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ČETVRTAK, 13. VELJAČE 2003.BROJ: 3 GODINA  XLIX

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

     2003.
SLUÆBENI VJESNIK

14.

Na temelju točke I. Zaključka Gradskog vijeća -
Klasa: 022-05/01-01/16, Urbroj: 2176/02-01-01-6 od
11. listopada 2002. godine, te članka 31. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni
vjesnik« broj 16/01), Odbor za statut i poslovnik, na
svojoj 3. sjednici održanoj 7. veljače 2003. godine
utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o grobljima.

Pročišćeni tekst Odluke o grobljima obuhvaća
Odluku o grobljima (»Službeni vjesnik« broj 3/01),
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
(»Službeni vjesnik« broj 26/01) i Odluku o izmjenama
i dopunama Odluke o grobljima (»Službeni vjesnik«
broj 28/01).

O D L U K A

o grobljima (pročišćeni tekst)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom ure�uje se izgradnja, upravljanje,
korištenje i ure�enje groblja na području Grada Hrvatska
Kostajnica, kao i odredbe o održavanju reda i pokapanju
umrlih.

Groblje je ogra�eni prostor zemljišta na kojem
se nalaze grobna mjesta, prateće gra�evine i komunalna
infrastruktura.

Pratećim gra�evinama, u smislu ove Odluke,
smatraju se: krematorij, mrtvačnica, dvorana za
izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih i
slično.

Članak 2.

Groblja su komunalni objekti u vlasništvu Grada
Hrvatska Kostajnica.

Članak 3.

Groblja na području Grada Hrvatska Kostajnica
su: Sveta Ana, Sveti Rok, Sveti Petar, Utolica, Čukur
i Rausovac.

Na navedenim grobljima ukop se može vršiti samo
u postojeća grobna mjesta.

Novo groblje Sv. Ana ima status centralnog groblja
za sve vjeroispovjesti i konfesije.

II. GRAÐENJE, ZATVARANJE I STAVLJANJE
GROBLJA IZVAN UPORABE

Članak 4.

Utvr�ivanje gradnje, odnosno rekonstrukcije groblja
temelji se na postojećoj prostornoj dokumentaciji
izra�enoj osnovom programa ure�enja groblja za
vremensko razdoblje od najmanje trideset godina.

Program iz stavka 1. ovog članka obvezatno sadrži
podatke o predvi�enom povećanju stanovnika i postotku
smrtnosti na području Grada Hrvatska Kostajnica.

Članak 5.

Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica donosi
Odluku o zatvaranju groblja kada više nema mogućnosti
osnivanja novih grobnih mjesta, ali postoji mogućnost
ukopa u postojeća grobna mjesta.

Članak 6.

Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica donosi
Odluku o stavljanju groblja ili dijela groblja izvan
uporabe kada više nema mogućnosti ukopa zbog
prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta.

Groblje ili dio groblja za koje se donosi odluka o
stavljanju izvan uporabe, ne može više služiti za
pokapanje umrlih.

Odluka o stavljanju groblja ili dijela groblja izvan
uporabe mora biti objavljena u »Službenom vjesniku«
Grada Hrvatska Kostajnica, putem dnevnog tiska, a
po potrebi i na drugi način.

Namjenu zemljišta napuštenog groblja nakon
izvršenog prekopavanja, odre�uje Gradsko vijeće
Grada Hrvatska Kostajnica.

Članak 7.

Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica može
donijeti Odluku o premještanju groblja ili dijela groblja
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koji je izvan uporabe pod uvjetom da se premještanje
groblja i daljnji ukop osigura izgradnjom novog groblja
ili na drugom postojećem groblju na području Grada
Hrvatska Kostajnica ili druge jedinice lokalne
samouprave.

Premještanje groblja ili dijela groblja moguće je
najranije nakon proteka sto godina od posljednjeg
ukopa.

Troškove izmještaja groblja ili dijela groblja i
ure�enje grobnih mjesta snosi Grad Hrvatska
Kostajnica.

III. UPRAVLJANJE GROBLJEM

Članak 8.

Grobljima upravlja Gradsko poglavarstvo Grada
Hrvatska Kostajnica putem poduzeća (pravne osobe)
ili drugog subjekta, osnovanog prema uvjetima i na
način propisan posebnim propisom, kojem to povjeri
Grad (u daljnjem tekstu - Uprava groblja).

Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih
mjesta, ure�enje, održavanje i rekonstrukcija groblja
(promjena površine, razmještaj putova i slično) na
način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima,
pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito
o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Upravljanje grobljem treba obavljati na način koji
se iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koje
u njemu počivaju.

O ure�enju i održavanju dodjeljenih grobnih mjesta
dužni su brinuti korisnici.

Članak 9.

Grobovi koji su proglašeni spomenicima kulture
ne mogu se smatrati napuštenim već ih treba održavati
i obnavljati sukladno propisima o zaštiti spomenika
kulture.

Grobovi u kojima su pokopani posmrtni ostaci
značajnih povijesnih osoba, ne mogu se smatrati
napuštenim, već o njima brine Gradsko poglavarstvo
Grada Hrvatska Kostajnica.

O značenju osobe mišljenje daju Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti i Hrvatski institut za povijest.

Pod posebnom zaštitom nalaze se grobovi hrvatskih
branitelja palih u Domovinskom ratu i zaslužnih gra�ana.
Za iste je Uprava groblja obvezna voditi posebnu
evidenciju, te je prema potrebi nadopunjavati i kao
takvu dostaviti nadležnom tijelu.

Ukoliko se za takve grobove ne brine netko od
rodbine, financijska sredstva će se osigurati iz
Proračuna Grada Hrvatska Kostajnica.

Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrije�ati
ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti
na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.

Natpisi na grobovima i grobnicama osoba koje
su zadužile hrvatski narod trebaju biti nanovo ispisani
tekstom koji točno i dolično objašnjava njihovu ulogu

u životu hrvatskog naroda, ako postojeći natpisi,
ispisani u vrijeme represivnih režima, nisu u tom
smislu cjeloviti.

IV. KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA

Članak 10.

Groblja na području Grada Hrvatska Kostajnica
služe u pravilu za pokop osoba koje su umrle na
području Grada Hrvatska Kostajnica ili su na tome
području imale prebivalište.

Umrlog se može ukopati i na groblju koje je on
odredio za života ili koje odredi njegova obitelj, odnosno
osobe koje skrbe o njegovu ukopu.

Umrlog se može ukopati i izvan groblja samo uz
odobrenje koje daje Jedinstveni upravni odjel uz
prethodno mišljenje tijela nadležnog za zdravstvo.

Članak 11.

Grobovi mogu biti obiteljski ili pojedinačni.

Obiteljski grobovi služe za pokop više umrlih, a u
pojedinačni grob pokapa se samo jedan umrli.

Grobovi mogu biti izgra�eni kao grobnice.

Grobno mjesto u Gradu Hrvatska Kostajnica se,
u pravilu, ne može dodijeliti prije nastale potrebe za
pokapanje (rezervni grob).

Kod dodjele grobnog mjesta za grobnicu potrebno
je sastaviti ispravu o pravu i uvjetima uporabe grobnice.

Članak 12.

Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje
na neodre�eno vrijeme uz naknadu, te o tome donosi
rješenje.

Rok za korištenje grobnog mjesta počinje teći od
dana kada je grobni prostor dan na korištenje.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka
zainteresirana osoba može izjaviti žalbu Jedinstvenom
urpavnom odjelu Grada Hrvatska Kostajnica.

Za korištenja grobnog mjesta korisnik plaća godišnju
grobnu naknadu.

Visinu grobne naknade utvr�uje Uprava groblja u
skladu s uvjetima i mjerilima propisanim Odlukom
Gradskog vijeća.

Posebna služba je obvezna, svake godine,
najkasnije do 15. veljače organizirati način uplate
propisane naknade, uz upozorenje o posljedicama
neplaćanja naknade.

Članak 13.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena
deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovno
dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest
godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon
proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema
stavku 1. ovog članka smatra da je napušteno, može
raspolagati izgra�enom opremom i ure�ajem groba
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(nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda
groba i slično) nakon što plati dužni iznos grobne
naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U
protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj
imovini kojom Uprava groblja može slobodno
raspolagati.

Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog
mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku, premjestiti
ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku
grobnicu izra�enu za tu namjenu.

Članak 14.

Pravo ukopa, uz korisnika grobnog mjesta imaju
i članovi njegove obitelji.

Korisnik obiteljskog groba ili grobnice može odrediti
osobe koje imaju pravo pokopa u obiteljski grob,
odnosno grobnicu ili ovlastiti druge osobe da to umjesto
njega učine.

Ukoliko korisnik obiteljskog groba ili grobnice ne
postupi po prethodnom stavku ili ne ustupi pravo
raspolaganja jednoj ili većem broju osoba, smatrat
će se da je grob ili grobnicu odredio za osobni pokop
članova svoje obitelji u koju se u smislu ove Odluke
ubrajaju: bračni supružnici, potomci (uključujući i
posvojenu djecu) i njihovi bračni supružnici, roditelji,
braća i sestre (njihovi potomci) i njihovi bračni
supružnici.

Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni
ukop i drugim osobama.

Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom
ustupiti trećim osobama. Ugovor o ustupanju tog
korištenja mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa
novog korisnika u grobni očevidnik.

Ako ima više korisnika istog rodbinskog stupnja,
za ustupanje prava korištenja trećim osobama, potreban
je njihov zajednički pristanak.

Oprema i ure�aji groba izgra�eni na grobnom
mjestu smatraju se nekretninom pa, stoga, ako se
uz ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi
način prenosi vlasništvo opreme, odnosno ure�aja
groba, novi korisnik grobnog mjesta dužan je, uz
ugovor o ustupanju, Upravi groblja priložiti i dokaz o
uplaćenom porezu na promet te nekretnine.

Uprava groblja će obustaviti ukope u grobno mjesto
u slučaju spora o pravu ukopa, odnosno korištenja
grobnog mjesta dok spor ne bude rješen.

Ako obiteljski grob ili grobnica budu ispražnjeni
na zahtjev ovlaštene osobe, ne može se prenijeti
pravo raspolaganja na drugu osobu, već se u taj
grob mogu pokopati osobe navedene člankom 43.
ove Odluke, a ako ovih nema, tada ispražnjenim
grobom raspolaže Uprava groblja.

V. RED NA GROBLJIMA

Članak 15.

Groblje mora biti ogra�eno, te održavano tako
da bude uvijek čisto i uredno.

Na grobljima na području Grada može biti mrtvačnica
izgra�ena u skladu s gra�evinskim i sanitarno-
higijenskim propisima.

Mrtvačnice u Hrvatskoj Kostajnici mogu koristiti
svi s područja Grada Hrvatska Kostajnica.

Članak 16.

Gra�ani su obvezni na grobljima održavati potpuni
mir i moraju se ponašati kako to odgovara mjestu i
poštivanju prema umrlim.

Gra�ani su obvezni pridržavati se naloga i uputa
čuvara i drugih ovlaštenih osoba, koje upravljaju
grobljem ukoliko se iste tiču održavanja reda i mira
na groblju.

Djeca ispod starosne dobi od 10 godina imaju
pristup na groblje samo uz pratnju odraslih osoba.

Članak 17.

Na grobljima je izričito zabranjeno:

- svako trgovanje,

- ulaženje u mrtvačnicu bez odobrenja službe
koja upravlja grobljem u vrijeme koje nije odre�eno
za posjet,

- zabavljanje, galama, pjevanje, sviranje i drugo
narušavanje mira i reda osim prigodnog pjevanja i
sviranja vezano za ukop uz prethodnu prijavu Upravi
groblja,

- dovo�enje pasa na groblje,

- ispaša stoke,

- gaženje po grobovima i nasadima, oštećivanje
grobnica, spomenika nadgrobnih znakova, grobnih
ograda i slično,

- šaranje po grobnim spomenicima, grobnim
oznakama,

- oštećivanje ograde groblja,

- stavljanje nedoličnih spomenika, natpisa, slika,
bilo kakvih reklama na grobovima i drugim objektima
u sklopu groblja.

Članak 18.

Grobnice, grobovi i drugi objekti na groblju moraju
se izgra�ivati prema planu grobnih mjesta i grobnica,
a u skladu s propisima o gra�enju, estetskim, sanitarnim
i drugim tehničkim pravilima.

Za izgradnju grobnica kao i izgradnju nadgrobnih
spomenika koji se u smislu gra�evinskih propisa
smatraju gra�evinskim objektima potrebna je suglasnost
Grada Hrvatska Kostajnica.

Članak 19.

Radi osiguranja nesmetanog obavljanja radova i
održavanja reda na groblju vrijede, pored posebnih
propisa i slijedeće odredbe:

1. svi radovi moraju se izvoditi tako da se do
najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a
mogu se vršiti samo u radne dane i vrijeme kojeg
odredi nadležno tijelo,
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2. gra�evinski materijal se može držati na groblju
samo kroz kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje
radova i to tako da se time ne ometa promet i susjedni
objekti,

3. Uprava groblja može u odre�ene dane i u
odre�eno doba zabraniti izvo�enje bilo kakvih radova
na groblju,

4. u slučaju prekida radova kao i poslije njihovog
završetka, izvo�ač je dužan bez odlaganja mjesto
radova dovesti u prijašnje stanje.

Uprava groblja zabraniti će rad na odre�enom
objektu onim izvo�ačima radova koji se nakon opomene
ne pridržavaju odredbi iz prethodnog stavka.

Članak 20.

Grobovi i grobnice moraju se urediti i održavati
na način koji odgovara poštovanju prema umrlim.

Gra�ani su dužni grobove odražvati bar na vrtlarski
način, te grobni prostor oko grobnog mjesta držati u
redu i čistoći pazeći da pri tom ne oštete susjedne
grobove.

Svaki se grob mora označiti prikladnim nadgrobnim
znakom.

Članak 21.

O načinu oblikovanja nadgrobnih ploča, spomenika
i slično odlučuje rodbina umrlog.

Na grobovima za pojedinačni ukop nije dozvoljeno
postavljanje ograde.

Članak 22.

