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SLUŽBENI VJESNIK

2011.

BROJ: 6

PONEDJELJAK, 7. OŽUJKA 2011.

GODINA LVII

GRAD GLINA

AKTI GRADONAČELNIKA
1.
Temeljem članka 5. stavak 2.,3. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj
79/07, 113/08 i 43/09) i članka 42. stavak 3. i članka
93. Statuta Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačkomoslavačke županije broj 17/09) donosim
ODLUKU
o usvajanju izmjena Programa mjera zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcija,
dezinsekcija i deratizacija za Grad Glinu za
2011. godinu
Članak 1.

izradio Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke
županije.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADONAČELNIK
KLASA: 500-01/11-01/01
URBROJ: 2176/20-04-11-4
Glina, 21. veljače 2011.

Usvajaju se izmjene Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcija, dezinsekcija
i deratizacija za grad Glinu za 2011. godinu koji je

Gradonačelnik
Milan Bakšić, v.r.

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.
Temeljem članka 32. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni vjesnik«, broj 27/09) i članka 70.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni vjesnik«, broj 27/09), Gradsko vijeće
Grada Hrvatske Kostajnice, na 17. sjednici održanoj
24. veljače 2011. godine, donijelo je
ODLUKU
o pokretanju kulturne manifestacije Kostajnički
pjesnički susreti »Milivoj Cvetnić«
Članak 1.
Ova kulturna manifestacija ustanovljuje se u znak
sjećanja na Milivoja Cvetnića (1921. -1944.), pjesnika
i intelektualca koji je rođen u Hrvatskoj Kostajnici, a
njegovo pjesničko stvaralaštvo otkriveno je 62 godine
nakon njegove smrti.

Objavom zbirke pjesama Lirika (2006.) po ocjeni
književne kritike, Milivoj Cvetnić posthumno ulazi u
povijest hrvatske književnosti, a Hrvatska Kostajnica
kao mjesto rođenja i odrastanja Milivoja Cvetnića dobiva još jedno prepoznatljivo obilježje u kurturološkoj
karti Hrvatske.
Grad Hrvatska Kostajnica će stoga organizirati
trajnu manifestaciju u znak sjećanja na svog izuzetnog sugrađanina - kao talentiranog pjesnika i uzornog
mladog intelektualca i čovjeka.
Članak 2.
Manifestacija će se održavati svake godine, u
posljednjem tjednu mjeseca ožujka, kao poveznica s
pjesnikovim rođendanom.
Članak 3.
Za organizaciju ove manifestacije imenuje se Odbor
za organizaciju od devet članova:
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1. Ines Konjevod - predsjednica
2. Juraj Cvetnić - član
3. Marija Krupić - član
4. Mira Ikasović - član
5. Mirjana Lahovsky-Žličarić
6. Sanja Bužimkić
7. Mirela Bartolić
8. Daniel Pavlić
9. Mirjana Čubaković.
Mandat Odbora traje 2 - 4 godine.
Članak 4.
Pokrovitelj manifestacije je Gradsko vijeće i gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice po dužnosti.
Članak 5.
Glavni sadržaj manifestacije je Susret mladih pjesnika, a glavna nagrada Susreta je objavljivanje prve
zbirke pjesama.
Članak 6.
Odbor za organizaciju »Pjesničkih susreta« predlaže
i realizira cjelokupni program manifestacije.
Gradska knjižnica i čitaonica kao gradska ustanova
svojim poslovnim i kadrovskim potencijalom obavezna
je sudjelovati u realizaciji ove manifestacije.
Članak 7.
Odbor za organizaciju imenuje stručni žiri od 3 - 5
članova za odabir pristiglih radova.
1. Petar Gudelj - predsjednik
2. Mile Stojić - član
3. Ines Konjevod - član.
Članak 8.
Sredstva za realizaciju programa manifestacije
osigurava Grad Hrvatska Kostajnica u svom Proračunu.
Odbor za organizaciju dužan je pravovremeno
dostaviti gradonačelniku program manifestacije za
narednu godinu sa potrebnim sredstvima, te podnijeti godišnji izvještaj o realizaciji manifestacije za
prethodnu godinu.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatske
Kostajnice.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/11-01/04
URBROJ: 2176/02-11-01-1
Hrvatska Kostajnica, 24. veljače 2011.
Predsjednica
Marija Krupić, prof., v.r.

