteti i ukupne moguć-
nosti jedinice područne (regionalne) samouprave, 
župan upućuje ravnatelju Državne uprave za zaštitu 
i spašavanje zahtjev za dopunsku pomoć. 

Županijski centar 112 je jedinstveni operativno-ko-
munikacijski centar koji zaprima sve pozive vezane uz 
hitne situacije, nesreće i prijetnje od nastanka kata-
strofe te putem sredstava veze, na temelju standardnih 
operativnih postupaka, žurno izvješćuje sve nadležne 
službe i koordinira djelovanje po pozivu. 

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA  
 ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

1.  VATROGASTVO 

Vatrogastvo uz druge službe i pravne osobe koje se 
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelat-
nosti, predstavlja okosnicu sustava zaštite i spašavanja 
na području Općine i ima obvezu uključivanja u sustav 
zaštite i spašavanja kroz svoju djelatnost. 

Područje općine pokriva DVD-a Topusko koje ima 
20 dobrovoljnih vatrogasaca, a raspolaže s 1 autoci-
sternom osam tisuća litara, jedno navalno vozilo, kom-
plet oprema za interevencije kod prometnih nezgoda, 
kombi vozilo, Odjeljenje dotičnog DVD-a u Perni koje 
po Planu ZOP-a ima 10 dobrovoljnih vatrogasaca 1 
kombi vozilo i motornu prijenosnu pumpu.



Broj 1 - Stranica 31»SLUŽBENI VJESNIK«Četvrtak, 21. veljače 2008.

OPĆINA TOPUSKO

vatrogasne postrojbe broj vatrogasaca/smjena vozila za intervenciju i 
druga oprema

vatrogasna spremišta i 
domovi

središnje DVD
DVD Topusko 20 1 AC (‘88), 1 KV (‘95) +

Odjeljenje Perna 10 1 kombi -

Prosječna visoka starost vatrogasne tehnike i 
opreme nameće potrebu nabavke novije, ali u skladu s 
mogućnostima. Sada raspoloživa vozila i tehnika traže 
daljnje ulaganje u razvoj vatrogastva kao okosnice 
sustava zaštite i spašavanja. 

Za područje Općine Topusko Procjenu ugroženosti 
od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od 
požara i tehnoloških eksplozija izradio je »Protection« 
d.o.o. Umag. Policijska uprava sisačko-moslavačka 
izdala je pozitivno mišljenje na istu Procjenu ugrože-
nosti (broj: 511-10-06/04-01-2661/6-03.1/4, 1/8 i 1/5, 
od 16. lipnja 2004. godine). 

Općinsko vijeće donijelo je Zaključak o Procjeni 
ugroženosti od požara Općine Topusko (KLASA: 214-
02/03-01/02, URBROJ: 2176/18-02-04-13 od dana 6. 
srpnja 2004. godine), koji je objavljen u »Službenom 
vjesniku«, broj 28/04. Sadržaj Procjene ugroženosti 
nije objavljen u službenom glasilu Općine. 

Plan zaštite od požara za Općinu Topusko do-
nijelo je Općinsko vijeće svojom Odlukom KLASA: 
214-02/03-01/02, URBROJ: 2176/18-02-04-14 od 
dana 22. srpnja 2004. godine, te je ista objavljena 
u »Službenom vjesniku«, broj 28/04. Sadržaj Plana 
ZOP-a Općine Topusko nije objavljen u službenom 
glasilu Općine. 

Dio Plana zaštite od požara koji se odnosi na zada-
će i područje djelovanja DVD-a koji imaju sjedište na 
području Općine Topusko (uključujući društva koji imaju 
područje odgovornosti), razrađen je kao u poglavlju 2. 
Plana ZOP-a »Vatrogasne postrojbe i oprema«. 

Po Planu ZOP-a vatrogasne postrojbe i opremu čini 
DVD-a Topusko koje ima 20 dobrovoljnih vatrogasaca, 
a raspolaže s 1 autocisternom i 1 tzv. kombi vozilom 
(tj. vozilom s posadom za gašenje požara s prijeno-
snom ili ugrađenom motornom pumpom), te Odjeljenje 
dotičnog DVD-a u Perni koje po Planu ZOP-a ima 10 
dobrovoljnih vatrogasaca i 1 tzv. kombi vozilo. 