Zabranjeno je stavljanje natpisa i oblikovanje
spomenika kojima se vrije�a bilo čiji narod ili vjerski
osjećaj ili državljanstvo, odnosno poštovanje prema
umrlima.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, uprava groblja
obvezno takve natpise i spomenike mora ukloniti na
trošak vlasnika uz suglasnost Gradskog poglavarstva
Grada Hrvatska Kostajnica.

Članak 23.

Nadgrobne spomenike od naročite umjetničke
vrijednosti i grobove zaslužnih pokojnika koji nisu
zaštićeni posebnim propisima, Uprava groblja je
obvezna održavati u urednom stanju i voditi o njima
posebnu evidenciju.

Troškovi održavanja spomenika i grobova iz stavka
1. podmirit će se iz gradskog Proračuna Grada Hrvatska
Kostajnica ukoliko o tome brigu nije preuzeo nitko
od rodbine.

Članak 24.

Promjene groba ili grobnice, odstranjivanje
spomenika, nadgrobnih ploča i slično može se izvršiti
samo na temelju odobrenja Grada Hrvatska Kostajnica
i to samo u slučaju poboljšanja, popravka ili zamjene
za drugi spomenik, ploču ili drugu oznaku.

Članak 25.

Posude za cvijeće mogu se postavljati na grobove
i grobnice samo ako po vrsti i stanju odgovaraju
estetskom izgledu groba.

Poduzeće koje je ovlašteno da upravlja grobljem
(uprava groblja) dužno je uklanjati s grobova dotrajale
vijence i uvelo cvijeće, te osigurati prostor za odlaganje
smeća, otpadaka, a sve u skladu s higijenskim
uvjetima.

Prostor za odlaganje otpada je zatvoren ili ogra�en,
te odvojen za organski i ostali kruti otpad.

Članak 26.

Uprava groblja je dužna pozvati korisnike da
neuredne i zapuštene grobove i grobnice održavaju
u urednom stanju. Ukoliko i unatoč poziva korisnici
ne urede grob, Uprava će sama odlučiti koje su
mjere potrebne za uklanjanje nastalog stanja, te će
na trošak korisnika izvršiti najnužnije radove.

Članak 27.

Mrtvačnice na grobljima koje se nalaze na području
Grada Hrvatska Kostajnica moraju imati ure�enu
prostoriju za stavljanje umrlog na odar, kao i prostoriju
za odlaganje alata, sprava i drugog materijala koji
služe za potrebe groblja.

Članak 28.

Uprava groblja je odgovorna za čistoću i red u
mrtvačnici i oko nje.

Potrebne upute o održavanju čistoće i reda u
mrtvačnici Uprava je obvezna istaknuti na vidnom
mjestu.

VI. PRIJENOS I POKAPANJE UMRLIH

Članak 29.

Prijenos umrlog u mrtvačnicu mora se izvršiti u
roku od 6 sati od utvr�ivanja smrti od strane
mrtvozornika i to u zatvorenom mrtvačkom lijesu.

Lijes mora biti drven ili od kovine ili drugog prikladnog
materijala, s tim da je čvrst i nepropustiv. Lijes koji
se stavlja u izra�enu grobnicu mora biti dupli (limeni
ili drveni).

Prijenos umrlog u mrtvačnicu na groblju može
vršiti samo ovlaštena osoba sa specijalnim vozilom
za prijevoz umrlog na temelju dozvole za pokop.

Prijenos umrlog radi pokopa u drugom mjestu
vrši se prema propisima o prijenosu umrlog. Kod
preuzimanja umrlog treba uz predočenje potebne
dokumentacije zapisnički konstatirati identitet umrlog.

Članak 30.

Na grobljima gdje postoje mrtvačnice ukop se
vrši isključivo iz mrtvačnice, a na ostalim grobljima
gdje nema mrtvačnice ukop se vrši iz kuće umrlog.

Umrli se mora obući u prikladnu odjeću, a u slučaju
da to nije moguće mora se zamotati u plahtu.
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Članak 31.

Umrli se ne smiju pokapati bez dozvole za pokop.
Pokop se vrše u pravilu izme�u 9 i 18 sati (proljeće,
ljeto, jesen), odnosno izme�u 9 i 14 sati u zimskom
periodu.

Članak 32.

Kada se sanduk s umrlim stavi u grob ili grobnicu,
grob se mora zasipati zemljom, a grobnica zatvoriti.

Nad svakim grobom mora se izvesti humak do
40 cm visine.

Sanduci se ne smiju polagati jedan na drugi, već
na prečke ili na tlo.

Članak 33.

Neto dimenzija grobnog mjesta predstavlja veličinu
same ukopne jame koja iznosi 80 x 200 cm, a dno
groba mora biti najmanje 50 cm iznad najviše točke
podzemne vode.

Bruto dimenzija grobnog mjesta iznosi najmanje
120 - 150 x 250 - 300 cm.

Dubina ukopnog mjesta je u zemljanim grobovima
najmanje 180 cm.

Kod zemljanih grobova treba osigurati najmanje
0,80 metara zemlje iznad lijesa.

Neto dimenzija grobnice (unutar zidova) u jednom
stupcu iznosi najmanje 90 x 230 cm, u dva stupca
najmanje 150 x 230 cm, a u tri stupca najmanje 220
x 230 cm.

Bruto dimenzija grobnice povećava se za 15 - 30
cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida.

Grobnice moraju biti izgra�ene od vodonepropusnog
betona.

Neto dimenzija za jednu urnu iznosi 50 x 50 cm,
a za četiri urne 1 m2.

Članak 34.

Sprovodi umrlih polaze od mrtvačnice do groba.

Pri svakom pokopu umrlog mora prisustvovati
predstavnik poduzeća koje je ovlašteno, radi vršenja
nadzora nad tehničkim uvjetima pokopa i utvr�ivanja
činjenice pokopa. Poslije izvršenog pokopa utvr�ene
okolnosti se unose u grobni očevidnik.

Članak 35.

Poduzeće može izvršiti privremeni pokop umrlog
samo ako se zbog spora o pravu korištenja odre�enog
groba ili grobnice ne može odmah postići nagodba
odnosno pravo korištenja, ili ako trenutno nema
prire�enog mjesta za pokop.

Privremeni se pokop može izvršiti u javnu grobnicu.

Privremeni pokop u privatnu grobnicu može uslijediti
samo temeljem prethodnog odobrenja korisnika
grobnice i ukoliko ima raspoloživog mjesta u grobnici.

Pokop u privremenu grobnicu mora se zabilježiti
u grobni očevidnik.

Prijenos umrlog iz javne grobnice u grob ili grobnicu
predvi�enu za konačni pokop može se izvršiti po
odobrenju nadležnog sanitarnog tijela.

Članak 36.

Ako se prigodom pokapanja moraju pomaknuti
spomenici ili dijelovi spomenika na grobu u kojem
se vrši pokop ili na okolnim grobovima obveza je
korisnika na čiji se račun vrši pokop snositi sve
troškove u svezi uspostave prijašnjeg stanja.

Odluku o pomicanju i smjeru pomicanja donosi
Uprava groblja.

Okolni grobovi ili grobnice koje se oštete u svezi
s radovima iz stavka 1. ovog članka, moraju se odmah,
a najkasnije u roku 15 dana od pokopa urediti i
dovesti u prvotno stanje.

VII. ISKOPI I PREKOPI

Članak 37.

Iskopi umrlih, odnosno njihovih posmrtnih ostataka
mogu se vršiti na temelju Rješenja koje pribavi rodbina
ili osobe koje su se brinule o pokopu, odnosno po
službenoj dužnosti kada za to postoje opravdani
razlozi ili po Odluci suda.

Iskop vrši ovlašteno poduzeće putem svojih radnika.

Članak 38.

Rješenjem nadležne Sanitarne inspekcije propisuju
se uvjeti i postupak ekshumacije.

Članak 39.

Ekshumacija se može izvršiti samo u nazočnosti
ovlaštene osobe za poslove sanitarne inspekcije i
Upravitelja groblja.

Članak 40.

Osoba koja traži iskapanje ili prenošenje posmrtnih
ostataka mora pružiti dokaz o rodbinskim odnosima
s umrlim ili da je osoba koja se brinula za održavanje
groba, kao i suglasnost osoba ovlaštenih za korištenje
groba u koji se ima izvršiti prijenos.

Članak 41.

Ekshumacija se može izvršiti samo u nazočnosti
ovlaštene osobe za poslove sanitarne inspekcije, te
u nazočnosti osobe ovlaštene od strane Grada Hrvatska
Kostajnica.

Ovlašteno poduzeće je obvezno o namjeni
ekshumacije obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

Članak 42.

Ovlašteno poduzeće odlučuje da li će po isteku
propisanog roka mirovanja prekopati pojedina grobna
polja, odnosno parcele.

Namjeru prekopavanja dužno je ovlašteno poduzeće
objaviti u »Narodnim novinama«, »Službenom vjesniku«
ili putem dnevnog tiska bar šest mjeseci prije
prekapanja.
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Nakon oglasa može poduzeće koje je ovlašteno
o svom trošku ukloniti nadgrobne spomenike i druge
predmete s groba uz obvezu da grob i okolno zemljište
ostave u urednom stanju.

Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na grobove
i grobnice, koji se nalaze pod naročitom zaštitom,
počasni grobovi i grobnice učesnika Domovinskog
rata.

Članak 43.

Posmrtni ostaci iz grobova koji se prekapaju moraju
se pokopati na posebno za to odre�enom zajedničkom
prostoru.

Ro�aci pokojnika i druge zainteresirane osobe
mogu tražiti da se ostaci pokojnika ne pokapaju na
zajedničkom prostoru, već u posebne grobove, ako
sa takvim raspolažu.

VIII. GROBNI OČEVIDNICI

Članak 44.

Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik o
ukopu svih umrlih osoba na području Grada Hrvatska
Kostajnica.

Grobni očevidnik sadrži podatke o:

- grobnicama,

- grobovima,

- korisnicima grobova i grobnica,

- osobama koje imaju pravo ukopa,

- svim promjenama i

- uzrok smrti.

Sastavni dio grobnog očevidnika, iz stavka 1.
ovog članka, je položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

Uprava groblja dužna je voditi i registar umrlih
osoba po prezimenu, imenu i imenu oca, te
jedinstvenom matičnom broju gra�ana umrle osobe
s naznakom gdje je ukopana.

Akti iz stavka 1, 2. i 3. ovog članka moraju se
pohraniti i trajno čuvati. Nadzor nad vo�enjem akata
iz ovog članka provodi Gradsko poglavarstvo Grada
Hrvatska Kostajnica.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 45.

Globom u visini od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit
će se za prekršaj Uprava groblja:

- ako ne vodi očevidnik o ukopu svih umrlih
osoba na području Grada Hrvatska Kostajnica, te
registar umrlih osoba s potrebnim podacima iz članka
44. ove Odluke.

Za nepridržavanje odredbi stavka 1. i 5. članka
12., stavka 2. članka 19., stavka 2. članka 22., stavka
1. članka 23., stavka 2. članka 25., stavka 2. članka
28. stavka 2 članka 34., stavka 4. i 5. članka 35.,
stavka 2. i 3. članka 36., stavka 2. članka 42. i

stavka 1. članka 43. kaznit će se zbog prekršaja
pravna osoba globom od 500,00 do 1.000,00 kuna,
a odgovorna osoba u toj pravnoj osobi (subjektu)
novčanom kaznom od 50,00 do 200,00 kuna.

Ovlašteno poduzeće koje upravlja grobljem (Uprava
groblja), ukoliko groblje, mrtvačnicu i ostale objekte
na groblju ne drži u čistom i urednom stanju, kaznit
će se globom od 500,00 do 1.000,00 kn, a odgovorna
osoba, u tom ovlaštenom poduzeću, globom od 50,00
do 200,00 kn.

Globom od 50,00 kn do 200,00 kn kaznit će se
zbog prekršaja osoba (korisnik) koja:

1. povrijedi neku od odredbi stavka 1. točke 1,
2. i 4. članka 19. stavka 1. članka 22. i stavka 1.
članka 25.,

2. ne drži u redu i čistoći prostor oko grobnog
mjesta ili na groblju, sadi voćke ili uzgaja povrće
(stavak 2. članak 20.),

3. postavlja nadgrobne spomenike bez odobrenja
ili protivno odobrenju postavlja ograde na grobu za
pojedinačne ukope (stavak 2. članka 21. i članka
24.),

4. neovlašteno vrši preinake groba ili grobnice
ili uklanja spomenike ili nadgrobne ploče s groba ili
grobnice ili neovlašteno uz grob postavlja klupu ili
preklopni stolac (članak 24.),

5. na grob ili grobnicu stavlja neprikladnu,
dotrajalu ili oštećenu posudu za cvijeće (stavak 1.
članak 25.),

6. ne prevoze umrlog u odre�enom roku u
mrtvačnicu, bez dozvole za pokop prenese ili preveze
umrlog u mrtvačnicu, pokopa umrlog bez lijesa ili u
nezatvorenom lijesu (članak 29. i 31.),

7. pokopa umrlog bez dozvole za pokop (članak
31.),

8. nakon stavljanja lijesa u grob ili grobnicu
odmah se zasipa grob sa zemljom, odnosno ne zatvori
grobnicu (stavak 1. članka 32.),

9. obavi pokop bez nazočnosti predstavnika
ovlaštenog poduzeća (stavak 2. članak 34.),

10. bespravno koristi grob ili grobnicu, te koji
ne posjeduje ispravu o ustupanju prava na korištenje
groba (članak 14.),

11. u vrijeme mirovanja groba vrši prekopavanje
protivno pravilima (članak 38. i 39.),

12. bez odobrenja ili protivno pravilima izvrši
iskop posmrtnih ostataka radi prijenosa u drugi grob
(članak 37, 38. i 39.),

13. izvrši ekshumaciju ne pridražvajući se stavka
1. članka 41.

Kažnjavanje prema odredbama ovog članka vršit
će komunalni redar Grada Hrvatska Kostajnica.

X. NADZOR

Članak 46.

Nadzor nad provo�enjem ove Odluke, kao i nadzor
nad radom ovlaštenog poduzeća provodi ovlaštena
osoba za komunalne poslove Upravnog odjela Grada
(komunalni redar).
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Nadležno tijelo ukazuje na nepravilnosti i predlaže
mjere za poboljšanje rada.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Grobljima na području Grada upravlja Gradsko
poglavarstvo putem posebnog poduzeća (Uprava
groblja) kojem to povjeri.