Ponedjeljak, 7. ožujka 2011.

2.
Na temelju članka 31. stavka 7. alineje 4. Zakona
o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 38/09 i 79/09), članka
32. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni
vjesnik«, broj 27/09) i članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni
vjesnik«, broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Hrvatske
Kostajnice, na 17. sjednici održanoj 24. veljače 2011.
godine, donijelo je
ODLUKU
o komunalnom doprinosu za 2011. godinu
Članak 1.
U cilju poticanja izgradnje na području Grada Hrvatske Kostajnice, oslobađaju se plaćanja komunalnog
doprinosa:
1. Investitori gradnje objekata poduzetničke namjene
u 100%-tnom iznosu komunalnog doprinosa,
2. Ostali investitori u 50%-tnom iznosu komunalnog
doprinosa.
Članak 2.
Korisnici stambenog zbrinjavanja, sukladno Uredbi o uvjetima i mjerilima za stambeno zbrinjavanje
na području državne skrbi (»Narodne novine«, broj
10/01), dodjelom građevinskog materijala za popravak,
obnovu i gradnju obiteljske kuće ili stana, oslobađaju
se plaćanja komunalnog doprinosa umanjenjem novoizgrađenog obujma za obujam dobiven umnoškom
pripadajuće korisne površine i prosječne korisne visine
prizemlja građevine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/11-01/02
Urbroj: 2176/02-11-01-1
Hrvatska Kostajnica, 24. veljače 2011.
Predsjednica
Marija Krupić, prof., v.r.

3.
Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391.
stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i
38/09), članka 32. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice
(»Službeni vjesnik«, broj 27/09) i članka 70. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni

Ponedjeljak, 7. ožujka 2011.

vjesnik«, broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Hrvatske
Kostajnice, na 17. sjednici održanoj 24. veljače 2011.
godine, donijelo je
ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada
Hrvatske Kostajnice
Članak 1.
Javnim natječajem prodat će se nekretnine u vlasništvu Grada Hrvatske Kostajnice i to:
-
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stan u ulici Gordana Lederera 27, broj stana
1., trosobni, I kat - lijevo, pov. 113,90 m 2, s
pripadajućim podrumom br. 1, pov. 24,70 m 2,
k.č.br. 1040/2, broj poduloška 3, z.k.ul. 2854
k.o. Kostajnica

-

kuća i dvorište nalazeće na k.č.br. 43/3, z.k.ul.
697 k.o. Utolica

-

kuća i dvorište nalazeće u ul. ŽDR bb, k.č.br.
1389/1 z.k.ul. 494 k.o. Kostajnica.
Članak 2.

Zadužuje se gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice da raspiše javni natječaj za prodaju nekretnina
iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatske Kostajnice.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/11-01/10
Urbroj: 2176/02-11-01-1
Hrvatska Kostajnica, 24. veljače 2011.
Predsjednica
Marija Krupić, prof., v.r.

4.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka
32. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni
vjesnik«, broj 27/09), članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni
vjesnik«, broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Hrvatske
Kostajnice, na 17. sjednici održanoj 24. veljače 2011.
godine, donijelo je
ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju
kriterija izračuna visine naknade za korištenje
odlagališta otpada na području Grada Hrvatska
Kostajnica

Članak 1.
Odluka o utvrđivanju kriterija izračuna visine naknade za korištenje odlagališta otpada na području
Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«, broj
5/02) stavlja se van snage.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatske Kostajnice.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/11-01/07
URBROJ: 2176/02-11-01-1
Hrvatska Kostajnica, 24. veljače 2011.
Predsjednica
Marija Krupić, prof., v.r.

5.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka
32. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni
vjesnik«, broj 27/09), članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni
vjesnik«, broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Hrvatske
Kostajnice, na 17. sjednici održanoj 24. veljače 2011.
godine, donijelo je
ODLUKU
o promjeni naziva ustanove Gradske knjižnice i
čitaonice Hrvatska Kostajnica
Članak 1.
Mijenja se naziv ustanove Gradske knjižnice i čitaonice Hrvatska Kostajnica na način da novi naziv glasi:
»Gradska knjižnica i čitaonica Milivoja Cvetnića
Hrvatska Kostajnica«.
Članak 2.
Novi naziv Ustanove uključit će se u opće akte
Ustanove i upisati u sudski registar.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatske Kostajnice.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/11-01/09
URBROJ: 2176/02-11-01-1
Hrvatska Kostajnica, 24. veljače 2011.
Predsjednica
Marija Krupić, prof., v.r.
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6.

