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SLUŽBENI VJESNIK

2019.

BROJ: 22

SRIJEDA, 24. TRAVNJA 2019.

GODINA LXV

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

18.
Temeljem članka 60. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 29/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 i 137/15), članka 75. stavak 1. Statuta
Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10,
29/11, 3/13, 8/13, 39/14, 4/18 i 15/18 - Ispravak) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
na području Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj
3/11, 39/14 i 17/19), Gradsko vijeće Grada Novske na
19. sjednici održanoj dana 24. travnja 2019. godine,
donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Grada Novske
I.
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih
odbora na području Grada Novske.
II.
U vijeće mjesnog odbora sukladno članku 76. stavak
1. Statuta Grada Novske, bira se sljedeći broj članova:
1. Mjesni odbor Novska, 9 članova Vijeća
2. Mjesni odbor Borovac, 5 članova Vijeća
3. Mjesni odbor Brestača, 7 članova Vijeća
4. Mjesni odbor Bročice, 7 članova Vijeća
5. Mjesni odbor Jazavica, 7 članova Vijeća
6. Mjesni odbor Kozarice, 7 članova Vijeća
7. Mjesni odbor Nova Subocka, 7 članova Vijeća
8. Mjesni odbor Paklenica, 5 članova Vijeća
9. Mjesni odbor Plesmo, 5 članova Vijeća
10. Mjesni odbor Rajić, 7 članova Vijeća

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mjesni odbor Roždanik, 5 članova Vijeća
Mjesni odbor Sigetac, 5 članova Vijeća
Mjesni odbor Stara Subocka, 7 članova Vijeća
Mjesni odbor Stari Grabovac, 7 članova Vijeća
Mjesni odbor Voćarica, 5 članova Vijeća
Mjesni odbor Novi Grabovac, 5 članova Vijeća
Mjesni odbor Kričke, 5 članova Vijeća.

III.
Za dan provođenja izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Novske određuje se
nedjelja, 26. svibnja 2019. godine, koji će se održati
istovremeno (isti dan) sa izborima za izbor članova u
Europski parlament iz Republike Hrvatske.
IV.
Izbore za vijeća mjesnih odbora na području Grada
Novske će provoditi ista izborna tijela (u istom sastavu),
koja provode izbore članova u Europski parlament iz
Republike Hrvatske.
V.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dan nakon dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 013-03/19-01/4
URBROJ: 2176/4-01-19-1
Novska, 24. travnja 2019.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivica Vulić, v.r.

OPĆINA DVOR

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
10.
Na temelju članka 30. stavka 1. alineja 17. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09,

13/10, 15/13, 30/14 i 19/18), Općinsko vijeće Općine
Dvor, na sjednici održanoj 29. ožujka 2019. godine,
donijelo je
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ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Statut
Knjižnice i čitaonice Dvor

IV.
Dužnost iz točke I. ove Odluke Nikola Trbulin obnaša bez zasnivanja radnog odnosa i bez naknade.
V.

Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Statut Knjižnice i
čitaonice Dvor u tekstu predloženom od strane ravnateljice Knjižnice i čitaonice i dostavljenom Općinskom
vijeću dana 26. ožujka 2019. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 612-04/19-01/04
URBROJ: 2176/08-02-19-01
Dvor, 29. ožujka 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.

11.
Na temelju članka 20. stavka 12. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«,
broj 17/19) i članka 30. stavak 1. alineja 28 Statuta
Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09, 13/10,
15/13, 30/14 i 19/18), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 29. ožujka 2019. godine, donijelo je

Srijeda, 24. travnja 2019.

KLASA: 612-04/19-01/03
URBROJ: 2176/08-02-19-01
Dvor, 29. ožujka 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.

12.
Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta
mladih Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 30/14)
i članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«,
broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i 19/18), Općinsko
vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj 29. ožujka
2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o poništenju Javnog poziva za isticanje
kandidatura za izbor članova Savjeta mladih
Općine Dvor i njihovih zamjenika
Članak 1.

ODLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
Knjižnice i čitaonice Dvor
I.
Nikola Trbulin, magistar prava, iz Grmušana 1 A,
Dvor, imenuje se vršiteljem dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Dvor.
II.
Vršitelj dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Dvor Nikola Trbulin obnašat će dužnost počevši od 30. travnja 2019. godine do imenovanja
ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Dvor na temelju
natječaja, a najduže do godinu dana.
III.
Vršitelj dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice
Dvor ima sva prava i obveza ravnatelja Knjižnice i
čitaonice Dvor, sukladno Statutu Knjižnice i čitaonice
Dvor, Odluci o osnivanju Knjižnice i čitaonice Dvor, te
pozitivnim propisima koji se primjenjuju na obavljanje
djelatnosti knjižnica i knjižničarske djelatnosti.