Od upravljanja iz stavka 1. ovog članka izuzimaju
se crkve i drugi sakralni objekti na grobljima.

Članak 48.

Ovlašteno poduzeće obvezno je u roku od godine
dana napraviti spisak spomenika i grobova od naročite
umjetničke i povijesne vrijednosti, te ga čuvati i po
potrebi nadopunjavati.

Preslik popisa ovlašteno poduzeće je obvezno
dostaviti nadležnom tijelu Grada.

Uprava groblja je u roku od tri mjeseca, dužna
načiniti spisak Hrvatskih branitelja i zaslužnih gra�ana,
te isti nadopunjavati i preslik proslje�ivati nadležnom
tijelu Grada Hrvatska Kostajnica.

Spomenici od naročite umjetničke i povijesne
vrijednosti ne mogu se s groblja ukloniti niti premještati
bez odobrenja nadležnog tijela, koji treba prije odluke
tražiti suglasnost od Regionalnog zavoda za zaštitu
spomenika kulture.

Gradsko vijeće Grada donijeti će odluku o tome
koji se umrli gra�ani imaju smatrati zaslužnim u
smislu ove Odluke.

Članak 49.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 022-05/01-01/16
Urbroj: 2176/02-01-01-8
Hrvatska Kostajnica, 7. veljače 2003.

Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

2.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 35. sjednici
održanoj 13. veljače 2003. godine donijelo je

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu
prodavaonica i drugih oblika trgovina na malo

na području Grada Hrvatska Kostajnica

Članak 1.

U članku 10. Odluke o radnom vremenu
prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na
području Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«
broj 22/01 i Odluka Gradskog poglavarstva - Klasa:
022-05/01-02-02/74, Urbroj: 2176/02-01-02-6 - od
25. siječnja 2002.) dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Rad ljekarni, koje imaju sklopljen Ugovor o
provo�enju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom
za zdravstveno osiguranje, odre�uje se u skladu
Pravilnika donešenog po ministru zdravstva i u skladu
članka 2. ove Odluke«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/01-02/74
Urbroj: 2176/02-01-02-8
Hrvatska Kostajnica, 13. veljače 2003.

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

3.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 35. sjednici
održanoj 13. veljače 2003. godine donijelo je

O D L U K U

o postavi Spomen-križa za sve poginule u
Drugom svjetskom ratu

Članak 1.

Na groblju Sv. Rok, na prostoru gdje su pokopani
pripadnici vojnih postrojbi za vrijeme Drugog svjetskog
rata, postaviti će se Spomen-križ.

Članak 2.

Spomen-križ izvodi se u obliku vojničkog križa.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni
urpavni odjel Grada Hrvatska Kostajnica.
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/03-01/21
Urbroj: 2176/02-03-02-1
Hrvatska Kostajnica, 13. veljače 2003.

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

4.

Na temelju članka 26. i 29. Zakona o zaštiti na
radu (»Narodne novine« broj 59/96 i 94/96), članka
2. stavka 1. Pravilnika o programu i načinu
osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih
mjera zaštite od požara, gašenjem požara i spašavanja
ljudi i imovine ugroženih požarom (»Narodne novine«
broj 61/94) i članka 42. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 35. sjednici
održanoj 13. veljače 2003. godine donosi

O D L U K U

o osposobljavanju zaposlenika za rad na
siguran način i iz zaštite od požara

Članak 1.

Za službenike i namještenike Gradske uprave
kao i ustanove u vlasništvu Grada Hrvatska Kostajnica
provesti će se osposobljavanje za rad na siguran
način te iz zaštite od požara.

Članak 2.

U cilju provedbe članka 1. ove Odluke raspisat
će se pozivni natječaj za prikupljanje ponuda.

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: 022-05/03-01/19
Urbroj: 2176/02-03-02-1
Hrvatska Kostajnica, 13. veljače 2003.

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

5.

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku nabave
roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne
novine« broj 14/02), i  članka 42. Statuta Grada
Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01),
Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica
na 35. sjednici održanoj 13. veljače 2003. godine
donijelo je

O D L U K U

o zbrinjavanju  papirnatog otpada

Članak 1.

Grad Hrvatska Kostajnica izvršiti će zbrinjavanje
papirnatog otpada Gradske uprave putem tvrtke
PRIMAT d.o.o., Malo Budaševo 44.

Ponuda tvrtke PRIMAT d.o.o. (Klasa: 363-01/03-
01/01, Urbroj: 2176/02-03-04-1) čini sastavni dio ove
Odluke.

Članak 2.

S tvrtkom PRIMAT d.o.o. sklopit će se Ugovor o
zbrinjavanju papirnatog otpada.

Članak 3.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada
Hrvatska Kostajnica da ispita mogućnost uključenja
ostalih javnih ustanova i poduzeća u zbrinjavanje
papirnatog otpada.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/03-01/18
Urbroj: 2176/02-03-02-1
Hrvatska Kostajnica, 13. veljače 2003.

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

6.

Na temelju članka 13. stavka 4. Odluke o komunalnoj
naknadi (»Službeni vjesnik« broj 1/02), poglavlja IV.
Programa za zadovoljavanje socijalnih potreba za
Grad Hrvatsku Kostajnicu u 2003. godini (»Službeni
vjesnik« broj 2/03) i članka 42. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 35. sjednici
održanoj 13. veljače 2003. godine donijelo je
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O D L U K U

o osloba�anju plaćanja komunalne naknade za
osobe iznad 65 godina starosti u 2003. godini

Članak 1.

Sve osobe iznad 65 godina starosti i s primanjima
nižim od 1.500,00 kuna po članu domaćinstva
osloba�aju se plaćanja komunalne naknade u 2003.
godini.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/03-01/24
Urbroj: 2176/02-03-02-1
Hrvatska Kostajnica, 13. veljače 2003.

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

7.

Na temelju poglavlja III. točke 7. Programa za
zadovoljavanje socijalnih potreba za Grad Hrvatsku
Kostajnicu u 2003. godini (»Službeni vjesnik« broj
2/03) i članka 42. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Hrvatska Kostajnica na 35. sjednici održanoj
13. veljače 2003. godine donosi

O D L U K U

o dodatku na mirovinu

Članak 1.

Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica,
cijeneći težak položaj umirovljenika, osigurava mjesečni
dodatak na mirovinu od 50,00 kuna i to umirovljenicima
starijim od 65 godina i primanjima manjim od 1.000,00
kuna po članu domaćinstva.

Članak 2.

Dodaci će se isplaćivati u dvije rate i to za Uskrs
i Božić 2003.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Socijalno
vijeće za praćenje i provedbu Programa za
zadovoljavanje socijalnih potreba za Grad Hrvatsku
Kostajnicu u 2003. godini.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/03-01/17
Urbroj: 2176/02-03-02-1
Hrvatska Kostajnica, 13. veljače 2003.

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

8.

Na temelju poglavlja III., točke 1., podtočke e)
Programa za zadovoljenje socijalnih potreba za Grad
Hrvatsku Kostajnicu u 2003. godini (»Službeni vjesnik«
broj 2/03) i članka 42. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Hrvatska Kostajnica na 35. sjednici održanoj
13. veljače 2003. godine donijelo je

O D L U K U

o jednokratnoj pomoći obiteljima s djecom s
posebnim potrebama

Članak 1.

Obiteljima s djecom s posebnim zdravstvenim
potrebama, a u svrhu nabavke lijekova, troškova
liječenja i dr., odobrava se jednokratna pomoć u
iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 2.

Isplata sredstava vrši se osnovom popisa djece
izdanog od strane Doma zdravlja Hrvatska Kostajnica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/03-01/16
Urbroj: 2176/02-03-02-1
Hrvatska Kostajnica, 13. veljače 2003.

Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oec., v.r.
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9.

Na temelju članka 2, 3 i 10. stavka 3. Odluke o
donošenju Programa održavanja stambenih zgrada
za 2003. godinu (»Službeni vjesnik« broj 2/03) i
članka 42. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Hrvatska Kostajnica na 35. sjednici održanoj
13. veljače 2003. godine donosi

O D L U K U

o rasporedu sredstava otkupa gradskih stanova
u 2003. godini

Članak 1.

Sredstva otkupa gradskih stanova, u visini od
45%, rasporedit će se tijekom 2003. godine za izvedbu
sanacije instalacije centralnog grijanja stambeno-
poslovne zgrade u Ulici Ratka Djetelića broj 6.

Navedena sredstva otkupa koriste se sve do
podmirenja cjelokupnog iznosa troškova sanacije.

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: 022-05/03-01/15
Urbroj: 2176/02-03-02-1
Hrvatska Kostajnica, 13. veljače 2003.

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

10.

Na temelju članka 70a. Zakona o šumama
(»Narodne novine« broj 50/90, 76/93 i 13/02) i članka
42. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni
vjesnik« broj 16/01), Gradsko poglavarstvo Grada
Hrvatska Kostajnica na 35. sjednici održanoj 13.
veljače 2003. godine donijelo je

O D L U K U

o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2003.
godini

Članak 1.

Sredstva šumskog doprinosa u 2003. godini koristit
će se za financiranje izrade projektne dokumentacije
Kolektorske kanalizacije u Hrvatskoj Kostajnici (kolektor
ll).

Početkom 2004. godine utvrdit će se stanje
preostalih neutrošenih sredstava šumskog doprinosa,
te izvršiti njihova raspodjela.

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: 022-05/03-01/14
Urbroj: 2176/02-03-02-1
Hrvatska Kostajnica, 13. veljače 2003.

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

11.

Na temelju članka 6. stavka 2. Uredbe o postupku
nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne
novine« broj 14/02) i članka 42. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 35. sjednici
održanoj 13. veljače 2003. godine donosi

O D L U K U

o imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu
roba, radova i usluga male vrijednosti u 2003.

godini

Članak 1.

Za nabavu roba, radova i usluga male vrijednosti
do 200.000,00 kuna imenuje se Stručno povjerenstvo
u sastavu:

1. Milko Prpić - voditelj,

2. Danijela Pavičić - član,

3. Zoran Stunković - član,

4. Damir Atlija - član,

5. Tomislav Žličarić - član.

Članak 2.

Odgovorna osoba naručitelja (Grad Hrvatska
Kostajnica) je gradonačelnik Grada Hrvatska Kostajnica
- Davor Govorčinović, dipl. oec.

Članak 3.

Stručno povjerenstvo dužno je provoditi postupke
nabave roba, radova i usluga male vrijednosti te
predlagati Gradskom poglavarstvu donošenje Odluka
o najpovoljnijem ponuditelju.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/03-01/13
Urbroj: 2176/02-03-02-1
Hrvatska Kostajnica, 13. veljače 2003.

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

12.

Na temelju članka 18a. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka
42. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni
vjesnik« broj 16/01), Gradsko poglavarstvo Grada
Hrvatska Kostajnica na 35. sjednici održanoj 13.
veljače 2003. godine donosi

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti JP »Komunalac« d.o.o. iz
Hrvatske Kostajnice na cjenik komunalnih

usluga

l.

Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica
daje suglasnost JP »Komunalac« d.o.o. iz Hrvatske
Kostajnice na cjenik komunalnih usluga (Urbroj: 48/
03) od prosinca 2002. godine.

Upućuje se Gradskom vijeću Grada Hrvatska
Kostajnica, Odluka o prihvaćanju Cjenika komunalnih
usluga JP »Komunalac« d.o.o. iz Hrvatske Kostajnice
na usvajanje.

II.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/03-01/25
Urbroj: 2176/02-03-02-1
Hrvatska Kostajnica, 13. veljače 2003.

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

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.

Na temelju članka 32. stavka 1. točka 19. Statuta
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik« broj 22/01), Općinsko
vijeće Općine Gvozd na 15. sjednici održanoj 12.
veljače 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o visini naknade troškova predsjedniku,
zamjeniku predsjednika i vijećnicima Općinskog
vijeća, predsjedniku, zamjeniku predsjednika i
članovima Općinskog poglavarstva i članovima

radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog
poglavarstva Općine Gvozd

Članak 1.

Ovom Odlukom utvr�uje se naknada predsjedniku,
zamjeniku predsjednika i vijećnicima Općinskog vijeća
Općine Gvozd, predsjedniku, zamjeniku predsjednika
i članovima Općinskog poglavarstva Općine Gvozd,
kao i članovima radnih tijela Općinskog vijeća i
Općinskog poglavarstva, za sudjelovanje u radu tijela
u koje su birani odnosno imenovani.

Članak 2.

Predsjedniku Vijeća pripada mjesečna naknada
koja se utvr�uje na način da se osnovica za obračun
plaće koju utvrdi Vlada Republike Hrvatske za državne

službenike i namještenike pomnoži s koeficijentom
0,5.

Zamjeniku predsjednika i vijećnicima Općinskog
vijeća Općine Gvozd, predsjedniku, zamjeniku
predsjednika i članovima Općinskog poglavarstva
Općine Gvozd pripada naknada za sudjelovanje u
radu sjednice Općinskog vijeća i Općinskog
poglavarstva Općine Gvozd u iznosu od 666,66 kn.

Članovima radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog
poglavarstva pripada naknada izgubljene zarade za
sudjelovanje u radu tijela u koje su birani odnosno
imenovani, ako isti dan ne ostvaruju naknadu iz
stavka 1. i 2. ovog članka, u iznosu od 333,33 kn.

Članak 3.
Evidenciju o nazočnosti članova sjednicama

Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva vodi tajnik
Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, a o
prisutnosti sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća
i Općinskog poglavarstva evidenciju vodi predsjednik
radnog tijela.

Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti

Odluka o visini naknade troškova predsjednika,
zamjeniku predsjednika i vijećnicima Općinskog vijeća,
predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima
Općinskog poglavarstva i članovima radnih tijela
Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Općine
Gvozd (»Službeni vjesnik« broj 14/02 i 16/02).
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Članak 5.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/03-01/02
Urbroj: 2176/09-03-1
Gvozd, 12. veljače 2003.

Predsjednik
Danijela Dimić, v.r.

2.