Ponedjeljak, 7. ožujka 2011.
Članak 1.

Na temelju članka 13. stavka 7. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službeni vjesnik«, broj 34/07 i
6/10), članka 32. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice
(»Službeni vjesnik«, broj 27/09) i članka 70. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni
vjesnik«, broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Hrvatske
Kostajnice, na 17. sjednici održanoj 24. veljače 2011.
godine, donijelo je
ODLUKU
o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za
neizgrađeno građevno zemljište
Članak 1.
Ovom Odlukom oslobađaju se plaćanja komunalne naknade vlasnici odnosno korisnici neizgrađenog
građevnog zemljišta na području Grada Hrvatske
Kostajnice.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade vrši se
za 2011. godinu.
Članak 2.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade, za
neizgrađeno građevno zemljište, vrši se iz razloga
nemogućnosti utvrđivanja stvarnih obveznika plaćanja, nedostupnosti obveznika plaćanja i neusklađenih
dokumenata vlasništva i posjeda zemljišta.
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 VIJEĆE
Klasa: 022-05/11-01/03
Urbroj: 2176/02-11-01-1
Hrvatska Kostajnica, 24. veljače 2011.
Predsjednica
Marija Krupić, prof., v.r.

U članku 3. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.
Članak 2.
U članku 4. stavak 2. riječi »Gradsko poglavarstvo«
zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.
Članak 3.
U poglavlju II. Tijela ovlaštena za davanje u zakup
poslovnog prostora pod točkom 1. riječi »Gradsko
poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.
Članak 4.
U članku 6. riječi »Gradsko poglavarstvo, kao Stručno
povjerenstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.
Članak 5.
U poglavlju II. Tijela ovlaštena za davanje u zakup
poslovnog prostora pod točkom 2. riječi »Jedinstveni
upravni odjel« zamjenjuju se riječima »Upravni odjel
Grada Hrvatske Kostajnice zadužen za komunalno
gospodarstvo«.
Članak 6.
U članku 7. riječi »Jedinstveni upravni odjel« zamjenjuju se riječima »Upravni odjel Grada Hrvatske
Kostajnice zadužen za komunalno gospodarstvo«.
U stavku 1. alineja 6. riječi »Gradskog poglavarstva«
zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.
Članak 7.
U članku 8. stavak 5. riječi »Gradsko poglavarstvo«
zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.
Članak 8.
U članku 10. stavak 1. riječi »Gradsko poglavarstvo«
zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.
Članak 9.
U članku 11. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

7.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka
32. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni
vjesnik«, broj 27/09), članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni
vjesnik«, broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Hrvatske
Kostajnice, na 17. sjednici održanoj 24. veljače 2011.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o upravljanju poslovnim
prostorima

Članak 10.
U članku 12. stavak 1. riječi »Gradsko poglavarstvo«
zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.
Članak 11.
U članku 13. stavak 1. riječi »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.
Članak 12.
U članku 14. stavak 4. riječi »Gradsko poglavarstvo«
zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Ponedjeljak, 7. ožujka 2011.
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Članak 13.
U članku 23. stavak 2. riječi »Gradsko poglavarstvo«
zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.
U stavku 3. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.
Članak 14.
U članku 26. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatske Kostajnice.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/11-01/08
URBROJ: 2176/02-11-01-1
Hrvatska Kostajnica, 24. veljače 2011.
Predsjednica
Marija Krupić, prof., v.r.

Članak 4.
U članku 6. stavak 3. riječi »Gradsko poglavarstvo«
zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.
Članak 5.
U članku 7. riječi »Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatske Kostajnice«, Odjeljak računovodstvenih
poslova zamjenjuje se riječima »Upravni odjel Grada
Hrvatske Kostajnice zadužen za komunalno gospodarstvo« i riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju
se riječju »gradonačelniku«.
Članak 6.
U članku 10. stavak 1. riječi »Gradsko poglavarstvo«
zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.
Članak 7.
U članku 15. stavak 1. riječi »Gradsko poglavarstvo«
zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.
U stavku 3. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.
Članak 8.
U članku 18. stavak 1., mijenja se i glasi: »Pristigle
ponude otvara gradonačelnik«.