Poništava se Javni poziv za isticanje kandidatura
za izbor članova Savjeta mladih Općine Dvor i njihovih
zamjenika KLASA: 023-08/19-01/02, URBROJ: 2176/0802-19-02 od 28. veljače 2019. godine, objavljen na
web stranici Općine Dvor www.dvor.hr dana 5. ožujka
2019. godine, zbog toga što u roku određenom za
prijavu kandidatura nije zaprimljena niti jedna kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Dvor
i njihovih zamjenika.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«, a objavit će se i na
web stranici Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-08/19-01/04
URBROJ: 2176/08-02-19-01
Dvor, 29. ožujka 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.

Srijeda, 24. travnja 2019.
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13.

II.

Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i 19/18),
Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj
dana 29. ožujka 2019. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK

Zadužuje se načelnik Općine Dvor za provedbu
točke I. ovog Zaključka.
III.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku«.

o prihvaćanju Izvještaja o radu načelnika
za razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 1.
Prihvaća se Izvještaj o radu načelnika Općine Dvor
za razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine.

KLASA: 542-02/19-01/05
URBROJ: 2176/08-02-19-01
Dvor, 29. ožujka 2019.

Članak 2.

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.

Tekst Izvještaja o radu načelnika za razdoblje srpanj
- prosinac 2018. godine, neće se posebno objavljivati.
Članak 3.
Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-05/19-01/07
URBROJ: 2176/08-02-19/01
Dvor, 29. ožujka 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.

14.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i 19/18),
Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj
dana 29. ožujka 2019. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o provedbi Nacionalnog programa provedbe
Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada,
istrošenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva
I.
Kako Općina Dvor nije dobila odgovor od Ministarstva unutarnjih poslova, niti od Ministarstva
zaštite okoliša - o aktivnostima vezanim za usvojeni
Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja
radioaktivnog otpada, istrošenih izvora i istrošenog
nuklearnog goriva, zatražit će se informacija od Vlade Republike Hrvatske o aktivnostima vezanim za
provedbu Nacionalnog programa i o aktivnostima na
području Općine Dvor - vojarna Čerkezovac vezanima
uz navedeni Nacionalni program.

15.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i 19/18),
Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj
dana 29. ožujka 2019. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o uspostavi Centra za informiranje
I.
Općina Dvor ne raspolaže adekvatnim prostorom
za uspostavu Centra za informiranje predviđenog Nacionalnim programom provedbe Strategije zbrinjavanja
radioaktivnog otpada, istrošenih izvora i istrošenoga
nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (Nacionalni program).
II.
Nacionalni program provodi Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i
istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane
Krško i regulatorno tijelo - Ministarstvo unutarnjih
poslova.
III.
Ovaj Zaključak dostavit će se Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i
istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane
Krško.
IV.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
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KLASA: 542-02/19-01/04
URBROJ: 2176/08-02-19-01
Dvor, 29. ožujka 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.

Srijeda, 24. travnja 2019.

II.
Tekst Izvještaja o radu za pedagošku 2017/2018
godinu Dječjeg vrtića »Sunce« u Dvoru neće se posebno objavljivati.
III.
Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.

16.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i 19/18),
Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj
dana 29. ožujka 2019. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Financijskog izvješća za 2018.
godinu Općinskog društva Crvenog križa Dvor

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 601-04/19-01/01
URBROJ: 2176/08-02-19/01
Dvor, 29. ožujka 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.

I.
Usvaja se Financijsko izvješće za 2018. godinu
Općinskog društva Crvenog križa Dvor.
II.
Tekst Financijskog izvješća Općinskog društva
Crvenog križa Dvor za 2018. godinu, neće se posebno
objavljivati.
III.
Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-05/19-01/02
URBROJ: 2176/08-02-19/01
Dvor, 29. ožujka 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.