Na temelju članka 32. točke 19. Statuta Općine
Gvozd (»Službeni vjesnik« broj 22/01), Općinsko
vijeće Općine Gvozd na 15. sjednici održanoj 12.
veljače 2003. godine donijelo je

O D L U K U

o visini naknade troškova predsjednicima vijeća
mjesnih odbora

Članak 1.

Ovom Odlukom utvr�uje se naknada troškova
predsjednicima vijeća mjesnih odbora za sudjelovanje
na sjednicama i sastancima po pozivu općinskih
dužnosnika i drugih općinskih tijela.

Članak 2.

Naknada iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će se
u iznosu od 333,33 kn po svakoj sjednici ili sastanku.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o visini naknade troškova predsjednicima
vijeća mjesnih odbora (»Službeni vjesnik« broj 12/
02 i 14/02).

Članak 4.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/03-01/01
Urbroj: 2176/09-03-1
Gvozd, 12. veljače 2003.

Predsjednik
Danijela Dimić, v.r.

3.

Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama
(»Narodne novine« broj 105/97, 5/98 i 104/00) i članka
32. točka 8. Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«
broj 22/02), Općinsko vijeće Općine Gvozd na 15.
sjednici održanoj 12. veljače 2003. godine donijelo
je

R J E Š E N J E

o imenovanju ravnatelja Knjižnice i čitaonice
»Gvozd« Gvozd

I.

Snježana Čiča iz Gvozda, Podgorje 29a, profesor
engleskog jezika i književnosti s danom 12. veljače
2003. godine imenuje se ravnateljem Knjižnice i
čitaonice »Gvozd« Gvozd na mandatno razdoblje
od četiri godine.

II.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 612-01/02-01/18
Urbroj: 2176/09-03-4
Gvozd, 12. veljače 2003.

Predsjednik
Danijela Dimić, v.r.

4.

Na temelju članka 32. točke 8. Statuta Općine
Gvozd (»Službeni vjesnik« broj 22/01), Općinsko
vijeće Općine Gvozd na 15. sjednici održanoj 12.
veljače 2003. godine donijelo je

R J E Š E N J E

o imenovanju člana Komisije za utvr�ivanje
početne cijene poljoprivrednog zemljišta

I.

Za člana Komisije za uvr�ivanje početne cijene
poljoprivrednog zemljišta imenuje se Dušan Milić iz
Gvozda, Hrvatske mladeži 16, stručni savjetnik za
gospodarstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Gvozd.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine
Gvozd.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 945-01/02-01/02-06
Urbroj: 2176/09-03-02
Gvozd, 12. veljače 2003.

Predsjednik
Danijela Dimić, v.r.

5.

Na temelju članka 70. Zakona o sudovima (»Narodne
novine« broj 3/94, 100/96, 115/97, 131,97, 129/00 i
67/01) i članka 32. točke 8. Statuta Općine Gvozd
(»Službeni vjesnik« broj 22/01), Općinsko vijeće Općine
Gvozd na 15. sjednici održanoj 12. veljače 2003.
godine donijelo je

R J E Š E N J E

o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika u
Općinski sud u Gvozdu

I.

Predlaže se Skupštini Sisačko-moslavačke županije
da se za suce porotnike s područja Općine Gvozd u
Općinski sud u Gvozdu imenuju:

1. Ljuban Dragojević iz Gvozda, Kralja
Zvonimira 6,

2. Ivica Gretić iz Gvozda, Karlovačka 15,

3. Jelena Kezić iz Gvozda, Karlovačka 0,

4. Dušan Lacković iz Gvozda, Podgorje 105c,

5. Petar Nišević iz Gvozda, Braće Radića 18,

6. Mirko Obradović iz Gvozda, Gornja
Čemernica 74,

7. Dragan Radičanin iz Gvozda, Hrvatske
mladeži 12,

8. Mile Stanojčić iz Gvozda, Kutinska 6,

9. Vaso Tepšić iz Gvozda, Hrvatske mladeži
3,

10. Gordana Valentić iz Gvozda, Karlovačka
bb.

II.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se
izvan snage Rješenje o prijedlogu za imenovanje
sudaca porotnika u Općinski sud u Gvozdu, Klasa:

711-01/01-01/20, Urbroj: 2176/09-01-1 od 20. prosinca
2001. godine.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 711-01/02-01/06-57
Urbroj: 2176/09-03-6
Gvozd, 12. veljače 2003.

Predsjednik
Danijela Dimić, v.r.

6.

Na temelju članka 32. točke 8. Statuta Općine
Gvozd (»Službeni vjesnik« broj 22/01), Općinsko
vijeće Općine Gvozd na 15. sjednici održanoj 12.
veljače 2003. godine donijelo je

R J E Š E N J E

o razrješenju privremenog ravnatelja Knjižnice i
čitaonice Gvozd

I.

Spomenko Bilal iz Gvozda, Kralja Petra Svačića
11, s danom 12. veljače 2003. godine razrješuje se
dužnosti privremenog ravnatelja Knjižnice i čitaonice
Gvozd.

II.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 112-01/03-01/03
Urbroj: 2176/09-03-1
Gvozd, 12. veljače 2003.

Predsjednik
Danijela Dimić, v.r.

OPĆINA JASENOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 33. Zakona o poljoprivrednom

zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01 i 87/02) i na
temelju članka 29. Statuta Općine Jasenovac (»Službeni

vjesnik« broj 20/01), Općinsko vijeće Općine Jasenovac
na 13. sjednici održanoj 12. veljače 2003. godine
donijelo je
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O D L U K U

o imenovanju osobe u Komisiju Porezne uprave
u postupku za utvr�ivanje cijene

poljoprivrednog zemljišta

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Julka Ðilas, dipl. ing.
agr. za osobu u komisiju Porezne uprave u Ispostavi
Novska koja će ispred Općine Jasenovac sudjelovati
u postupku za utvr�ivanje početne cijene koja je
tržišna cijena poljoprivrednog zemljišta, a vezano
uz provedbu Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području Općine
Jasenovac.

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni
upravni odjel.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 320-02/03-01/02
Urbroj: 2176/11-01-03-01
Jasenovac, 12. veljače 2003.

Predsjednik
Slavko Jurić, v.r.

2.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj
66/01), Općinsko vijeće Općine Jasenovac donijelo
je 12. veljače 2003. godine

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Republike Hrvatske za područje Općine
Jasenovac

I.

Predmet javnog natječaja je poljoprivredno zemljište
u vlasništvu države na području Općine Jasenovac
u katastarskim općinama Krapje i Mlaka u Sisačko-
moslavačkoj županiji.

II.

Popis poljoprivrednog zemljišta koji se izlaže zakupu,
označen kao Pregled čestica u natječaju, prilaže se
ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

III.

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na vrijeme
od 10 godina.

IV.

Postupak javnog natječaja provest će Općinsko
vijeće Općine Jasenovac.

Tijelo iz stavka 1. ove točke objavit će javni natječaj
najkasnije u roku osam dana od dana objave ove
Odluke u jednom od dnevnih glasila.

Rokovi za dostavu ponuda na javni natječaj za
prodaju je 15 dana.

Općinsko vijeće donijet će odluku o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za zakup u
roku 30 dana nakon isteka roka za prikupljanje ponuda.

V.

Ova Odluka  objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Jasenovac.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 320-02/03-01/01
Urbroj: 2176/11-01-03-01
Jasenovac, 12. veljače 2003.

Predsjednik
Slavko Jurić, v.r.

3.

Na temelju članka 26. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 29. Statuta
Općine Jasenovac (»Službeni vjesnik« broj 20/01),
Općinsko vijeće Općine Jasenovac na 13. sjednici
održanoj 10. veljače 2003. godine donijelo je

I Z M J E N U   I   D O P U N U   O D L U K E

o priključivanju gra�evina na komunalnu
infrastrukturu

Članak 1.

U Odluci o priključivanju gra�evina na komunalnu
infrastrukturu (»Službeni vjesnik« broj 5/02) u članku
2. mijenja se stavak 3. i glasi:

»Zahtjev za priključenje u smislu stavka 1. ovog
članka podnosi vlasnik gra�evine, i to u pisanom
obliku, a upućuje ga Jedinstvenom upravnom odjelu
za objekat komunalne infrastrukture za koji se traži
priključak.«

Članak 2.

Članak 3. se mijenja u cijelosti i glasi:

»U povodu zahtjeva iz članka 2. ove Odluke
Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenovac za
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priključenje na objekat komunalne infrastrukture provodi
odgovarajući postupak i donosi rješenje o dozvoli -
uvjetima za priključenje, ako za priključenje postoje
odgovarajući tehnički i drugi uvjeti, te ga dostavlja
subjektu koji gospodari objektom komunalne
infrastrukture za koji se traži priključak.

Ako za priključenje ne postoje odgovarajući tehnički
i drugi uvjeti, zahtjev za priključenje će se rješenjem
odbiti.«

Članak 3.

Članak 5. briše se i novi članak glasi:

»Primjerak rješenje iz članka 3. odnosno članka
4. ove Odluke, po pravomoćnosti, dostavlja se na
znanje subjektu koji gospodari objektom komunalne
infrastrukture za koji se traži priključak.«

Članak 4.

Članak 6. briše se, te članak 7. postaje članak 6.
i tako redom, zaključno članak 20. postaje članak
19.

Članak 5.

U članku 8. stavak 1. umjesto »članka 8. stavka
2.« treba stajati »članka 7. stavka 2.«, a u stavku 2.
umjesto »članka 8. stavka 2.« treba stajati »članka
7. stavka 2.«

Članak 6.

U članku 9. stavka 1. umjesto »članka 8. stavka
2., odnosno članka 9.« treba stajati »članka 7. stavka
2., odnosno članka 8.«, a u stavku 2.  umjesto »članka
9.« treba stajati »članka 8.«

Članak 7.

U članku 10. stavka 3. umjesto »članku 15.« treba
stajati »članku 14.«

Članak 8.

U članku 14. stavka 1. umjesto »članka 14.« treba
stajati »članka 13.«

Članak 9.

U članku 15. umjesto »članka 15.«, treba stajati
»članka 14.«

Članak 10.

U članku 16. stavka 1. umjesto »članka 15. odnosno
članka 16.«, treba stajati članka 14. odnosno članka
15.«

Članak 11.

Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku«
Općine Jasenovac.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/03-01/01
Urbroj: 2176/11-01-03-01
Jasenovac, 10. veljače 2003.

Predsjednik
Slavko Jurić, v.r.

4.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi
(»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01)
i članka 29. Statuta Općine Jasenovac (»Službeni
vjesnik« broj 20/01), Općinsko vijeće Općine Jasenovac
na 13. sjednici održanoj 12. veljače 2003. godine
donijelo je

P R O G R A M

javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2003.
godinu

I. UVOD

Članak 1.

Ovim Programom utvr�uje se visina sredstava
Proračuna Općine Jasenovac predvi�enih za socijalnu
skrb, raspodjela sredstava predvi�enih za socijalnu
skrb prema njihovoj namjeni, kriteriji za raspodjelu
sredstava socijalne skrbi, nadležno tijelo koje odlučuje
o dodjeli sredstava socijalne skrbi, te postupak dodjele
sredstava.

Članak 2.

Za zadovoljavanje potreba u području socijalne
skrbi za 2003. godinu utvr�uju se sredstva u iznosu
od 100.000,00 kuna.

Članak 3.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi provodit
će se kroz slijedeće oblike potpore:

1. Subvencioniranje troškova
stanovanja 30.000,00 kn

2. OSTALE:

- Subvencija pogrebnih troškova 5.000,00 kn

- Pomoć školskoj djeci iz
socijalno ugroženih obitelji za
nabavku knjiga i školskog
pribora 5.000,00 kn

- Pomoć studentima i
srednjoškolcima iz socijalno
ugroženih obitelji za
podmirenje troškova
školovanja izvan mjesta
prebivališta 10.000,00 kn
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- Sufinanciranje prehrane
učenika Osnovne škole za
učenike iz socijalno ugroženih
obitelji 20.000,00 kn

- Pomoć obitelji kod
novoro�enog djeteta u
iznosu od 500,00 kn
(po djetetu) 10.000,00 kn

- sufinanciranje troškova
edukativnog programa
djece s teškoćama u razvoju 10.000,00 kn

- Pomoć starijim i nemoćnim
osobama 10.000,00 kn

Članak 4.
Pravo na jednokratnu pomoć iz članka 3. podtočka

1. ovog Programa ostvaruje samac ili obitelj sukladno
odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (u daljnjem
tekstu: Zakon).

Pomoć iz stavka 1. ovog članka odobrava se
mjesečno, najviše do iznosa polovice sredstava
potrebnih za uzdržavanje samaca ili obitelji utvr�enih
prema članku 16. stavka 2. i 3. Zakona.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu,
komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje,
vodu i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim
propisima.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može
se odobriti samcu ili obitelji ako plaćanje tih troškova
ne osigurava po drugoj osnovi.

Članak 5.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz članka

3. podtočka 1. ovog Programa ostvaruje obitelj koja
nije korisnik stalne novčane pomoći za podmirenje
troškova stanovanja, ako im ukupni prihodi ne prelazi
iznos od 500,00 kuna mjesečno po članu domaćinstva,
odnosno samca, ako mu ukupni mjesečni prihod ne
prelazi iznos od 700,00 kuna.

Pravo na pomoć iz članka 3. podtočke 2, 4. i 8.
ovog Programa ostvaruje obitelj kojoj ukupni prihodi
po članu domaćinstva ne prelazi iznos utvr�en u
stavku 1. ovog članka.

Pravo na pomoć iz članka 3. podtočke 2. ovog
Programa ostvaruje učenik ili student, ako ukupan
mjesečni prihod po članu njegove obitelji ne prelazi
iznos od 700,00 kuna.

Prihodima u smislu članka 5. ovog Programa
smatraju se svi prihodi koje samci ili obitelj ostvari
po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na
neki drugi način, te osim dječjeg doplatka i doplatka
za pomoć i njegu.

Članak 6.

Pravo na pomoć školskoj djeci za kupnju
neophodnog školskog pribora, dodjeljivat će se u
visini do:

- 500,00 kuna za polaznika Osnovne škole i

- 700,00 kuna za polaznika Srednje škole.

Pravo na pomoć iz stavka 3. ovog članka ne
ostvaruje učenik koji je ostvario pravo na pomoć iz
članka 3. podtočke 2. ovog Programa.