8.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka
32. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni
vjesnik«, broj 27/09) i članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni
vjesnik«, broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Hrvatske
Kostajnice, na 17. sjednici održanoj 24. veljače 2011.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o raspolaganju nekretninama u
vlasništvu Grada Hrvatske Kostajnice
Članak 1.
U Odluci o raspolaganju nekretnina u vlasništvu
Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni vjesnik«, broj
46/07), u članku 1. stavak 2. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.
Članak 2.
U članku 3. stavak 3. riječi »Gradsko poglavarstvo«
zamjenjuju se riječima »Gradsko vijeće«.
U stavku 4. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.
Članak 3.
U članku 5. stavak 2. riječi »Gradsko poglavarstvo«
zamjenjuju se riječima »Gradsko vijeće«.

U stavku 2. riječi »Gradsko poglavarstvo će na
sjednici najprije...«, zamjenjuju se riječima »Gradonačelnik će...«.
U stavku 3. riječi »Gradsko poglavarstvo« se zamjenjuje riječju »gradonačelnik«.
Članak 9.
U članku 19. stavak 1., mijenja se i glasi: »O postupku otvaranja ponuda vodi se zapisnik«. U stavku 2.
riječi »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima
»Gradskog vijeća«.
Članak 10.
U članku 24. stavak 2. riječi »Gradsko poglavarstvo«
zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.
Članak 11.
U članku 26. stavak 1. riječi »Gradsko poglavarstvo«
zamjenjuju se riječima »Gradsko vijeće«.
Članak 12.
U članku 29. stavak 1. alineja 7. riječi »Jedinstvenog
upravnog odjela« zamjenjuju se riječima »Upravnog
odjela Grada Hrvatske Kostajnice zaduženog za komunalno gospodarstvo«.
Članak 13.
U članku 30. stavak 1. riječi »Gradsko poglavarstvo«
zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.
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Članak 14.

U članku 38. stavak 2. riječi »Gradsko poglavarstvo«
zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatske
Kostajnice.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE

Članak 15.
U članku 39. stavak 2. riječi »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.
Članak 16.

Ponedjeljak, 7. ožujka 2011.

KLASA: 022-05/11-01/05
URBROJ: 2176/02-11-01-1
Hrvatska Kostajnica, 24. veljače 2011.

U članku 40. stavak 2. riječi »Gradsko poglavarstvo«
zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Predsjednica
Marija Krupić, prof., v.r.

AKTI GRADONAČELNIKA
4.
Na temelju članka 47. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05, 82/06 i 129/08) i članka
49. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni
vjesnik«, broj 27/09), gradonačelnik Grada Hrvatske
Kostajnice, 18. veljače 2011. godine, donio je

49. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni
vjesnik«, broj 27/09), gradonačelnik Grada Hrvatske
Kostajnice, 18. veljače 2011. godine, donio je
PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa u
2011. godini

ODLUKU
o utrošku prihoda od prodaje drvnih sortimenata
u 2011. godini
Članak 1.
Sredstva prihoda od prodaje drvnih sortimenata u
2011. godini (1.000,00 kuna - poz. P0038 Proračuna
Grada Hrvatske Kostajnice), koristit će se za financiranje održavanja nerazvrstanih cesta u Ulici Tirol.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADONAČELNIK
Klasa: 022-05/11-01/13
Urbroj: 2176/02-11-03-1
Hrvatska Kostajnica, 18. veljače 2011.

Članak 1.
Planirana sredstva prihoda od šumskog doprinosa
u 2011. godini (20.000,00 kuna - poz. P0037), koristiti će se za financiranje gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Grada Hrvatska Kostajnica,
sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Hrvatske Kostajnice u 2011.
godini (»Službeni vjesnik«, broj 58/10):
-

Uređenje Trga Nikole Šubića Zrinskog ili

-

Izmjena vodovodnih cijevi u Unskoj ulici.
Članak 2.

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

Gradonačelnik
Tomislav Paunović, v.r.

Klasa: 022-05/11-01/14
Urbroj: 2176/02-11-03-1
Hrvatska Kostajnica, 18. veljače 2011.

5.
Na temelju članka 65. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05, 82/06 i 129/08) i članka

Gradonačelnik
Tomislav Paunović, v.r.