18.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i 19/18),
Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj
dana 29. ožujka 2019. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o radu Knjižnice
i čitaonice Dvor za 2018. godinu
I.
Usvaja se godišnji Izvještaj o radu za 2018. godinu
Knjižnice i čitaonice Dvor.
II.
Tekst Izvještaja o radu Knjižnice i čitaonice Dvor
za 2018. godinu, neće se posebno objavljivati.
III.
Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE

17.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i 19/18),
Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj
dana 29. ožujka 2019. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o radu za pedagošku
2017./2018. godinu Dječjeg vrtića
»Sunce« u Dvoru
I.
Usvaja se godišnji Izvještaj o radu za pedagošku
2017/2018 godinu Dječjeg vrtića »Sunce« u Dvoru.

KLASA: 612-04/19-01/02
URBROJ: 2176/08-02-19/01
Dvor, 29. ožujka 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.

19.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i 19/18),
Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj
dana 29. ožujka 2019. godine, donijelo je

Srijeda, 24. travnja 2019.

Broj 22 - Stranica 1305

»SLUŽBENI VJESNIK«

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o radu za 2018. godinu
Općinskog društva Crvenog križa Dvor
I.
Usvaja se Izvještaj o radu za 2018. godinu Općinskog društva Crvenog križa Dvor.
II.
Tekst Izvještaja o radu za 2018. godinu Općinskog društva Crvenog križa Dvor, neće se posebno
objavljivati.
III.
Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-05/19-01/01
URBROJ: 2176/08-02-19/01
Dvor, 29. ožujka 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.

20.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i 19/18),
Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj
dana 29. ožujka 2019. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2018. godinu

II.
Sastavni dio ovog Zaključka je tekst Izvješća o
izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 321-11/19-01/05
URBROJ: 2176/08-02-19-01
Dvor, 29. ožujka 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.

Na temelju članka 65. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10,
124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14), članka 3. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.
(»Službeni vjesnik«, broj 56/16 i 72/17) i članka 40.
Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09,
13/10, 15/13, 30/14 i 19/18), općinski načelnik Općine
Dvor podnosi
IZVJEŠĆE
o utrošku sredstava šumskog doprinosa
u 2018. godini
1. Programom utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2018. godinu planiran je prihod u iznosu od
680.000,00 kuna na temelju sredstava šumskog
doprinosa i naknade za šumsku infrastrukturu
uplaćenih u 2017. godini.

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu.

R. br.
1.
2.
3.
4.
5.

2. Programom je bilo predviđeno utrošiti planirana
sredstva za:

Naziv programa
Izrada projektne dokumentacije za pojačano održavanje (sanaciju) nerazvrstanih cesta
Izrada geodetskih podloga za pojačano održavanje (sanaciju) nerazvrstanih cesta
Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Dvor
Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vodovodne mreže
Radovi na izmjeni glavnog cjevovoda
UKUPNO

Planirano

Ostvareno

50.000,00

194.782,50

40.000,00
590.000,00
0,00
0,00
680.000,00

87.375,00
408.553,13
5.000,00
67.000,00
762.710,63

3. Tijekom 2018. godine u Proračun Općine Dvor uplaćeno je ukupno 926.153,98 kuna prihoda od šumskog
doprinosa, a razlika od 163.4443,35 kuna utrošena je za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 321-11/19-01/04
URBROJ: 2176/08-01-19-01
Dvor, 20. ožujka 2019.
Općinski načelnik
Nikola Arbutina, v.r.

Srijeda, 24. travnja 2019.

1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom uređuje
način gospodarenja otpadom koji predstavlja
skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na:
-		 sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje
količine otpada i/ili njegova štetnog utjecaja
na okoliš;
-		 obavljanje skupljanja, prijevoza, oporabe,
zbrinjavanja i drugih djelatnosti u svezi s
otpadom, te nadzor nad obavljanjem tih
djelatnosti i
-		 skrb za odlagališta koja su zatvorena.

21.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i 19/18),
Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj
dana 29. ožujka 2019. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Dvor
za 2018. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Dvor za 2018. godinu.
II.
Sastavni dio ovog Zaključka je tekst Izvješća o
izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dvor
za 2018. godinu.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEČE
KLASA: 363-01/19-01/05
URBROJ: 2176/08-02-19-01
Dvor, 29. ožujka 2019
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.