Plan zaštite od požara Općine je naknadno ažuri-
ran, aktom Općinskog vijeća KLASA: 214-02/03-01/02, 
URBROJ: 2176/18-02-07-15 od 7. ožujka 2007. godine 
(Aneks izrađen po »Protection« d.o.o. Umag u siječnju 
2006. godine, koji se odnosi na Pregledne zemljovide 
u kojima su ucrtane šume po stupnjevima opasnosti 
od požara sukladno mjerilima za procjenu opasnosti 
i Pravilniku o zaštiti šuma od požara (»Narodne novi-
ne«, broj 26/03 ujedno je dat pregled privatnih šuma 
objava sijedi). 

Poslovi organizacije učinkovite vatrogasne službe 
na području Općine su, temeljem akata koji se odnose 
na organizaciju rada i sistematizaciju radnih mjesta u 
Općini, razvrstani u nadležnost stručnog suradnika za 
društvene djelatnosti (a na te poslove je raspoređen 
gosp. Stanko Rajšić). 

Nadležno tijelo Općine Topusko donijelo je akt KLASA: 
214-02/00-01/02, URBROJ: 2176/18-01-01-03 od dana 
17. svibnja 2001. godine, temeljem koje dobrovoljni 
vatrogasci ostvaruju zakonsko pravo na naknadu za 
vrijeme provedeno na vatrogasnoj intervenciji koja je 
izvršena na području Općine. Glede istog dobrovoljni 

vatrogasci nisu potraživali naknadu za učešće u vatro-
gasnoj intervenciji na području Općine tijekom 2005. 
i 2006. godine sukladno istoj Odluci. 

Za područje Općine nije osnovana vatrogasna 
zajednica (jer na području Općine Topusko za sada 
djeluje samo DVD Topusko), nego je DVD Topusko 
udružen u VZ Sisačko-moslavačke županije. 

Procedura potvrđivanja zapovjednika DVD-a Topu-
sko (gosp. Janko Sukalić) provedena je putem akta 
Općinskog poglavarstva Općine KLASA: 214-01/05-
01/01, URBROJ: 2176/18-03-05/2, od 15. travnja 2005. 
godine (zapovjednik DVD-a se sukladno Statutu DVD-a 
bira na mandat od 4 godine). 

2. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM 
I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE 
DJELATNOSTI 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašava-
njem bave u okviru redovne djelatnosti i uz vatrogastvo 
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Topusko. Službe i pravne osobe koje 
imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, imaju 
obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz 
redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja 
prema vlastitim Operativnim Planovima djelovanja i 
Planu djelovanja civilne zaštite. 

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njiho-
vih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav 
zaštite i spašavanja. 

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom 
angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja: 

-  DVD Topusko s odjeljenjem Perna, 
-  Policijska postaja Topusko, 
-  Komunalna služba, 
-  Hrvatske vode, VGI Banovina i poduzeće koje 

se bavi obranom od poplava (Vodoprivreda d.d., 
Sisak), 

-  DP Elektra Sisak, Pogon Topusko, 
-  Dom zdravlja Petrinja, Ispostava Topusko, 
-  Zavod za javno zdravstvo SMŽ, 
-  Veterinarska stanica Topusko d.o.o., 
-  Hrvatska uprava za ceste, 
-  Županijska uprava za ceste, 
-  Hrvatske šume, Šumarija Topusko, 
-  Operateri u fiksnoj i mobilnoj telefoniji, 
-  Centar za socijalnu skrb Glina, Podružnica 

Topusko, 
-  Općinsko društvo crvenog križa Topusko. 
Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i 

spašavanju na snazi su do donošenja nove Procjene 
ugroženosti ljudi i materijalnih i kultumih dobara i 
Planova zaštite i spašavanja za područje nadležnosti 
Općine. 
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DOM ZDRAVLJA