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

4.
Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj

10/97 i 107/07) i članka 36. Statuta Grada Novske
(»Službeni vjesnik«, broj 24/09 i 47/10), Gradsko vijeće

Ponedjeljak, 7. ožujka 2011.
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Grada Novske na 23. sjednici održanoj 28. veljače
2011. godine, donijelo je
ODLUKU
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece
u Dječji vrtić »Radost« Novska
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način ostvarivanja
prednosti pri upisu djece s prebivalištem na području
Grada Novske u Dječji vrtić »Radost« Novska (u daljnjem tekstu: Vrtić), te način ostvarivanja prednosti pri
upisu djece u Vrtić koja imaju prebivalište na području
drugih jedinica lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Članak 2.
U redovne programe Vrtića mogu se upisivati
djeca od navršenih godinu dana do dobi za polazak
u osnovnu školu.
Djeca od navršenih godinu dana do tri godine upisuju
se u redovni program - jaslice, a djeca od navršene
tri godine života do dobi za polazak u osnovnu školu
upisuju se u redovni program - vrtić.

U redovne programe vrtića upisi se vrše sukladno
ovoj Odluci i Pravilniku o upisu djece i mjerilima upisa
u Dječji vrtić »Radost« Novska.
Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Upravno
vijeće Dječjeg vrtića »Radost« Novska, uz suglasnost
osnivača.
U ime osnivača, suglasnost na Pravilnik iz stavka
1. ovog članka daje Gradonačelnik Grada Novske.

1. Djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog
rata
2. Djeca zaposlenih roditelja
3. Djeca iz obitelj s troje ili više djece
4. Djeca s teškoćama u razvoju

5. Djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na
uzdržavanje

Prednost pri upisu djece u redovne programe Vrtića
imaju djeca s prebivalištem na području Grada Novske,
sukladno ovoj Odluci i sukladno Pravilniku o upisu
djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić »Radost« Novska.
Po izvršenom upisu djece u Vrtić koja imaju prebivalište na području Grada Novske, sukladno uvjetima
iz članka 12. ove Odluke u Vrtić se mogu upisivati i
djeca s područja drugih jedinica lokalne samouprave
u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Članak 5.
Prednosti pri upisu djece u Vrtić, sukladno članku
20. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, imaju sljedeća djeca:
1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog
rata
2. djeca iz obitelji s troje ili više djece
3. djeca zaposlenih roditelja
4. djeca s teškoćama u razvoju
5. djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima
6. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
7. djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

Članak 3.

Prednosti pri upisu

Članak 4.

Članak 6.
Prednost upisa djece u Vrtić, prema utvrđenim prednostima pri upisu iz članka 5. ove Odluke ostvaruje se
na način da se za svaku utvrđenu prednost ostvaruje
određeni broj bodova, uz prilaganje odgovarajuće
dokumentacije kojom se pojedina prednost dokazuje
i to prema sljedećoj tabeli:

Mjerila za bodovanje
Dokumentacija koja potvrđuje status
prednosti pri upisu
3 boda Preslika dokumenata koji potvrđuju
da je roditelj ostvario pravo i da
posjeduje tjelesno oštećenje
Svaki zaposleni Potvrda o zaposlenju roditelja
roditelj ostvaruje
2 boda
Za svako malodobno Preslika rodnih listova za svu djecu
dijete iz obitelji
1 bod
2 boda Preslika zdravstvene dokumentacije
za dijete ukoliko ima teškoće
u razvoju ili neke druge posebne
potrebe a u skladu su s člankom 1.
dolje navedene opaske
3 boda Preslika rješenja o udomiteljstvu,
skrbništvu i brakorazvodu ili
smrtni list roditelja ili potvrda o
rođenju djeteta (za samohranog
roditelja koji nije bio u bračnoj
zajednici)
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Prednosti pri upisu
6. Djeca u godini prije polaska u
osnovnu školu
7. Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak

Ponedjeljak, 7. ožujka 2011.