Na temelju članka 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13, 73/17
i 14/19) i članka 40. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i 19/18),
općinski načelnik Općine Dvor podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Dvor za 2018. godinu

2. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13, 73/17 i
14/19), Općinsko vijeće Općine Dvor usvojilo je
novi Plana gospodarenja otpadom na području
Općine Dvor za razdoblje od 2018. do 2023.
godine (»Službeni vjesnik«, broj 43/18 od 22.
kolovoza 2018. godine).
3. Plan gospodarenja otpadom sadrži terminski plan
aktivnosti nužnih radi uspostavljanja cjelovitog
sustava gospodarenja otpadom za:
-		 mjere definirane Planom sprječavanja nastanka otpada,
-		 nabavu opreme i vozila za odvojeno prikupljanje papira, kartona, metala, plastike,
stakla i tekstila,
-		 izgradnju reciklažnog i nabavu mobilnog
reciklažnog dvorišta,
-		 izgradnju odlagališnih ploha za odlaganje
građevinskog otpada koji sadrži azbest,
-		 sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada,
-		 sanaciju lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš
-		 provođenje akcija prikupljanja otpada,
-		 provođenje izobrazno - informativnih aktivnosti i
-		 izgradnju pretovarne stanice.
4. Na području Općine Dvor djelatnost skupljanja i
odvoza komunalnog otpada od 1. prosinca 2010.
godine obavlja komunalno poduzeće Komunalac
- Dvor d.o.o., a od 1. 1. 2016. godine sakupljanje
miješanog komunalnog otpada preuzima novoosnovano komunalno poduzeće »Dvorkom«
d.o.o. Matijevići. Miješani komunalni i neopasni
proizvodni otpad sličan komunalnom skuplja se
iz 19 od ukupno 64 naselja na području Općine
Dvor. Odvoz miješanog komunalnog otpada
iz kućanstava vrši se jednom tjedno pomoću
specijalnog kamiona za sakupljanje komunalnog otpada. Sukladno Programu gospodarenja
otpadom planirano je postepeno proširivanje
organiziranog skuplja komunalnog otpada na
preostala općinska naselja. Trenutno je organiziranim skupljanjem komunalnog otpada

Srijeda, 24. travnja 2019.
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obuhvaćeno 1485 kućanstava od ukupno 2205
kućanstava, odnosno 67% kućanstava općine
Dvor. Dvorkom d.o.o u sustavu skupljanja miješanog i sličnog komunalnog otpada koristi 1200
PVC kanti zapremine 120 l i 25 PVC kontejnera
zapremine 1100 l.
Miješani komunalni otpad tijekom 2018. godine
odlagan je na neuređeno odlagalište komunalnog otpada »Ćore«. Odlagalište »Ćore«
smješteno je na k.č. 378 k.o. »Ćore«, zauzima
8650 m 2 površine, a godišnji kapacitet mu je
1300 t miješanog komunalnog, tj. neopasnog
otpada. Odloženi otpad se povremeno zbija i
prekriva slojem zemlje. Odlukom o redoslijedu
i dinamici zatvaranja odlagališta Ministarstva
zaštite okoliša i energetike (»Narodne novine«, broj 3/19) određeno je da se odlagalište
»Ćore« mora zatvoriti do 31. prosinca 2018.
godine.
5. Za potrebe sanacije neuređenog odlagališta
»Ćore« riješeni su imovinsko-pravni odnosi,
izrađen je Idejni projekt sanacije, ishođena je
lokacijska dozvola i Studija utjecaja na okoliš
planiranog zahvata, izrađeni su Glavni i Izvedbeni projekt sanacije, a Građevinska dozvola
za zahvat sanacije izdana je u studenom 2016.
godine. Radovi sanacije još uvijek nisu započeli, jer se čeka suglasnost Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost za pokretanje
procedure javne nabave za izvoditelja radova,
jer će Fond sufinancirati 90% troškova sanacije
odlagališta.
6. Dvorkom d.o.o. vodi očevidnik otpada na obrascu
ONTO prema volumenu spremnika kamiona za
sakupljanje otpada i broju dovoza na odlagalište.
Temeljem očevidnika Dvorkom d.o.o. za 2018.
godinu prijavio je u ROO 650 t otpada ključnog
broja 20 03 01, koji je zbrinut odlaganjem na
odlagalište »Ćore«.
7. Dvorkom d.o.o. postavio je 16 zelenih otoka s
po tri spremnika zapremine 2 m 3 u kojima se
skuplja staklo, papir i metalna ambalaža, te
5 metalnih kontejnera za miješani komunalni
otpad na grobljima zapremine 5 m 3.
8. Planom gospodarenja otpadom za razdoblje
2018. do 2023. godine predviđeno je kontinuirano
nabavljanje opreme za odvojeno prikupljanje
papira, kartona, metala, plastike, stakla i tekstila. Općina Dvor je nabavila po 1300 plastičnih
spremnika za odvojeno prikupljanje papira,
stakla i plastiku po domaćinstvima, koje će se
staviti u funkciju čim reciklažno dvorište bude
u funkciji.