DOM ZDRAVLJA PETRINJA, ISPOSTAVA TOPUSKO Voditelj ispostave: Bogomir Golac
TOPUSKO, Vranovinska cesta 6

HITNA MEDICINSKA POMOĆ
Služba Hitne medicinske pomoći na području Sisačko-moslavačke županije ima jedinstveni operativni centar 

u Sisku, Kralja Tomislava 1, na tel. 94 ili 112

ORGANIZACIJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Zdravstvena zaštita u djelatnosti HMP se osigurava na slijedeći način:

Lokacija rada Način rada HMP Način rada sanitetskog prijevoza
TOPUSKO
(i za Općinu Gvozd s pripadajućim 
naseljima)

radi 1 tim u obliku dežurstva noćima, 
neradnim danima i blagdanima. Za 
dnevnog radnog dana HMP dužni su 
pružiti ugovorni doktori na tom području 
koji su trenutno zatečeni u radu

2 tima sanitetskog prijevoza u dvije 
smjene radnim danima, subotom prva 
smjena, a ostalo vrijeme u sastavu 
tima HMP

3.  UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU 
I SPAŠAVANJE 

a) Crveni križ 

Hrvatski crveni križ, Zajednica društava crvenog 
križa SMŽ, Općinsko društvo crvenog križa Topusko 
- čine važnu okosnicu zaštite i spašavanja svojim 
ljudstvom i materijalnim resursima. 

Crveni križ se angažira s ciljem osiguranja pravo-
vremenog smještaja i pomoći u nužnom osiguranju 
neophodnih sredstava, te vođenja evidencije o eva-
kuiranim i zbrinutim građanima. 

-  prikupljaju i raspoređuju potrebna materijalna 
sredstva neophodna za normalan život evaku-
iranog stanovništva 

-  pružaju prvu pomoć i vrše kućnu njegu 
-  surađuju s domovima zdravlja, ekipama za so-

cijalnu skrb, mjesnim odborima i postrojbama 
civilne zaštite. 

Crveni križ Općine Topusko ima ___ stalno zapo-
slenih i određeni broj volontera (20) koji se mogu po 
potrebi uključiti. 

Raspolažu sa opremom koja omogućava smje-
štaj: 

-  Šator za 12 osoba kom 2 
-  Terensko vozilo 1 kom, 
-  Kombi vozilo za sedam osoba. 

4. CIVILNA ZAŠTITA 

Općina Topusko je odlukom Općinskog poglavarstva 
o ustroju postrojbi Civilne zaštite za područje Općine 
Topusko, KLASA: 810-01/98-01/01, URBROJ: 2176/18 
02-99-02, od 25. ožujka 1999. godine, ustrojila slijedeću 
postrojbu civilne zaštite za svoje područje: 

Postrojbu opće namjene s 15 obveznika. 
Navedena postrojba CZ je popunjena obveznicima 

civilne zaštite, koji su dobiveni na raspored od Ureda 
za obranu Petrinja, Odsjek za obranu Gvozd. Ista 
postrojba nije opremljena ni osobnom ni skupnom 
opremom. 

Općinsko poglavarstvo je mišljenja da je prema 
sadašnjoj procjeni navedena postrojba civilne zaštite s 
ukupno 15 obveznika, uz snage koje se u okviru svojih 
djelatnosti bave nekim vidom zaštite i spašavanja, 
optimalna u uvjetima potrebe zaštite i spašavanja na 
području Općine, dok na Općinskom poglavarstvu i 
Općinskom vijeću ostaje da u okviru svojih mogućnosti 
sukladno članku 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju 
(»Narodne novine«, broj 174/04 i 79/07) osigura sred-
stva za opremanje navedene postrojbe civilne zaštite 
i drugih operativnih snaga zaštite i spašavanja. 