Članak 7.

Podnositelj zahtjeva iz članka 4. stavka 1. dužan
je uz zahtjev priložiti sva uvjerenja kojima će dokazati
da udovoljava uvjetima i kriterijima iz ovog Programa
(zadnji odrezak od mirovine, uvjerenje o zajedničkom
domaćinstvu, potvrdu Zavoda za zapošljavanje, potvrdu
o visini plaće), te svaki drugi dokaz koji zatraži Upravni
odjel, ovisno od vrsti pomoći za koju je zahtjev
podnesen.

Tijelo koje odlučuje o zahtjevu za ostvarivanje
prava na pojedini oblik pomoći ovlašteno je pribaviti
i dokaz o vlasništvu nad nekretninama i osobnim
automobilima podnositelja zahtjeva za pomoć i članova
njegove obitelji.

Tijelo iz stavka 2. članka 7. ovlašteno je u suradnji
s Centrom za socijalnu skrb na terenu provjeravati
uvjete u kojima obitelj podnositelja zahtjeva za pomoć
živi, te o tome sačiniti zapisnik.

Članak 8.

Prilikom ostvarivanja prava na pojedini oblik pomoći
iz ovog Programa Upravni odjel može na prijedlog
Socijalnog vijeća Općine Jasenovac, odobriti pomoć
i onim podnositeljima zahtjeva za pomoć kojima ukupan
prihod po članu domaćinstva ne odstupa u većem
iznosu od cenzusa prihoda utvr�enog točkom 2. ovog
Programa ako se podnositelj zahtjeva nalazi u teškoj
materijalnoj situaciji zbog utjecaja izvanrednih okolnosti
koje nije mogao otkloniti.

Osobe iz stavka 1. ove točke ne mogu ostvariti
pravo na stalnu novčanu pomoć za troškove stanovanja.

Članak 9.

Iznos pomoći iz članka 3. podtočke 2. ovog
Programa odredit će tijelo iz točke 6. ovog Programa,
vodeći računa u ukupnim sredstvima predvi�enim
za financiranje ovog Programa, pazeći da iznos ukupno
isplaćenih pomoći mjesečno ne prelazi 1/2 sredstava
predvi�enih za tu namjenu, te uzimajući u obzir broj
članova obitelji i najviši utvr�en iznos koji se za tu
namjenu može jednokratno isplatiti i to:

Broj članova
obitelji

Bez primitka
Primanja do 300,00 kn

po članu
Primanja do 500,00 kn

po članu
Primanja do
700,00 kn

samac 600,00 500,00 400,00 300,00

dvočlana 650,00 550,00 450,00 —

tročlana 700,00 600,00 500,00 —
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četveročlana 750,00 650,00 550,00 —

peteročlana 800,00 700,00 600,00 —

šesteročlana 900,00 700,00 650,00 —

više od 6 članova 1.000,00 800,00 700,00 —

Broj članova
obitelji

Bez primitka
Primanja do 300,00 kn

po članu
Primanja do 500,00 kn

po članu
Primanja do
700,00 kn

Članak 10.

Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole
školskim kuhinjama provodi se na način da Osnovne
škole na početku svake školske godine na odgovarajući
način utvrde popis korisnika besplatne prehrane s
naznakom cijene obroka i dostavljaju ga Upravnom
odjelu, koji je ovlašten, u slučaju potrebe, na
odgovarajući način provjeriti opravdanost ostvarivanja
prava na besplatnu prehranu za predložene korisnike,
a najkasnije u roku osam dana od zaprimanja popisa
dužan je Osnovnoj školi uputiti svoje primjedbe.

Osnovna škola dužna je mjesečno podnositi
Upravnom odjelu zahtjev za refundaciju sredstava
utrošenih za prehranu socijalno ugroženih učenika
u kojem će biti vidljiv broj korisnika, osoba koju
ovlasti, nakon pregleda ga ovjerava i dostavlja
Upravnom odjelu za proračun i financije radi isplate.

Članak 11.

Pomoć studentima i srednjoškolcima iz socijalno
ugroženih obitelji za podmirenje troškova smještja
izvan mjesta prebivališta može se odobriti korisnicima
kao plaćanje smještaja u učeničkim i studentskim
domovima putem ispostavljenog mjesečnog računa
ustanove u kojoj je korisnik smješten ili utvr�ivanjem
mjesečnog iznosa pomoći koji će se isplaćivati na
tekući ili štedni račun korisnika.

Odluku o visini pomoći donosi Općinsko
poglavarstvo na prijedlog Socijalnog vijeća.

Kad korisnik ostvari pravo na pomoć iz stavka 1.
ove točke, to pravo traje do završetka redovnog
studija, za studente, odnosno, do završetka srednjeg
obrazovanja, za srednjoškolce, pod uvjetom da korisnik
redovno upisuje naredne godine, o čemu je dužan
pridonijeti dokaz i pod uvjetima da ovaj oblik pomoći
bude utvr�en Programom javnih potreba u socijalnoj
skrbi i u narednim godinama.

Ako Program iz stavka 2. ovog članka ne bude
utvr�en ovaj oblik pomoći pravo na isplatu ove pomoći
prestaje, što svojim rješenjem utvr�uje Socijalno vijeće.

Studentima i učenicima koji neopravdano ne upišu
narednu godinu studija, pravo na isplatu ove pomoći
prestaje i gubi pravo na podnošenje novog zahtjeva.

Studenti i srednjoškolci koji iz opravdanih razloga
nisu redovno upisali narednu godinu imaju pravo na
mirovanje isplate pomoći o čemu odluku donosi
Socijalno vijeće.

Mirovanje može trajati najduže jednu godinu, a u
tijeku školovanja može se zatražiti samo jedanput.

Korisnicima - studentima, pomoć se neće isplaćivati
za mjesec kolovoz i rujan, a korisnicima srednjoškolcima
pomoć se neće isplaćivati za mjesec srpanj i kolovoz.

Odluku o visini ovog oblika pomoći donosi Općinsko
poglavarstvo na prijedlog Socijalnog vijeća, a tijekom
godine, visina pomoći se može smanjiti, ovisno o
dinamici pritjecanja prihoda u općinski proračun, kao
i zbog moguće potrebe da se ovaj oblik pomoći
pruži što većem broju korisnika iz socijalno ugroženih
obitelji.

Članak 12.

Visinu pomoći za sufinanciranje troškova pogreba
iz članka 3. podtočke 2. ovog Programa, po svakom
podnesenom zahtjevu utvr�uje Socijalno vijeće ovisno
o visini mjesečnog primanja po članu domaćinstva,
a pomoć ne može biti utvr�ena u iznosu većem od
2.000,00 kuna, osim za osobe za koje nema tko
podmiriti troškove pogreba, za koje se plaća cijena
potreba prema ispostavljenom računu pogrebnog
društva.

Ovaj oblik pomoći ne može se odobriti podnositelju
zahtjeva za pomoć koji ima vlastitu kuću ili stan ako
pokojnik iza sebe ima nepokretnu imovinu, o čemu
podnositelj zahtjeva za pomoć mora pridonijeti
odgovarajući dokaz iz zemljišno knjižnog odjela
Općinskog suda u Novskoj.

Članak 13.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Jasenovac, a primjenjivat
će se od 1. siječnja 2003. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 550-02/03-01/01
Urbroj: 2176/11-01-03-01
Jasenovac, 12. veljače 2003.

Predsjednik
Slavko Jurić, v.r.

5.

Na temelju članka 37. Zakona o športu (»Narodne
novine« broj 111/97, 13/98 i 24/01) i članka 29.
Statuta Općine Jasenovac (»Službeni vjesnik« broj
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20/01), Općinsko vijeće Općine Jasenovac na 13.
sjednici održanoj 12. veljače 2003. godine donijelo
je

P R O G R A M

javnih potreba u športu Općine Jasenovac za
2003. godinu

UVOD

Članak 1.

Prostor Općine Jasenovac područje je od posebne
državne skrbi i kao cijela naša županija doživjela je
Domovinski rat u najtežem obliku.

Vrijeme privremene okupacije od 1991. - 1995.
unazadilo je športske udruge, a športske objekte na
području Općine zatječemo razrušene, te paralelno
s obnovom obiteljskih kuća započinje se i s obnovom
športskih objekata, brojnih igrališta i žustrim radom
športskih udruga.

CILJEVI

Članak 2.

Programom javnih potreba u športu utvr�uju se
sljedeći ciljevi:

1. osiguranje očuvanja postignute razine kvalitete
onih športskih klubova koji se natječu u visokim
kategorijama,

2. poboljšanje razine kvalitete onih športskih
klubova koji se natječu u nižim kategorijama,

3. osiguranje da se podizanjem kvalitete športa
doprinese promidžbi Općine Jasenovac,

4. osiguranje što veće brojnosti djece i mladeži
u športu,

5. osiguranje da se u školskim klubovima vodi
skrb o zastupljenosti različitih športova, posebice u
športovima koji imaju dugu tradiciju u jasenovačkom
športu, a trenutačno nisu zastupljeni u izvannastavnim
aktivnostima školskih športskih klubova,

6. osiguranje sredstava za osnovne potrebe svakog
pojedinog športskog kluba,

7. osiguranje športske rekreacije svom pučanstvu
(udrugama Domovinskog rata i umirovljenicima),

8. obilježavanje značajnih datuma za Republiku
Hrvatsku, Sisačko-moslavačku županiju i Općinu
Jasenovac,

9. izgradnja, korištenje i održavanje objekata.

Članak 3.

Ukupna sredstva predvi�ena u Općinskom
proračunu Općine Jasenovac za zadovoljavanje dijela
javnih potreba u športu za 2003. godinu iznosi
320.000,00 kuna.

Raspodjela financijskih sredstava predvi�enih ovim
Programom temelji se na odredbama Zakona o športu,

postignutom stupnju razvoja športa u Općini Jasenovac,
ostvarenim dosadašnjim rezultatima, masovnosti, te
na planovima daljnjeg razvoja športa.

OBLICI DJELOVANJA

Članak 4.

Javne potrebe u športu Općine Jasenovac u 2003.
godini podmirivat će se kroz ove oblike djelovanja
sljedećih športova koji egzistiraju, a to su:

- nogomet,

- športski ribolov,

- atletika,

- školski šport.

SREDSTVA PREDVIÐENA PRORAČUNOM
OPĆINE I OD ŽUPANIJSKOG ODJELA ZA
DRUŠTVENE DJELATNOSTI PREKO ZAJEDNICE
ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA

Članak 5.

I. UDRUGE U ŠPORTU

1. Atletski klug »Jak« Jasenovac

a) natjecanje u okviru HAL
sjever 10 kola 9.500,00 kn

b) natjecanje u okviru HAS 11.500,00 kn

c) pripreme 6.000,00 kn

d) oprema 4.000,00 kn

Ukupno 31.000,00 kn

Općina Jasenovac 16.000,00 kn

Zajednica 15.000,00 kn

2. Nogometni klub
»Jasenovac« Jasenovac

a) redovan rad 3 pogona
(seniori, juniori, pioniri)
seniori, juniori 13 kola,
pioniri 7 kola troškovi
sudaca,  troškovi putovanja,
struje, oprema 60.000,00 kn

b) kosilica 10.000,00 kn

Ukupno 70.000,00 kn

Općina 50.000,00 kn

Zajednica 20.000,00 kn

3. Nogometni klub »Sava«
Puska 25.000,00 kn

Općina 20.000,00 kn

Zajednica 5.000,00 kn
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4. Nogometni klub
»Jedinstvo« Drenov Bok 25.000,00 kn

Općina 20.000,00 kn

Zajednica 5.000,00 kn

5. Nogometni klub »Mladost«
Košutarica 25.000,00 kn

Općina 20.000,00 kn

Zajednica 5.000,00 kn

6. Nogometni klub
»Naprijed« Krapje 25.000,00 kn

Općina 20.000,00 kn

Zajednica 5.000,00 kn

7. Sportsko ribolovno
društvo »Jez« Jasenovac 30.000,00 kn

- takmiči se u 1. Hrvatskoj ligi

Općina 20.000,00 kn

Zajednica 10.000,00 kn

II. OBJEKTI

1. Sportski centar Jasenovac

- održavanje objekta kojeg
koriste sve udruge 10.000,00 kn

- izgradnja staze za atletičare
u sklopu centra 25.000,00 kn

- izgradnja igrališta za
rukomet i košarku 100.000,00 kn

Ukupno 135.000,00 kn

Općina 20.000,00 kn

Zajednica 25.000,00 kn

Ostali 90.000,00 kn

2. Svlačionice NK »Jedinstvo«
Drenov Bok

- dovršetak žbukanja i
podova 20.000,00 kn

Općina 10.000,00 kn

Zajednica 10.000,00 kn

3. Svlačionice NK »Naprijed«
Krapje

- jedini klub koji nema
objekta, Općina riješila
imovinsko-pravne odnose
za objekt

- adaptacija postojeće
drvene kuće 50.000,00 kn

Općina 40.000,00 kn

Zajednica 10.000,00 kn

4. Svlačionice NK »Mladost«
Košutarica

- održavanje objekta 10.000,00 kn

Općina 10.000,00 kn

5. Svlačionice NK »Sava«
Puska

- održavanje objekta 10.000,00 kn

Općina 10.000,00 kn

6. Objekt na igralištu u Tancu

- izgradnja 10.000,00 kn

Općina 10.000,00 kn

III. OSTALO

1. Manifestacija udruge
umirovljenika »Osmjeh
za sve« 5.000,00 kn

2. Ulična utrka atletičara 5.000,00 kn

3. Ulična košarka (takmičenje
po ulicama) 5.000,00 kn

Ukupno 15.000,00 kn

Općina 5.000,00 kn

Zajednica 10.000,00 kn

Članak 6.

Općinsko poglavarstvo Općine Jasenovac
posebnom odlukom utvrdit će način isplate sredstava
predvi�enih ovim Programom.

Članak 7.

Korisnici sredstava temeljem ovog Programa dužni
su Općinskom poglavarstvu Općine Jasenovac podnositi
godišnje 2 izvješća o svome radu i to do 30. lipnja,
te do 31. prosinca 2003. godine.

Članak 8.