godine. Radi izgradnje reciklažnog dvorišta
Općina Dvor donijela je u 2018. godini II. izmjene
i dopune Prostornog plana, kojima je određena
lokacija reciklažnog dvorišta. Krajem 2018.
godine potpisan je ugovor za izradu projektne
dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta,
a izgradnja se planira u 2019. godini.
10. Aktivnosti vezane za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada planirane su kontinuirano, a
uglavnom se odnose na edukaciju stanovništva i
postavljanje tabli upozorenja zabrane odlaganja
otpada.
11. Akcije prikupljanja otpada, uglavnom krupnog
(glomaznog) otpada organiziraju redovito se
organiziraju u proljeće i jesen, a prikupljanje
otpada prema pozivu korisnika još uvijek su
rijetkost. Elektronski otpad i otpadna ambalaža
u poljoprivredi prikupljaju se putem kampanja
koje Općina Dvor organizira u suradnji s ovlaštenim koncesionarima za Sisačko-moslavačku
županiju.
12. Općina Dvor, u suradnji sa osnovnom školom, dječjim vrtićem, knjižnicom, udrugama
građana i dr. permanentno raditi na edukaciji djece i odraslih kako bi se stekli pozitivni
obrasci ponašanja s ciljem sprječavanja nastajanja otpada i što učinkovitijom zaštitom
okoliša.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKi NAČELNIK
KLASA: 363-01/19-01/03
URBROJ: 2176/08-01-19-01
Dvor, 20. ožujka 2019.
Općinski načelnik
Nikola Arbutina, v.r.

22.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i 19/18),
Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj
dana 29. ožujka 2019. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje građevina za gospodarenje otpadom
za 2018. godinu
I.

9. Planom gospodarenja otpadom planirana je
izgradnja reciklažnog dvorišta i nabava mobilnog reciklažnog dvorišta tijekom 2018. i 2019.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje otpadom za 2018.
godinu.
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II.

Sastavni dio ovog Zaključka je tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje
otpadom za 2018. godinu.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/19-01/04
URBROJ: 2176/08-02-19-01
Dvor, 29. ožujka 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.

R.br.

Srijeda, 24. travnja 2019.

Na temelju članka 33. stavka 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj
94/13, 73/17 i 14/19) i članka 40. Statuta Općine Dvor
(»Službeni vjesnik«, broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i
19/18), općinski načelnik Općine Dvor, podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje građevina
za gospodarenje komunalnim otpadom
u 2018. godini
1. Programom gradnje građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom na području Općine Dvor
za 2018. godinu određeni su objekti komunalne
infrastrukture za gospodarenje komunalnim
otpadom, koji su se trebali graditi u 2018. godini, sukladno odredbama Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj
94/13, 73/17 i 14/19).
2. Programom je bilo planirano:

NAZIV PROGRAMA

PLANIRANO

REALIZIRANO

1.

Izrada elaborata za sanaciju »divljih« odlagališta

15.000,00

0,00

2.

Sanacija odlagališta komunalnog otpada »Ćore«

13.600.000,00

0,00

13.615.000,00

0,00

UKUPNO:

3. Program gradnje građevina za gospodarenje
otpadom temeljen je na razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom, raspoloživim
financijskim sredstvima u Proračunu Općine
Dvor za 2018. godinu, te mogućnostima sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost.

KLASA: 363-01/19-01/02
URBROJ: 2176/08-01-19-01
Dvor, 20. ožujka 2019.
Općinski načelnik
Nikola Arbutina, v.r.

23.
4. Program nije realiziran u dijelu koji se odnosi na
izradu elaborata za sanaciju »divljih« odlagališta
otpada zbog nedostatka financijskih sredstava
u Proračunu za 2018. godine.
5. Za sanaciju odlagališta komunalnog otpada
»Ćore« pribavljena je građevinska dozvola (izdana
14. 11. 2016.), ali za pokretanje postupka javne
nabave za izvoditelja radova sanacije Općina
Dvor nije dobila suglasnost Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost, koji treba
osigurati 90% sredstava za izvođenje radova
sanacije te se stoga ova planirana aktivnost
nije mogla realizirati.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18) i
članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«,
broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i 19/18), Općinsko
vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj 29. ožujka
2019. godine, donijelo je
PROGRAM
korištenja sredstava ostvarenih od zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
u 2019. godini
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se način korištenja
sredstava ostvarenih od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Dvor u 2019. godini, te
raspored istih sredstava.
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24.