Ukoliko dođe do nepogoda većih razmjera kad na-
vedene snage na našem području ne bi bile dostatne 
Općina može računati na pomoć snaga i sredstava 
drugih gradova i općina, te županijskih postrojbi CZ 
i organiziranih snaga zaštite i spašavanja županije 
kao i iz drugih županija, te snaga i sredstava Hrvat-
ske vojske.

fINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

RB. OPIS POZICIJE U PRORAČUNU
Realizirano u 

2007. godini (kn)
Planirano za 

2008. godinu (kn)

1. VATROGASTVO
- opremanje, angažiranje i dr. (Javna vatrogasna postrojba, 
vatrogasna zajednica, DVD-a)

OSTVARENO
2007. godina 

250.000,00 kuna

PLANIRANO
2008. godina

200.000,00 kuna

2. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZAŠTITA I SPAŠA-
VANJE REDOVITA DJELATNOST
(JP za održavanje komunalne infrastrukture)

OSTVAREN PROMET
4.540.000,00 kuna 
JP - KOMUNALNO

PLANIRANI PROMET
5.400.000,00 kuna
JP - KOMUNALNO
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RB. OPIS POZICIJE U PRORAČUNU
Realizirano u 

2007. godini (kn)
Planirano za 

2008. godinu (kn)
3. UDRUGE GRAĐANA

(Crveni križ i druge udruge građana i dr.)
OSTVARENO 
2007. godina

139.200,00 kuna

PLANIRANO U 
2008. GODINI

118.000,00 kuna
4. CIVILNA ZAŠTITA

(opremanje, osposobljavanje)
PLANIRANO 
2007. godina

25.000,00 kuna
OSTVARENO —

PLANIRANO
2008. godina

25.000,00 kuna
UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 4.954.000,00 kuna 5.743.000,00 kuna

Na temelju iznijetog i analizom utvrđenog stanja 
možemo dati slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

Općina Topusko je ukupno gledajući poduzela niz 
aktivnosti, te uložila znatna sredstva za razvoj sustava 
zaštite i spašavanja na svom području. Zbog čega 
možemo istaći da je sustav zaštite i spašavanja na 
našem području dostigao zadovoljavajuću razinu. 

U okviru raspoloživih financijskih sredstava nije bilo 
moguće paralelno razvijati i suvremeno opremati sve 
pojedine komponente sustava, zbog čega u daljnjem 
razvoju treba povesti računa o ravnomjernijem razvoju 
svih komponenti. 

Općina Topusko u 2007. godini izdvojila je za 
razvoj civilne zaštite iznos od 4.954.000,00 kuna od 
čega sredstva Komunalnog d.o.o. 4.540.000,00 kuna, 
sukladno zakonskim obvezama (članak 28. i 29. Za-
kona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 
174/04 i 79/07.) u Proračunu za 2008. godinu planira 
se iznos od 5.743.000,00 kuna za zakonsku obvezu 
osiguranja sredstava za razvoj civilne zaštite u ova 
redstva uračunata su sredstva Komunalnog d.o.o. u 
iznosu od 5.400.000,00 kuna.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TOPUSKO 
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-010/01-01/01 
URBROJ: 2176/18-02-07-15 
Topusko, 14. veljače 2008.

Predsjednica
mr. Jelica Klanfar-Barić, v.r.

6.
Na temelju usvojene Analize stanja sustava zaštite 

i spašavanja na području Općine Topusko, Općinsko 
vijeće Općine Topusko sukladno članku 28. stavak 1. 
Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 
174/04 i 79/07) i članka 27. Statuta Općine Topusko 
(»SIužbeni vjesnik«, broj 25/01 i 29/06) na prijedlog 
Općinskog poglavarstva Općine Topusko, Općinsko 
vijeće Općine Topusko, na sjednici održanoj 14. veljače 
2008. godine, donijelo je 

 S M J E R N I C E 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine Topusko 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite 
i spašavanja u stvari predstavljaju zbir svih potreba 
redovnih službi i djelatnosti koje se bave zaštitom 
i spašavanjem u svojoj redovitoj djelatnosti (hitna 
pomoć, crveni križ, vatrogastvo, javna poduzeća za 
održavanje komunalne infrastrukture, veterinarstvo i 
dr.) u koje ulaze i potrebe razvoja civilne zaštite. 

Dakle smjernice proizlaze iz ispravljanja analizom 
utvrđenih nedostataka odnosno minusa svake sastav-
nice sustava zaštite i spašavanja, kako bi sustav što 
bolje reagirao kod nastanka ili prijetnje nastanka većih 
nesreća i katastrofa. 