Do 10. mjeseca 2003. godine korisnici su dužni
podnijeti plan rada i financijski plan za narednu godinu.
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Članak 9.

Korisnici sredstava dužni su tijekom godine
Općinskom poglavarstvu Općine Jasenovac podnositi
izvješća o športskim rezultatima.

Članak 10.

U slučaju potrebe, tijekom tekuće godine izmjenama
i dopunama Programa može se izvršiti preraspodjela
sredstava.

Članak 11.

Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenovac zadužen
je za provo�enje i praćenje izvršenja ovog Programa.

Članak 12.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine
Jasenovac.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 620-01/03-01/01
Urbroj: 2176/11-01-03-01
Jasenovac, 12. veljače 2003.

Predsjednik
Slavko Jurić, v.r.

6.

Na temelju članka 10. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/
93) i članka 29. Statuta Općine Jasenovac (»Službeni
vjesnik« broj 20/01), Općinsko vijeće Općine Jasenovac
na 13. sjednici održanoj 12. veljače 2003. godine
donijelo je

P R O G R A M

javnih potreba u kulturi Općine Jasenovac za
2003. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvr�uju se javne potrebe i
raspored sredstava namijenjenih za redovito financiranje
i realizaciju kulturnih programa ustanova i udruga u
kulturi na  području Općine Jasenovac za 2003.
godinu, sukladno njihovim pojedinačnim programima
i pojedinačnim sredstvima koja se iz Proračuna mogu
izdvojiti za spomenute potrebe.

Članak 2.

Javne potrebe u kulturi koje će se djelomično ili
u cijelosti financirati iz Općinskog proračuna za 2003.
godinu, uključuju:

- sufinanciranje izgradnje i zaštite sakralnih
objekata i spomenika kulture,

- sanacija pučkih domova,

- osiguravanje sredstava za zadovoljenje osnovnih
potreba ustanova u kulturi,

- osiguravanje uvjeta za razvitak knjižničarske
djelatnosti u što se ubraja nabava knjižne gra�e za
odjel za odrasle i dječji odjel s igraonicom,

- osiguravanje uvjeta za održavanje kazališnih
i drugih programa u scenskoj djelatnosti uz poseban
poticaj domaćem dramskom stvaralaštvu i scenskom
izražaju,

- davanje podrške i sudjelovanje u znanstveno
istraživačkim projektima koje provode znanstvene
ustanove u cilju proučavanja i znanstvene obrade
kulturnog i etničkog blaga Općine,

- održavanje i opremanje objekata u vlasništvu
Općine Jasenovac u kojima se odvijaju kulturne
djelatnosti,

- osiguravanje sredstava potrebnih za redovan
rad udruga u kulturi,

- osiguravanje sredstava za zaštitu i očuvanje
domaće kulturne baštine,

- osiguravanje uvjeta za održavanje likovnih i
kulturnih manifestacija od značaja za Općinu Jasenovac,

- osiguravanje uvjeta za realizaciju programa
me�uopćinske (gradske) županijske i me�užupanijske
kulturne suradnje.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz Općinskog proračuna kojima
će se zadovoljiti javne potrebe u kulturi iznose
1.135.000,00 kn

Članak 4.

Djelatnosti u kulturi na području Općine Jasenovac
provoditi će ustanove i udruge u kulturi:

1. USTANOVE U KULTURI

1.1. Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac

Prema svojoj namjeni, funkciji i strukturi knjižnog
fonda ova ustanova je namijenjena širenju općeg i
stručnog obrazovanja kroz pristup svim vrstama
knjižnične gra�e i svim informacijama, a radi širenja
opće kulture i poticanja stvaralačkog razvitka
pojedinaca.

Osim svoje redovite knjižničarske djelatnosti, ova
ustanova važan je čimbenik u promicanju kulturnog
stvaralaštva kroz organiziranje književnih susreta,
izložbi, raznih stručnih i prigodnih predavanja.

Ovim Programom osiguravaju se sredstva Narodnoj
knjižnici i čitaonici Jasenovac u iznosu od 200.000,00
kn, koja sredstva je ustanova dužna racionalno koristiti
za provo�enje svog programa uz obavezu izdvajanja
iznosa od 20.000,00 kn za nabavku knjižne i neknjižne
gra�e.
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Općina Jasenovac 150.000,00 kn

Županija 50.000,00 kn

Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac tako�er
je kandidirala više programa putem Ministarstva kulture.

2. SUFINANCIRANJE ZAŠTITE SAKRALNIH
OBJEKATA I SPOMENIKA KULTURE

Općina Jasenovac izdvaja sredstva za obnovu i
rekonstrukciju sakralnih objekata kao i zaštitu
spomenika kulture poglavito zaštitu graditeljske baštine
u Krapju.

2.1. Obnova Crkve Sv. Nikole i Uznesenja
Blažene Djevice Marije u Jasenovcu

Spomenik 0-te kategorije, oltar Pavlinske umjetnosti.
Obnova crkve započeta 1995. godine, a do sada
samo izvršeni radovi na krovištu i izgradnja lukovice
te je djelomično uvedena rasvjeta. Za razliku od
mnogih drugih crkvi na našoj županiji koje su istodobno
krenule s obnovom, a već su i dovršene, na crkvi u
Jasenovcu potrebno je saniranje kompletne rasvjete,
unutarnje i vanjsko žbukanje te unutrašnje ure�enje
i opremanje.

Program kandidirali Ministarstvo
kulture u iznosu od 400.000,00 kn

Općina Jasenovac 50.000,00 kn

Županija 100.000,00 kn

2.2. Kapela Sv. Petra i Pavla, Košutarica

Djelomično obnovljena, potrebno saniranje rasvjete,
vanjsko i unutarnje žbukanje, unutrašnje ure�enje i
opremanje.

Općina Jasenovac 5.000,00 kn

Županija 10.000,00 kn

2.3. Crkva Sv. Jurja Uštica

Ruševine nekadašnje crkve raščišćene, vidni
spomen na nekadašnju crkvu je ostatak jednog križa
na�enog u raskrčivanju ruševina. Mise prigodom
blagdana i obljetnica se služe pred objektom Područne
škole Uštica ili u njoj.

Potrebno izraditi projektnu dokumentaciju.

Općina Jasenovac 10.000,00 kn

Županija 20.000,00 kn

2.4. Kapela Sv. Ilije Tanac

Sanirano krovište i zidovi u 2002. godini, potrebno
uvo�enje struje i žbukanje.

Općina Jasenovac 10.000,00 kn

Županija 20.000,00 kn

2.5. Kapela Sv. Florijana Višnjica

Raskrčene ruševine srušene kapele. Postoji idejno
rješenje. Kupljena cigla u iznosu od 12.000,00 kn. U
2003. godini predvi�amo radove na početku izgradnje.

Općina Jasenovac 10.000,00 kn

Županija 10.000,00 kn

2.6. Kapela Sv. Ivana u Puskoj

Potrebna sanacija, no zbog nedostatka sredstava
ne planiramo ulaganja u 2003. godini.

2.7. Crkva Sv. Antuna Padovanskog Krapje

Potrebna sanacija, no zbog nedostatka sredstava
ne planiramo ulaganja u 2003. godini.

2.8. Kapela Sv. Roka u Jasenovcu na groblju

Sanirano krovište i vanjska fasada, nema rasvjete
i unutarnje žbuke.

2.9. Obnova tradicijske kuće u Krapju br. 1

Naselje Krapje proglašeno je spomenikom kulture
1990. godine, a 1995. je proglašeno selom graditeljske
baštine. Za obnovu te graditeljske baštine do sada
je sredstva izdvajalo samo Ministarstvo kulture i dio
Općina Jasenovac. Županija do sada nije sudjelovala
u zaštiti vrijedne spomeničke baštine koja nadilazi
nacionalne okvire.

Uz pomoć Ministarstva kulture za isti objekat za
koji po treći put dobivamo sredstva iz programa zaštite
vrijedne spomeničke baštine u ukupnom iznosu od
350.000,00 kn. Za dovršetak radova u 2003. godini
nedostaje sredstava jer istu nismo kandidirali
Ministarstvu kulture te smo je predvidjeli u svom
Proračunu u iznosu od 30.000,00 kn, no još nam
nedostaje sredstava u iznosu od 30.000,00 kn.

2.10. Obnova tradicijske kuće u Krapju br. 142

Objekat kandidiran putem Ministarstva kulture,
visina traženih sredstava je 150.000,00 kn.

Općina Jasenovac 20.000,00 kn

Županija 20.000,00 kn

2.11. Obnova tradicijske kuće u Krapju 174
- interventna sredstva

Na inicijativu Ministarstva kulture i Općine Jasenovac
pokrenute su aktivnosti za osnivanje fonda u koji bi
se trebala uključiti i Županija, a iz čijih bi se sredstava
pomagala obnova i saniranje kuća putem bespovratnih
sredstava za tradicijske kuće visoko valoriziranih
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vrijednosti koje su upisane u registar spomenika
kulture te se ljudima ne dozvoljava rušenje kao i
nikakove druge radnje bez pismenog odobrenja
nadležnog Konzervatorskog odjela u Zagrebu.

U ovoj Godini u suradnji s Konzervatorskim odjelom
kandidirana kuća kojoj prijeti totalno urušavanje te
je predvi�eno:

Ministarstvo kulture 100.000,00 kn

Općina Jasenovac 20.000,00 kn

Županija 30.000,00 kn

3. SANACIJA I IZGRADNJA PUČKIH DOMOVA

3.1. Izgradnja Pučkog doma Košutarica

Započeta izgradnja 2000. godine. Do sada Općina
izdvojila 350.500,00 kn.

Za 2003. godinu planirano krovište.

Općina Jasenovac 200.000,00 kn

Županija 50.000,00 kn

NAPOMINJEMO: Ministarstvo kulture ne sufinancira
izgradnju i sanaciju pučkih domova izvan općinskog
središta.

3.2. Izgradnja Pučko-vatrogasnog doma Tanac

Zidan od temelja. Do sada Općina izdvojila iz
svog proračuna 202.000,00 kn.

U 2003. godini planiramo postavljanje ploče na
pučko-vatrogasni dom te krovište.

Općina Jasenovac 150.000,00 kn

Županija 50.000,00 kn

Vatrogasna zajednica Općine 50.000,00 kn

3.3. Pučki dom Višnjice

Riješeni imovinsko-pravni odnosi. U 2003. godini
planira se izrada projektne dokumentacije te početak
izgradnje.

Općina Jasenovac 100.000,00 kn

Županija 50.000,00 kn

3.4. Pučki dom Trebež

Riješeni imovinsko-pravni odnosi. Projektna
dokumentacija u izradi, te se predvi�a sanacija
postojeće gra�evine u 2003. godini.

Općina Jasenovac 50.000,00 kn

Županija 50.000,00 kn

3.5. Pučki dom Puska

U 2002. godini započelo se s dobavom i ugradnjom
plastične stolarije, te se u 2003. godini planira dovršiti
ostatak zamjene stolarije kao i sanacija krovišta zgrade.

Općina Jasenovac 50.000,00 kn

Županija 50.000,00 kn

3.6. Ure�enje Pučkog doma u Jasenovcu

Program kandidiran Ministarstvu kulture i to za
rješavanje loše akustike, opremanje, garderoba.

Ministarstvo kulture 120.000,00 kn

Općina Jasenovac 30.000,00 kn

Županija 20.000,00 kn

4. UDRUGE U KULTURI

4.1. Udruga za zaštitu kulturne baštine
Jasenovac

Udruga osnovana 2001. godine. Cilj udruge je
sačuvati i obnoviti bogatu posavsku baštinu, specifične
običaje, umijeće vezenja i starih zanata (tkanje, čijanje
perja, kopačke pjesme, jasenovačka svadba), Udruga
ima 3 sekcije:

- pjevačka sekcija,

- tamburaška sekcija,

- folklorna sekcija.

Do sada Općina pomogla u kupnji dijela
instrumenata i opreme.

Za 2003. godinu moramo kupiti dio instrumenata
i nošnje.

Ministarstvo kulture 20.000,00 kn

Općina 10.000,00 kn

Županija 20.000,00 kn

4.2. Kulturno-umjetničko društvo Košutarica

Obilježava sve manifestacije u mjestu i Općini.
Sudjeluju i u manifestacijama u županiji i izvan županije.

Potrebno kupiti dio instrumenata i nošnji.

Ministarstvo kulture 20.000,00 kn

Općina 10.000,00 kn

Županija 10.000,00 kn

4.3. Udruga žena »Posavka«

Okuplja žene iz naselja Drenov Bok, Krapje, Puska
i Trebež. Vrlo su aktivne i sudjeluju u obilježavanju
raznih aktivnosti vezanih uz rad na oživljavanju plesno-
pjevačke skupine, kojoj je cilj sačuvati i prezentirati
starinske izvorne pjesme i plesove te očuvanje i
zaštita vrijedne kulturne baštine posavskog kraja
koja se odlikuje specifičnim bogarstvom i šarenilom
narodnog veza.

Općina Jasenovac 20.000,00 kn

Županija 10.000,00 kn

5. IZDAVAČKA DJELATNOST

5.1. Jasenovačke novine

Do sada je prema mogućnostima općina izdvajala
sredstva za financiranje »Jasenovačkih novina«, glasila
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koje je popratilo sve doga�aje na području Općine
Jasenovac. Glasilo je tiskano do sada u 10 brojeva i
to po 1000 primjeraka, besplatno je stizalo do svake
kuće.

U 2003. godini od
Županije 10.000,00 kn
Općina 10.000,00 kn

5.2. Tiskanje Monografije Općine Jasenovac

Općina do sada po privatnim zbirkama sakupila
dokumente i fotografije povijesti gotovo svih naselja
Općine. Od 1993. godine kada je osnovana Općina
sve članke iz svih tisaka sakupili smo, nalijepili na
A4 i odložili.

U 2003. godini želimo izdati Monografiju sa do
sada sakupljenom gra�om.