Članak 2.
Sukladno odredbama članka 49. stavka 1. Zakona
o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj
20/18) 65% sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje,
prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i
davanja na korištenje izravnom pogodbom, prihod su
proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se
području poljoprivredno zemljište nalazi.
U Proračunu Općine Dvor za 2019. godinu planirana su sredstva od zakupa i privremenog korištenja
državnog poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu
od 26.070,47 kuna.
Članak 3.
Utvrđuje se raspored sredstava iz članka 2. ovog
Programa za sljedeće namjene:
1. geodetsko-katastarske
usluge
2. izradu programa i ostalih
dokumenata neophodnih
za provedbu mjera potpore
iz Programa ruralnog
razvoja
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6.070,47 kuna

Na temelju članka 16. Uredbe o uvjetima za kupnju
obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi (»Narodne novine«, broj
19/11, 56/11 i 3/13) u svezi s člankom 33. i člankom
51. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (»Narodne novine«, broj 106/18) i
članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«,
broj 31/09, 13/10, 15/13, 30/14 i 19/18), Općinsko
vijeće Općine Dvor na sjednici održanoj 29. ožujka
2019. godine, donijelo je
PLAN
utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća
i stanova u državnom vlasništvu na području
Općine Dvor u 2019. godini
Članak 1.
Sredstva od prodaje obiteljskih kuća i stanova u
državnom vlasništvu na području Općine Dvor u 2019.
godini u planiranom iznosu od 8.000,00 kuna koristit
će se za ulaganje u stambeni fond i to za održavanje
stambenih jedinica u iznosu od 8.000,00 kuna.

20.000,00 kuna					
Članak 2.

Članak 4.
Općina Dvor dužna je Ministarstvu poljoprivrede
podnijeti godišnje izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava od zakupa i privremenog korištenja
državnog poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini do
31. ožujka 2020. godine.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 320-02/19-01/03
URBROJ: 2176/08-02-19-1
Dvor, 29. ožujka 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.

Za realizaciju ovog Plana zadužuje se općinski
načelnik Općine Dvor.
Članak 3.
Ovaj Plan dostavit će se, radi davanja suglasnosti,
Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno
zbrinjavanje.
Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-02/19-01/04
URBROJ: 2176/08-02-19-01
Dvor, 29. ožujka 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.
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SADRŽAJ
GRAD NOVSKA

18.

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu
Knjižnice i čitaonice Dvor za 2018. godinu

1304

19.

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu
za 2018. godinu Općinskog društva
Crvenog križa Dvor

1304

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa za 2018. godinu

1305

- Izvješće o utrošku sredstava šumskog
doprinosa u 2018. godini

1305

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom Općine
Dvor za 2018. godinu

1306

- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Dvor za 2018. godinu

1306

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za
gospodarenje otpadom za 2018. godinu

1307

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje
građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom u 2018. godini

1308

Program korištenja sredstava ostvarenih
od zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države u 2019. godini

1308

Plan utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Dvor u 2019.
godini

1309

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
18.

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Grada Novske

1301

OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

20.

10.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Statut Knjižnice i čitaonice Dvor

1301

11.

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti
ravnatelja Knjižnice i čitaonice Dvor

1302

12.

Odluka o poništenju Javnog poziva za
isticanje kandidatura za izbor članova
Savjeta mladih Općine Dvor i njihovih
zamjenika

13.

14.

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu
načelnika za razdoblje srpanj - prosinac
2018. godine

1302

1303

Zaključak o provedbi Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja
radioaktivnog otpada, istrošenih izvora
i istrošenog nuklearnog goriva

1303

15.

Zaključak o uspostavi Centra za informiranje

1303

16.

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća za 2018. godinu Općinskog društva
Crvenog križa Dvor

1304

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za
pedagošku 2017./2018. godinu Dječjeg
vrtića »Sunce« u Dvoru

1304

17.

21.

22.

23.

24.

»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i
Topusko. Izdavač: Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, (044) 813-979, www.
glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po
potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje,
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.