Predlažemo da Općinsko vijeće donese slijedeće 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja: 

1. VATROGASTVO: (vatrogasna zapovjedništva 
i postrojbe) 

-  nastaviti s daljnjim razvojem dobrovoljnog vatro-
gastva sukladno njihovim vlastitim programima 
i razvojnim projektima 

-  u daljnjem planiranju iskazati plan materijalno-
tehničkog razvoja (nabava opreme i sredstava), 
razvoja kadrovskih kapaciteta (planovi obuke 
i vježbi), daljnji razvoj sustava organizacije i 
djelovanja (dežurstva, intervencije), te iskazati 
dodatne potrebe za djelovanje u jedinstvenom 
sustavu zaštite i spašavanja u slučaju većih 
nesreća i katastrofa, 

-  uskladiti plan sa stvarnim stanjem glede opre-
mljenosti. 

2. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM 
I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE 
DJELATNOSTI 

-  većina službi koje se zaštitom i spašavanjem 
bave u redovnoj djelatnosti kao npr.: hitna pomoć, 
javno zdravstvo, socijalne službe, veterinarske 
službe, javna poduzeća za održavanje komunalne 
infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čistoća, 
groblja i drugo), zaštita okoliša, zaštita bilja, 
humanitarne organizacije, ustrojene su i djeluju 
na području Općine Topusko ili zajednički djeluju 
za područja Grada Gline i Općine Topusko. Sve 
ove službe trebaju zbog potrebe praćenja stanja 
ubuduće redovito davati analize stanja bitne za 
sustav zaštite i spašavanja kako samih službi 
tako i njihov utjecaj na razvoj sustava zaštite i 
spašavanja. 
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3.  UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU 
I SPAŠAVANJA 

-  temeljem analize rada udruga i iskazanih potreba 
djelovanja u slučaju većih nesreća i katastrofa, 
te definiranjem zadaća u Planu zaštite i spaša-
vanja, odrediti načine i izvore financiranja za 
bolji razvoj i pripravnost udruga od značaja za 
zaštitu i spašavanje. 

4.  CIVILNA ZAŠTITA: (stožer zaštite i spašavanja, 
zapovjedništvo, postrojba i druge sposobnosti 
civilne zaštite: 

-  U proračunu za 2008. godinu osigurati sredstva 
za opremanje, osposobljavanje i usavršavanje 
postrojbe civilne zaštite, koju je osnovala Op-
ćina. 

-  Izraditi i usvojiti Procjenu ugroženosti i Planove 
zaštite i spašavanja sukladno odredbama Zakona 
o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 
174/04 i 79/07) po donošenju odgovarajućeg 
Pravilnika o metodologiji izrade Procjene ugro-
ženosti i Planova zaštite i spašavanja. 

-  U daljnjem razvoju sustava po izradi nove Pro-
cjene ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja 
izraditi srednjoročni plan razvoja, osobnom i 
materijalnom sklopu te usklađeno s osigura-
nim financijskim sredstvima u Proračunu, a s 
ciljem razvoja vlastitih sposobnosti djelovanje 
na sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica 
koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i 
pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje 
ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost. 

-  Iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja 
(nabava osobne i skupne opreme), po donošenju 
nove Procjene ugroženosti, sukladno Pravilniku 
o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne 
zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne 
novine«, broj 111/07), te planirati provođenje 
osposobljavanja, uvježbavanja i drugih aktiv-
nosti. 

-  Istovremeno u srednjoročnom planu iskazati 
mogućnosti za osiguranje uvjeta za provođe-
nje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i 
materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera 
zaštite i spašavanja, sukladno Planu zaštite i 
spašavanja (po usvajanju istog). 

SKLANJANJE 

-  Zakonskim propisima i Prostornim planovima 
na području Općine Topusko predviđeno je 
organizirati sklanjanje u zaklonima (podrumi-
ma i drugim prikladnim prostorima) na cijelom 
području Općine. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TOPUSKO 
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-010/06-01/01 
URBROJ: 2176/18-02-08-16 
Topusko, 14. veljače 2008.