Mjerila za bodovanje
Dokumentacija koja potvrđuje status
prednosti pri upisu
2 boda Preslika rodnog lista, izvod iz
matične knjige rođenih ili
potvrda o rođenju
1 bod Preslika rješenja o doplatku za djecu

Izravan upis
Članak 7.
Djeca s teškoćama u razvoju koja s obzirom na vrstu
i stupanj teškoće te postojeće potrebne specifične uvjete
mogu svladati osnovne programe s ostalom djecom u
skupini, a uz osnovnu teškoću nemaju dodatne teškoće
osim lakših poremećaja glasovno-govorne komunikacije,
mogu se upisati izravno u redovnu skupinu bez obzira
na ostale prednosti ako su uzrasta jednu godinu prije
polaska u osnovnu školu.
Za ostvarivanje prednosti iz stavka 1. ovoga članka
potrebno je priložiti presliku medicinske dokumentacije
o zdravstvenim smetnjama.
Formiranje Liste prvenstva
Članak 8.
Na osnovu navedenih mjerila bodovanja za ostvarivanje prednosti za upis iz članka 6. i 7. ove Odluke,
za svako dijete se utvrđuje broj bodova koji služi za
utvrđivanje njegova mjesta na Listi prvenstva.
Lista prvenstva formira se na način da prvo mjesto
na Listi prvenstva pripada djetetu koje ostvaruje pravo
na izravan upis, u skladu s člankom 7. ove Odluke,
drugo mjesto pripada djetetu koje je ostvarilo najveći
broj bodova i tako redom do posljednjeg djeteta koje
je ostvarilo najmanji broj bodova.
Formira se onoliko Lista prvenstva koliko ima vrsta
programa u Vrtiću za koje je pozivni natječaj raspisan.
U Vrtić se upisuje onoliki broj djece s liste koliko
ima slobodnih mjesta po pojedinom redovnom programu Vrtića.
Članak 8.
Ako se na Listi prvenstva nađe više djece s istim
brojem bodova od planiranog broja za upis, primit
će se dijete čiji roditelji imaju manji prihod po članu
obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva
za upis, što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom o ostvarenim prihodima u posljednja tri mjeseca
prije upisa.
Formiranje liste čekanja
Članak 9.
Sva djeca koja se nakon izvršenog upisa nisu uspjela upisati u Vrtić, upisuju se, u skladu s ostvarenim
brojem bodova iz Liste prvenstva na Listu čekanja i to

na način da se na prvo mjesto Liste čekanja upisuje
dijete koje je ostalo neupisano, a ostvarilo je najveći
broj bodova u odnosu na drugu neupisanu djecu i
tako redom, do posljednjeg djeteta koje je ostvarilo
najmanji broj bodova.
Članak 10.
Ako se tijekom godine neko dijete ispiše iz redovnog programa, njegovo mjesto Vrtić će ponudit prvom
djetetu s Liste čekanja za taj program, pismenom
odlukom ravnatelja.
U slučaju da roditelji djeteta iz stavka 1. ovog
članka nisu više zainteresirani za upis djeteta u Vrtić,
Vrtić će to mjesto ponuditi sljedećem djetetu s liste.
O odricanju prava na mjesto u vrtiću, roditelj djeteta mora se na određeni način i u određenom roku
iskazanom u pozivu Vrtića, koji mora biti odaslan s
dostavnicom, očitovati pismenom izjavnom o odricanju
od prava na mjesto u vrtiću ili usmenom izjavom na
zapisnik kojeg će sastaviti ovlaštena osoba u vrtiću.
Ako se roditelj ne očituje na poziv u naznačenom
roku, iako mu je dostava poziva uredno izvršena,
Vrtić će ponuditi slobodno mjesto sljedećem djetetu
s liste čekanja.
Članak 11.
Ako se u pojedine programe Vrtića javi manji broj
djece od planiranog broja, djeca se u te programe
mogu primati i tijekom godine na način da se odmah
po provedenom upisu na internetskoj stranici Vrtića
i Grada Novske objavi ponovljeni pozivni natječaj u
kojem će se objaviti broj slobodnih mjesta u vrtiću po
pojedinom programu, te rok u kojem se može izvršiti
prijava upisa.
Ukoliko se na ponovljeni pozivni natječaj nitko
ne prijavi ili se prijavi samo jedno dijete, to dijete se
odlukom ravnatelja upisuje u vrtić izravno, a nakon
toga, upisi se mogu vršiti i tijekom pedagoške godine,
odlukom ravnatelja, bez natječaja.
Članak 12.
Po izvršenom upisu djece u Vrtić koja imaju prebivalište na području Grada Novske, u slučaju više od 3
slobodna mjesta, u Vrtić se mogu upisati i djeca koja
imaju prebivalište na području drugih jedinica lokalne
samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, pod
uvjetom da su roditelji djeteta zaposleni na području
Grada Novske i uz uvjet uzajamnosti tj. jednakog
tretmana pri upisu djece koja imaju prebivalište na
području Grada Novske u druge predškolske ustanove
na području Sisačko-moslavačke županije.
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Uvjet uzajamnosti iz stavka 2. ovog članka smatrat
će se zadovoljen ukoliko je jedinica lokalne samouprave
u Sisačko-moslavačkoj županiji na području koje dijete
koje se želi upisati u Vrtić ima prebivalište, svojom odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece
u predškolsku ustanovu, pod jednakim uvjetima iz ove
Odluke, omogućila i djeci s područja Grada Novske
upis u predškolsku ustanovu na njenom području i ako
iznos kojim bi roditelji te djece sufinancirali boravak
djeteta u vrtiću ne bi bio viši od iznosa kojeg plaćaju
roditelji djece s prebivalištem na području te jedinice
lokalne samouprave.
Iznimno, uvjet uzajamnosti iz prethodnog stavka
ne mora biti ispunjen za susjednu Općinu Jasenovac
koja nema predškolske ustanove, ali mora biti ispunjen uvjet da su roditelji djeteta s prebivalištem na
području Općine Jasenovac zaposleni na području
Grada Novske.
U slučaju da su zadovoljeni uvjeti iz prethodna
dva stavka, a prijavu za upis podnese više djece s
prebivalištem na području drugih jedinica lokalne
samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji nego
je preostalo slobodnih mjesta u Vrtiću, na upis će se
primijeniti mjerila prednosti upisa u skladu s ovom
Odlukom, a ukoliko prijavu za upis podnese manji
broj djece s prebivalištem na području drugih jedinica
lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji
od broja slobodnih mjesta za upis u Vrtić, njihov upis
se vrši izravno, bez primjene mjerila prednosti upisa,
pismenom odlukom ravnatelja Vrtića.
Članak 13.
Dječji vrtić »Radost« Novska dužan je donijeti
Pravilnik o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić
»Radost« Novska u skladu s ovom Odlukom u roku 60
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 601-01/11-01/
Urbroj: 2174/04-01-11-1
Novska, 28. veljače 2011.
Predsjednik
Velimir Jakupec, v.r.