Općina Jasenovac 20.000,00 kn
Županija 20.000,00 kn

6. KULTURA MLADIH

6.1. Utrka puževa za djecu do 7 godina

6.2. Tamburaški sastav Jasenovca i Košutarice

6.3. Kviz znanja o svom zavičaju za učenike
osnovne škole

6.4. Izbor najboljeg literarnog rada na temu
Moj dom u suradnji s OŠ

Općina 10.000,00 kn
Županija 10.000,00 kn

7. LIKOVNA DJELATNOST

7.1. Likovna kolonija u Krapju

U sklopu obilježavanja Dana graditeljske baštine
koja se tradicionalno održava u rujnu mjesecu, održava
se Likovna kolonija koja je ove godine održana po
četvrti puta. Svake godine odaziv likovnih umjetnika
i udruga sve je veći, a tako i broj likovnih radova koji
nastaju na koloniji sve je bogatiji.

Ove godine osim »Sulikuma«, »Klika« i »Dlana«
sudjelovali su i umjetnici iz Kostrene i njihova udruga
»Veli pinel«, a dolaze nam i pojedinačno umjetnici
iz raznih krajeva Hrvatske.

Općina Jasenovac 15.000,00 kn

Županija 15.000,00 kn

8. MANIFESTACIJE I BLAGDANI

8.1. Dan općine 1. 5.

8.2. Obilježavanje blagdana Velike Gospe
15. 8.

8.3. Obilježavanje VRA »Oluja«

8.4. »Jasenovačke jeseni«

8.5. Izbor najljepše bundeve

8.6. Dani graditeljske baštine u Krapju

8.7. Dani polja

8.8. Dani kruha

8.9. Maškare (male i velike)

8.10. Obilježavanje Sv. Nikole s kazališnom
predstavom

8.11. »Osmjeh za sve« gdje sudjeluju mještani
sve dobi

8.12. Valentinovo (ples srca)

Općina Jasenovac 30.000,00 kn

Županija 30.000,00 kn

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Jasenovac.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 612-03/03-01/01
Urbroj: 2176/11-01-03-01
Jasenovac, 12. veljače 2003.

Predsjednik
Slavko Jurić, v.r.

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1.

Na temelju članka 51. stavka 1. točke 7. Statuta
Općine Lekenik (»Službeni vjesnik« broj 19/01),
Općinsko poglavarstvo Općine Lekenik na sjednici
održanoj 31. siječnja 2003. godine donijelo je

O D L U K U

o sufinanciranju troškova umjetnog
osjemenjivanja goveda u 2003. godini na

području Općine Lekenik
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Članak 1.

Odobrava se sufinanciranje troškova umjetnog
osjemenjivanja goveda u 2003. godini na području
Općine Lekenik u cilju poticanja stvaranja kvalitetnog
pasminskog sastava goveda.

Članak 2.

Za umjetno osjemenjivanje krava i junica od strane
nadležne Veterinarske stanice Sisak, utvr�uje se
sufinanciranje Općine Lekenik za svaku osjemenjenu
plodkinju u iznosu od 40,00 kuna.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke Veterinarska stanica Sisak
će za izvršeno osjemenjivanje ispostavljati račun i
uplatnice, a Općina Lekenik će na temelju istih izvršiti
plaćanje u iznosu od 40,00 kuna po izvršenom
osjemenjivanju krave i junice.

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke za sufinanciranje
troškova umjetnog  osjemenjavanja isplatiti će se iz
Proračuna Općine Lekenik.

Članak 5.

Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje Ugovora
o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja
goveda u 2003. godini na području Općine Lekenik
s Veterinarskom stanicom Sisak.

Članak 6.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 402-07/03-02/01
Urbroj: 2176/12-03-01
Lekenik, 31. siječnja 2003.

Predsjednik
Ivica Perović, v.r.

2.

Na temelju članka 51. stavka 1. točke 7. Statuta
Općine Lekenik (»Službeni vjesnik« broj 19/01) i
popisa učenika za financiranje i sufinanciranje u
školskoj kuhinji od OŠ »Mladost« Lekenik oznake:
Klasa: 600-01/03-02/02, Urbroj: 2176-26-01-03-1 od
16. siječnja 2003. godine, Općinsko poglavarstvo
Općine Lekenik na sjednici održanoj 31. siječnja
2003. godine donijelo je

O D L U K U

o sufinanciranju troškova prehrane učenika
OŠ »Mladost« Lekenik

Članak 1.

Općina Lekenik će sufinancirati troškove prehrane
učenika Osnovne škole »Mladost« Lekenik od 1.
siječnja 2003. do 31. prosinca 2003. godine u jednakim
mjesečnim iznosima od 4.000,00 kuna, a za mjesece
u kojima se tijekom tog razdoblja obavlja obrazovni
program i učenici koriste usluge školske kuhinje, na
način da za 53 (pedesettri) učenika, prema popisu
školske djece koji je sastavni dio ove Odluke, preuzima
troškove financiranja prehrane u punom mjesečnom
iznosu.

Članak 2.

Po uplati mjesečnog iznosa iz članka 1. ove Odluke
ravnatelj OŠ »Mladost« Lekenik obvezan je Općini
Lekenik dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima i
načinu raspodjele, a za protekli mjesec.

Članak 3.

Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Lekenik da u skladu s ovom Odlukom, a prema popisu
koji je sastavni dio ove Odluke, izdaje učenicima
potvrde da im se školska prehrana financira isključivo
sredstvima Općine.

Sve eventualne promjene prava školske djece
na financiranje prehrane dužna je utvrditi OŠ »Mladost«
Lekenik prema kriterijima Socijalnog vijeća i o tome
izvjestiti Općinsko poglavarstvo Općine Lekenik.

Članak 4.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 402-07/03-01/02
Urbroj: 2176/12-03-01
Lekenik, 31. siječnja 2003.

Predsjednik
Ivica Perović, v.r.

3.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01), te članka 51. stavka 1. točke 13. Statuta Općine
Lekenik (»Službeni vjesnik« broj 19/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Lekenik na sjednici održanoj
31. siječnja 2003. godine donijelo je
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O D L U K U
o radnom vremenu upravnih tijela Općine

Lekenik

Članak 1.
Ovom Odlukom ure�uje se radno vrijeme i uredovni

dani u upravnim tijelima Općine Lekenik.

Članak 2.
Radno vrijeme upravnog tijela Općine Lekenik

traje 40 sati tjedno, a raspore�uje se u pet radnih
dana od ponedjeljka do petka.

Radno vrijeme u radne dane iz stavka 1. ovog
članka počinje u 8,00 sati i traje do 16,00 sati.

Članak 3.
Službenici i namještenici imaju pravo na korištenje

dnevnog odmora - stanke u trajanju od 30 minuta
svakog radnog dana.

Dnevni odmor - stanka, iz stavka 1. ovog članka,
koristiti će se u vremenu od 10,00 - 10,30 sati.

Ukoliko pojedini službenik ili namještenik, glede
hitnosti obavljanja poslova iz svog djelokruga, ne
bude mogao iskoristiti stanku u vremenu utvr�enom
u stavku 2. ovog članka istu će iskoristiti odmah po
obavljenom poslu, s tim da to ne može biti na kraju
radnog vremena.

Članak 4.
Službenici i namještenici obavljaju rad sa strankama

svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 13,00
sati.

O utvr�enom vremenu prijama stranaka iz stavka
1. ovog članka nužno je na oglasnoj ploči Općine
Lekenik, te na vidnom mjestu na ulazu u zgradu
Općine Lekenik postaviti obavijesti kako bi se svi
zainteresirani pravodobno informirali.

Članak 5.

Načelnik Općine Lekenik primati će stranke svakog
četvrtka u vremenu od 09,00 do 13,00 sati.

U slučaju izočnosti načelnika stranke će toga
dana, po prethodnom ovlaštenju načelnika, primati
zamjenik načelnika ili jedan od članova Općinskog
poglavarstva.

Članak 6.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 113-02/03-01/01
Urbroj: 2176/12-03-01
Lekenik, 31. siječnja 2003.

Predsjednik
Ivica Perović, v.r.

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Lipovljani
(»Službeni vjesnik« broj 27/01), Općinsko vijeće Općine
Lipovljani na sjednici održanoj 5. veljače  2003. godine
donijelo je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o kriterijima za utvr�ivanje
plaća i drugih primanja zaposlenih dužnosnika
u Općini Lipovljani i djelatnika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Lipovljani, te naknada

članovima Općinskog poglavarstva

Članak 1.

U Odluci o kriterijima za utvr�ivanje plaća i drugih
primanja zaposlenih dužnosnika u Općini Lipovljani
i djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Lipovljani, te naknada članovima Općinskog
poglavarstva (»Službeni vjesnik« broj 1/01), članak
3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Osnovica za obračun plaća iznosi 1.425,27 kuna.«

Članak 5. mijenja se i glasi:

Za prisustvovanje na sjednicama Općinskog
poglavarstva članovima Općinskog poglavarstva pripada
dnevnica u iznosu od 150 kuna po jednoj sjednici.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2003. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 120-01/03-01/01
Urbroj: 2176/13-01-03-01
Lipovljani, 5. veljače 2003.

Predsjednik
Zlatko Dalenjak, v. r.

2.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 51/01), članka
26. Statuta Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«
broj 27/01), a na prijedlog Općinskog poglavarstva
Općine Lipovljani, Općinsko vijeće Općine Lipovljani
na sjednici održanoj 5. veljače 2003. godine donijelo
je
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P R O G R A M

održavanja komunalne infrastrukture iz
sredstava komunalne naknade u 2003. godini

Članak 1.

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

- odvodnja atmosferskih voda,

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

- održavanje javnih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- javna rasvjeta.

Članak 2.

U 2003. godini opis i opseg poslova održavanja
ure�enog gra�evinskog zemljišta na području Općine
Lipovljani obuhvaća:

I. Odvodnja atmosferskih voda

- čišćenje i održavanje ure�aja
za odvodnju atmosferskih
voda 10.000,00 kn

Rok: svibanj 2003. g.

UKUPNO: 10.000,00 kn

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

- redovito čišćenje javnih
površina (trgovi i parkovi) 4.000,00 kn

Rok: kontinuirano

- ure�enje deponije na sajmištu
i kod ciglane 5.000,00 kn

Rok: travanj - listopad 2003. g.

- odvoz glomaznog otpada 34.300,00 kn

Rok: travanj - studeni 2003. g.

UKUPNO: 43.300,00 kn

lII. Održavanje javnih površina i svih grobalja

- osobni dohoci djelatnika 120.000,00 kn

- nabavka i održavanje ure�aja
i alata (kosilica, flakserica,
kombi vozila) 76.000,00 kn

UKUPNO: 196.000,00 kn

IV. Održavanje nerazvrstanih cesta

- saniranje udarnih rupa na
asfaltiranim prometnicama 32.500,00 kn

Rok: travanj - rujan 2003. g.

- nasipavanje kamenim
agregatom neasfaltiranih
puteva 12.500,00 kn

Rok: veljača - svibanj 2003. g.

- čišćenje javnih površina od
snijega i leda na području
Općine Lipovljani (trgovi,
nerazvrstane ceste,
parkirališta, sajmište) 300.000,00 kn

Rok: 01. 01.- 15. 03. i

15. 11. - 31. 12. 2003. g

- nabava prometne signalizacije
za nerazvrstane ceste 10.000,00 kn

Rok: kontinuirano

UKUPNO: 355.000,00 kn

V. Javna rasvjeta

- utrošak el. energije za
javnu rasvjetu 100.000,00 kn

Rok: kontinuirano

- održavanje javne rasvjete 43.500,00 kn

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

UKUPNO: 143.500,00 kn

Članak 3.

Za realizaciju poslova iz članka 2. ovog Programa
potrebno je osigurati 500.000,00 kn. Iskaz potrebnih
financijskih sredstava po djelatnostima:

I. Odvodnja
atmosferskih voda 1,3 % ili 10.000,00 kn

II. Održavanje čistoće
u dijelu koji se
odnosi na čišćenje
javnih površina 5,8 % ili 43.300,00 kn

III. Održavanje javnih
površina 26,2 % ili 196.000,00 kn

IV. Održavanje
nerazvrstanih
cesta 47,5 % ili 355.000,00 kn

V. Javna rasvjeta 19,2 % ili 143.500,00 kn

SVEUKUPNO: 100,0 % ili 747.800,00 kn

Članak 4.

Program  će se u iznosu od 500.000,00 kn financirati
iz sredstava prikupljenih od komunalne naknade u
2003. godini, a razlika od 247.800,00 kn iz sredstava
šumskog doprinosa.
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Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-03/03-01/01
Urbroj: 2176/13-01-03-01
Lipovljani, 5. veljače 2003.

Predsjednik
Zlatko Dalenjak, v.r.

I. NA TEMELJU UREDBE O POSTUPKU NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI
(do 20.000,00 kn + PDV - izravno ugovaranje)

3.

Na temelju članaka 24. stavka 2. Zakona o Javnoj
nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) i članka 26.
Statuta Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik« broj
27/01), a na prijedlog Općinskog poglavarstva Općine
Lipovljani, Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici
održanoj 5. veljače 2003. godine usvojilo je

P L A N

nabave za 2003. godinu

Članak 1.