Predsjednica
mr. Jelica Klanfar-Barić, v.r.

7.
Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama 

(»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 
27. Statuta Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj 
25/01 i 29/06) i članka 57. stavka 1. Statuta Narodne 
knjižnice i čitaonice Topusko (»Službeni vjesnik«, broj 
10/04), Općinsko vijeće Općine Topusko, na 16. sjednici 
održanoj 14. veljače 2008. godine, donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta 

Narodne knjižnice i čitaonice Topusko 

I.
Daje se suglasnost na izmjenu Statuta Narodne 

knjižnice i čitaonice Topusko, KLASA: 612-04/04-
01/01, URBROJ: 2176-103-08-02 od 10. siječnja 
2008. godine. 

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donoše-

nja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine 
Topusko.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TOPUSKO 
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 612-04/03-01/02 
URBROJ: 2176/18-02-08-15 
Topusko, 14. veljače 2008.

Predsjednica
mr. Jelica Klanfar-Barić, v.r.

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1.
Temeljem članka 39. Statuta Općine Topusko (»Služ-

beni vjesnik«, broj 25/01 i 29/06), a u cilju poticanja 
nataliteta Općinsko poglavarstvo Općine Topusko, 
na 48. redovitoj sjednici održanoj 25. siječnja 2008. 
godine, donijelo je 

O D L U K U 
o nagradi rodiljama 

Članak 1. 
Za svako dijete rođeno tijekom 2008. godine, rodilji 

s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom 
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na području Općine Topusko, Općina Topusko isplatit 
će nagradu u iznosu od 1.000,00 kn. (jednatisuća 
kuna). 

Članak 2.
Pravo na nagradu ostvaruje se na temelju za-

htjeva, rodilje, uz koji se obvezatno podnosi dokaz o 
prebivalištu odnosno odobrenom stalnom boravku i 
rodni list djeteta. 

Članak 3.
Nagrada se isplaćuje putem općinske blagajne. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Topusko. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TOPUSKO 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 

KLASA: 551-06/08-01/01 
URBROJ: 2176/18-03-01/01 
Topusko 25. siječnja 2008.

Predsjednik
Nikola Abramović, v.r.

AKTI NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE

1.
Na temelju članka 57. Statuta Narodne knjižnice 

i čitaonice Topusko (»Službeni vjesnik«, broj 10/04), 
ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice donosi 

I Z M J E N U   S T A T U T A 
Narodne knjižnice i čitaonice Topusko 

Članak 1. 
U članku 56. stavku 2. Statuta Narodne knjižnice 

i čitaonice Topusko (»Službeni vjesnik«, broj 10/04) 
alineja peta »- Pravilnik o zaštiti na radu«, briše se. 

Članak 2. 
Izmjena Statuta stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u »Službenom vjesniku« Osnivača. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TOPUSKO 

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA TOPUSKO 

KLASA: 612-04/04-01/01
URBROJ: 2176-103-08-02 
Topusko, 10. siječnja 2008.

Ravnateljica
Slavica Šimić, prof., v.r.

S A D R Ž A J
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1. Odluka o rasporedu sredstava otkupa 

gradskih stanova u 2008. godini 1

2. Odluka o utrošku prihoda od prodaje drvnih 
sortimenata u 2008. godini 1

3. Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća za 
praćenje i provedbu Programa za zadovo-
ljavanje socijalnih potreba za Grad Hrvatsku 
Kostajnicu u 2008. godini 1

4. Odluka o odabiru izvoditelja izrade geo-
detsko-katastarske podloge Poduzetničke 
zone »Poljice« u Hrvatskoj Kostajnici 2

5. Program utroška sredstava šumskog do-
prinosa u 2008. godini 2

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o preraspodjeli sredstava planira-
nih u Proračunu Grada Novske za 2008. 
godinu 3

2. Program potpore roditeljima novorođene 
djece - »Kolica za novljanskog klinca« 4

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine 
u Župiću 4

2. Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine 
u Župiću 5

3. Odluka o darovanju građevinskog zemljišta 
u Ulici M. Dujnića Dječjem vrtiću »Petrinj-
čica« 5

4. Odluka o izradi projekta »Petrinjsko gorje 
i Planinarski dom u funkciji turističkog 
razvoja« 6

5. Odluka o izgradnji Vidikovca na Hrasto-
vačkoj gori 7

6. Odluka o dovršenju objekta Planinarskog 
doma na Hrastovačkoj gori 7

7. Odluka o imenovanju prinudnog upravitelja 
za stambene zgrade u Ulici A. Šenoe 9 i 
A. Turkulina 15 8

9. Odluka o prestanku važenja Odluke o osni-
vanju Povjerenstva za pripremu i provedbu 
postupka nabave u Gradu Petrinji 8

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za 
dodjelu koncesije za sakupljanje i odvoz 
komunalnog otpada 8

2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za pro-
vedbu javnog natječaja za dodjelu koncesije 
za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada 
s područja Općine Donji Kukuruzari 9

3. Odluka o prikupljanju ponuda za dodjelu kon-
cesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 
na području Općine Donji Kukuruzari 9
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4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
provedbu postupka prikupljanja ponuda 
za dodjelu koncesije za obavljanje dim-
njačarskih poslova na području Općine 
Donji Kukuruzari 10

5. Odluka o prikupljanju ponuda za dodjelu 
koncesije za obavljanje poslova prijevo-
za pokojnika na području Općine Donji 
Kukuruzari 10

6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
provedbu postupka prikupljanja ponuda 
za dodjelu koncesija za obavljanje poslova 
prijevoza pokojnika na području Općine 
Donji Kukuruzari 11

7. Program utroška sredstava komunalnog 
doprinosa u 2008. godini 11

8. Program utroška sredstava šumskog do-
prinosa u 2008. godini 11

9. Program utroška sredstava komunalne 
naknade u 2008. godini 12

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka 

stvaralaca i primalaca akata na području 
Općine Donji Kukuruzari 12

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutar-
njem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Gvozd 13

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje 
otpada i određivanje granica područja za 
umanjenu vrijednost nekretnine 14

2. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Odluke o upravljanju grobljima na području 
Općine Hrvatska Dubica 16

3. Zaključak o usvajanju Izvješća o održa-
vanju komunalne infrastrukture tijekom 
2007. godine 16

4. Program održavanja komunalne infrastruk-
ture tijekom 2008. godine 16

5. Program javnih potreba u društvenim dje-
latnostima tijekom 2008. godine 18

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izboru članova Savjeta mladih 
Općine Lekenik 20

2. Odluka o imenovanju privremenog  vodi-
telja ustanove 20

3. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima 
za utvrđivanje plaća i drugih primanja 
dužnosnika Općinskog vijeća, Općinskog 
poglavarstva i službenika i namješteni-
ka Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Lekenik 20

4. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Lekenik 21

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 

o utvrđivanju cijena uređenog grobnog 
mjesta, izgradnje grobnih okvira i godišnje 
grobne naknade 24

2. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu 
Općine Lekenik 26

3. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu 
Općine Lekenik 26

AKTI JEDINSTVENOG 
UPRAVNOG ODJELA

1. Ispravak 27

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova 27

2. Odluka o usvajanju Preventivnog programa 
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na po-
dručju Općine Topusko za 2008. godinu 28

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 
kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i 
drugih primanja dužnosnika, članova Op-
ćinskog vijeća i Općinskog poglavarstva i 
djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Topusko 28

4. Odluka o usvajanju Analize stanja sustava 
zaštite i spašavanja na području Općine 
Topusko za 2007. godinu 28

5. Analiza sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Topusko u 2007. godini 29

6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
zaštite i spašavanja na području Općine 
Topusko 33

7. Zaključak o davanju suglasnosti na izmje-
nu Statuta Narodne knjižnice i čitaonice 
Topusko 34

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
1. Odluka o nagradi rodiljama 34

AKTI NARODNE KNJIŽNICE 
I ČITAONICE

1. Izmjena Statuta Narodne knjižnice i čita-
onice Topusko 35