U 2003. godini planiraju se slijedeće nabave roba
i usluga razvrstane po vrstama roba i usluga i planiranim
vrijednosti nabave:

1.1. Nadzor izvo�enja radova na zgradi «Klub« čl. 5. s. 1. t. 1. 15.000.00 kn

1.2. Nabava uredskog materijala čl. 5. s. 1. t. 1. 20.000,00 kn

1.3. Nab. programa za računov. proračuna čl. 5. s. 1. t. 1. 20.000,00 kn

1.4. Nabava literature (publikacija, časopisa, glasila) čl. 5. s. 1. t. 1. 12.000,00 kn

1.5. Nabava materijala i sredstva za čišćenje čl. 5. s. 1. t. 1. 10.000,00 kn

1.6. Grafičke, tiskarske i ostale usluge čl. 5. s. 1. t. 1. 5.000,00 kn

1.7. Premještanje spomenika iz parka u Lip. čl. 5. s. 1. t. 1. 15.000,00 kn

1.8. Nabava kosilica, flakserica čl. 5. s. 1. t. 1. 20.000,00 kn

1.9. Nabava i ugradnja stolarije za dječji vrtić čl. 5. s. 1. t. 1. 24.000,00 kn

1.10. Popravak krovišta dječjeg vrtića čl. 5. s. 1. t. 1. 20.000,00 kn

1.11. Uvo�enje plina u školu, dom i vatr. spremište
u Kraljevoj Velikoj (ugovoreno 2002.god.) čl. 5. s. 1. t. 1. 25.000,00 kn

1.12. Izrada grijanja u mrtvačnici u Lipovljanima
(ugovoreno 2002. god.) čl. 5. s. 1. t. 1. 8.000,00 kn

1.13. Nasipavanje makadam cesta čl. 5. s. 1. t. 1. 12.500,00 kn

1.14. Nabava prometne signalizacije čl. 5. s. 1. t. 1. 10.000,00 kn

1.15. Održavanje ure�aja za odvodnju atmosferskih
voda (slivnika) čl. 5. s. 1. t. 1. 10.000,00 kn

1.16. Ure�enje deponija na sajmištu čl. 5. s. 1. t. 1. 5.000,00 kn

1.17. Deratizacija čl. 5. s. 1. t. 1. 2.800,00 kn

1.18. Geodetsko snimanje poljopri. Zemljišta čl. 5. s. 1. t. 1. 15.000,00 kn

Red. br.
nabave Predmet nabave

Procj. vrijednost nabave
s uračunatim PDV-omNačin nabave
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1.19. Održavanje kopirnih aparata i printera čl. 5. s. 1. t. 1. 8.000,00 kn

1.20. Održavanje tel/fax aparata i linija čl. 5. s. 1. t. 1. 1.500,00 kn

1.21. Pokloni za sv. Nikolu čl. 5. s. 1. t. 1. 23.000,00 kn

1.22. Održavanje cisterna centralnog grijanja čl. 5. s. 1. t. 1. 2.500,00 kn

Red. br.
nabave Predmet nabave

Procj. vrijednost nabave
s uračunatim PDV-omNačin nabave

2.1. Nabava kombi vozila čl. 4. 60.000,00 kn

2.2. Projekt za ure�enje centra Lipovljana i
geodetsko snimanje centra Lipovljana čl. 4. 70.000,00 kn

2.3. Geodetsko snimanje groblja čl. 4. 40.000,00 kn

2.4. Odvoz glomaznog otpada čl. 4. 34.300,00 kn

2.5. Izrada elaborata i prateće dokum. kreditnog
zad. za izgradnju vodovoda čl. 4. 40.000,00 kn

2.6. Nabava stolica za dvoranu Lipovljani čl .4. 50.000,00 kn

2.7. Projektiranje knjižnice čl. 4. 100.000,00 kn

2.8. Saniranje udarnih rupa čl. 4. 32.500,00 kn

II. NA TEMELJU UREDBE 0 POSTUPKU NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI
(do 200.000,00 kn + PDV - ograničeno prikupljanje ponuda)

Red. br.
nabave Predmet nabave Procj. vrijednost nabaveNačin nabave

3.1. Izgradnja I faza radova na zgradi »Klub« čl. 10. 585.000,00 kn

3.2. Izgrad. kanalizacije i ure�enje ceste u
ul. K. Tomislava (natječaj proveden 2002.g.) čl. 10. 750.000,00 kn

III. NA TEMELJU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Red. br.
nabave Predmet nabave Procj. vrijednost nabaveNačin nabave

Članak 2.
Za nabavu roba i usluga iz članka 1. točke I.

ovlašćuje se općinski načelnik za izravno ugovaranje
radova ili prikupljanje do tri ponude te odabir
najpovoljnije bez sudjelovanja stručnog povjerenstva.

Za nabavu roba i usluga iz članka 1. točke II.
donijet će se zasebne odluke o osnivanju stručnog
povjerenstva i nabavi roba ograničenim prikupljanjem
ponuda.

Za nabavu roba i usluga iz članka 1. točke III.
donijet će se zasebne odluke o osnivanju stručnog
povjerenstva i nabavi roba javnim natječajem.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-02/03-01/01
Urbroj: 2176/13-01-03-01
Lipovljani, 5. veljače 2003.

Predsjednik
Zlatko Dalenjak, v.r.
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OPĆINA MAJUR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

14.

Na temelju članka 5. stavka 1. a u svezi s člankom
6. stavka 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 8/02)
i članka 17. i 78. Statuta Općine Majur (»SIužbeni
vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće Općine
Majur na 21. sjednici održanoj 13. veljače 2003.
godine donijelo je

O D L U K U

o poništavanju Odluke o raspisivanju izbora za
članove vijeća mjesnih odbora

Članak 1.

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora za dan (nedjelja) 16. ožujka 2003.
godine, Klasa: 013-03/03-01/2, Urbroj: 2176/14-02-01-1,
koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Majur na
20. sjednici, koja je održana 28. sijčnja 2003. godine,
a koja je objavljena u »Službenom vjesniku« broj 2/
03 od 3. veljače 2003. godine poništava se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 013-03/03-01/6
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 13. veljače 2003.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

15.

Na temelju članka 5. stavka 1. a u svezi s člankom
6. stavka 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 8/02)
i članka 17. i 78. Statuta Općine Majur (»SIužbeni
vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće Općine
Majur na 21. sjednici održanoj 13. veljače 2003.
godine donijelo je

O D L U K U

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove mjesnih odbora
Općine Majur.

Članak 2.

Za dan provedbe izbora odre�uje se nedjelja,
27. travnja 2003. godine. Glasovanje za izbore članova
vijeća mjesnih odbora započinje u 07,00, a završava
u 19,00 sati.

Članak 3.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenom vjesniku«
Općine Majur, a stupa na snagu dana 1. ožujka
2003. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 013-03/03-01/7
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 13. veljače 2003.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

16.

Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97)
i članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima
ostvarivanja programa predškolskog odgoja (»Narodne
novine« broj 133/97) te članka 41. Zakona o izvršavanju
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003.
godinu (»Narodne novine« broj 154/02), a u svezi s
odredbama članka 17. i 78. Statuta Općine Majur
(»SIužbeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće
Općine Majur na 21. sjednici održanoj 13. veljače
2003. godine donijelo je

O D L U K U

o organiziranju predškolskog odgoja i
obrazovanja u školskoj godini 2002/2003.

Članak 1.

Organizira se predškolski odgoj i obrazovanje za
djecu s područja Općine Majur u školskoj godini
2002./2003.

Članak 2.

Odgojno-obrazovna djelatnost iz članka 2. ove
Odluke obavljat će se u područnoj školi Graboštani,
- Osnovne škole »Davorin Trstenjak« iz Hrvatske
Kostajnice.

Članak 3.

Troškovi financiranja odgojno obrazovne djelatnosti
propisane ovom Odlukom padaju na teret Proračuna
Općine Majur i drugih izvora.
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 601-01/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 13. veljače 2003.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

17.
Na temelju članka 17. i 82. Statuta Općine Majur

(»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće
Općine Majur raspravljajući o naplati komunalne
naknade u 2002. godini, na 21. sjednici održanoj
13. veljače 2003. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K
o naplati komunalne naknade u 2002. godini

l.
Naplata komunalne naknade u 2002. godini je

dobra, s trendom poboljšanja financijske discipline
gra�ana, glede plaćanja ovog vida obveze.

II.
Iskazano dugovanje u iznosu od 25.001,00 kuna

treba naplatiti primjenom zakonom propisanih mjera
- prioritet dati dužnicima koji nisu ništa uplatili, bez
obzira na iznos.

III.
Prilikom poduzimanja mjera iz točke 2. ovog

Zaključka na ime troškova postupka zaračunat će
se iznos od 60,00 kuna.

IV.
Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

za realizaciju ovog zaključka, a Općinska načelnica
da prati izvršenje istog.

V.
Osobe iz točke 4. ovog Zaključka dužne su o

rezultatima naplate izvjestiti ovo Vijeće do 1.svibnja
2003. godine.

VI.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,

objavit će se na oglasnim tablama Općine Majur i u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-03/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 13. veljače 2003.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

18.

Na temelju članka 27. Zakona o popisima birača
(»Narodne novine« broj 19/92) i članka 17. i 82.
Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i
4/02), Općinsko vijeće Općine Majur na 21. sjednici
održanoj 13. veljače 2003. godine donijelo je

R J E Š E N J E

o osnivanju i imenovanju Komisije za popis
birača

I.

Osniva se Komisija za popis birača Općine Majur.

II.

U Komisiju za popis birača Općine Majur imenuju
se:

1. Ivana Švaga-Delić vijećnik Općinskog vijeća
Općine Majur, iz Graboštana, za predsjednika,

Valentina Blažević, vijećnik Općinskog vijeća
Općine Majur iz Majura, za zamjenika
predsjednika,

2. Nikola Kalajdžić vijećnik Općinskog vijeća
Općine Majur iz Majura, za člana,

Mirjana Vujčić, vijećnik Općinskog vijeća Općine
Majur, iz Stublja, za zamjenika člana,

3. Dinko Jeričević, pročelnik Općine Majur iz
Graboštana, za člana,

Franjo Šarić, vijećnik Općinskog vijeća Općine
Majur, iz Majura, za zamjenika člana.

III.

Komisija za popise birača Općine Majur obavljati
će poslove propisane Zakonom o popisima birača.

IV.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 013-03/03-01/5
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 13. veljače 2003.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.
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OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.

Općina Topusko nakon izvršene usporedbe
objavljenog teksta i izvornika usvojenog Proračuna
Općine Topusko za 2003. godinu objavljuje

I S P R A V A K

u Proračunu Općine Topusko za 2003. godinu

l.
U objavljenom Proračunu Općine Topusko za

2003. godinu (»Službeni vjesnik« broj 27/02) u poziciji
652 Prihodi po posebnim propisima kod tiskanja
izostavljena je pozicija:

6523 Komunalne naknade u visini od 700.000,00
kuna.

ll.
Ovim tekstom vrši se ispravak koji glasi:

III.

Ostale stavke i odredbe Proračuna ostaju
nepromjenjene.

IV.

Ovaj Ispravak objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Topusko i sastavni je dio Proračuna Općine
Topusko za 2003. godinu.

652 Prihodi po posebnim propisima 3.343.003,00

6523 Komunalne naknade 700.000,00

6524 Doprinos za šume 260.000,00

6526 Ost. nesp. pr. višak prihoda iz protekle godine 2.383.003,00

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/02-01/06
Urbroj: 2176/18-01-02-03
Topusko 12. veljače 2003.

Predsjednik
Mato Abramović, oec., v. r.

S A D R Ž A J

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

14. Odluka o grobljima (pročišćeni tekst)

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
radnom vremenu prodavaonica i drugih
oblika trgovina na malo na području Grada
Hrvatska Kostajnica

3. Odluka o postavi Spomen-križa za sve
poginule u Drugom svjetskom ratu

4. Odluka o osposobljavanju zaposlenika
za rad na siguran način i iz zaštite od
požara

5. Odluka o zbrinjavanju papirnatog otpada

6. Odluka o osloba�anju plaćanja komunalne
naknade za osobe iznad 65 godina
starosti u 2003. godini

7. Odluka o dodatku na mirovinu

41

47

47

48

48

48

49

8. Odluka o jednokratnoj pomoći obiteljima
s djecom s posebnim potrebama

9. Odluka o rasporedu sredstava otkupa
gradskih stanova u 2003. godini

10. Odluka o utrošku sredstava šumskog
doprinosa u 2003. godini

11. Odluka o imenovanju Stručnog
povjerenstva za nabavu roba, radova i
usluga male vrijednosti u 2003. godini

12. Zaključak o davanju suglasnosti JP
»Komunalac« d.o.o. iz Hrvatske
Kostajnice na cjenik komunalnih usluga

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o visini naknade troškova
predsjedniku, zamjeniku predsjednika i
vijećnicima Općinskog vijeća,
predsjedniku, zamjeniku predsjednika i
članovima Općinskog poglavarstva i
članovima radnih tijela Općinskog vijeća
i Općinskog poglavarstva Općine Gvozd
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves,
Sunja i Topusko. »Službeni vjesnik« izlazi po potrebi. Izdavač: »Glasila« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/
1, tel. (044) 815-138, tel. i fax. (044) 815-498, www.glasila.hr. Reklamacije za neprimljene brojeve primaju
se u roku od 20 dana po izlasku glasila. O promjeni adrese pretplatnik treba obavijestiti izdavača. Tehničko
ure�enje, kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja.

2. Odluka o visini naknade troškova
predsjednicima vijeća mjesnih odbora

3. Rješenje o imenovanju ravnatelja
Knjižnice i čitaonice »Gvozd« Gvozd

4. Rješenje o imenovanju člana Komisije
za utvr�ivanje početne cijene
poljoprivrednog zemljišta

5. Rješenje o prijedlogu za imenovanje
sudaca porotnika u Općinski sud u
Gvozdu

6. Rješenje o razrješenju privremenog
ravnatelja Knjižnice i čitaonice Gvozd

OPĆINA JASENOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o imenovanju osobe u Komisiju
Porezne uprave u postupku za utvr�ivanje
cijene poljoprivrednog zemljišta

2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za područje
Općine Jasenovac

3. Izmjene i dopune Odluke o priključivanju
gra�evina na komunalnu infrastrukturu

4. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
za 2003. godinu

5. Program javnih potreba u športu Općine
Jasenovac za 2003. godinu

6. Program javnih potreba u kulturi Općine
Jasenovac za 2003. godinu

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o sufinanciranju troškova
umjetnog osjemenjivanja goveda u 2003.
godini na području Općine Lekenik
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2. Odluka o sufinanciranju troškova prehrane
učenika OŠ »Mladost« Lekenik

3. Odluka o radnom vremenu upravnih tijela
Općine Lekenik

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima
za utvr�ivanje plaća i drugih primanja
zaposlenih dužnosnika u Općini Lipovljani
i djelatnika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Lipovljani, te naknada
članovima Općinskog poglavarstva

2. Program održavanja komunalne
infrastrukture iz sredstava komunalne
naknade u 2003. godini

3. Plan nabave za 2003. godinu

OPĆINA MAJUR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

14. Odluka o poništavanju Odluke o
raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora

15. Odluka o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora

16. Odluka o organiziranju predškolskog
odgoja i obrazovanja u školskoj godini
2002/2003.

17. Zaključak o naplati komunalne naknade
u 2002. godini

18. Rješenje o osnivanju i imenovanju
Komisije za popis birača

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Ispravak u Proračunu Općine Topusko
za 2003. godinu
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