5.
Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07
i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Novska (»Službeni
vjesnik«, broj 24/09 i 47/10), Gradsko vijeće Grada
Novska, na 23. sjednici održanoj 28. veljače 2011.
godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana
uređenja Grada Novske
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o Izmjeni i dopuni Urbanističkog
plana uređenja Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj
31/07 i 49/07), u daljnjem tekstu: Odluka.
PRAVNA OSNOVA
Članak 2.
Odluka se donosi temeljem članaka 26, 56, 60,
75, 76. i 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(»Narodne novine«, broj 76/07 i 38/09), u nastavku
teksta: Zakon, te članka 102. i 113. Odluke o donošenju
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Novske (»Službeni vjesnik«, broj 42/10) u nastavku
teksta: PPUG Grada Novska.
OBUHVAT PLANA
Članak 3.
Obuhvat Urbanističkog plana uređenja Grada Novska, u nastavku teksta: Plan, određen je
PPUG-om Grada Novska, te prikazan u grafičkom dijelu
elaborata PPUG-a Grada Novska, na kartografskom
prikazu 4. Uvjeti za korištenje i zaštitu prostora - 4. 1.
Područje posebnih uvjeta korištenja u mjerilu 1:25 000.
Područje obuhvaćeno Urbanističkim planom uređenja
središta Novske zauzima površinu oko 1.040 ha što
iznosi cca 60% površine naselja Novska, odnosno
cca 3,5% ukupne gradske površine. Ovim planom
obuhvaćeno je građevinsko područje urbanog prostora
naselja Novska. Unutar predmetnog područja nalaze
se izgrađeni dijelovi gradskog središta te neizgrađene
površine koje su Prostornim planom uređenja grada
predviđene kao površine za razvoj grada.
Područje obuhvata Plana je omeđeno:
-

sa sjevera sjevernom granicom katastarske
općine naselja Novska;

-

sa zapada zapadnom granicom katastarske
općine naselja Novska;

-

s istoka istočnom granicom katastarske općine
naselja Novska;

-

s juga jedan dio južnom regulacijskom linijom
željezničke pruge i drugi dio sjevernom regulacijskom Iinijom autoceste A3.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 4.
Područje obuhvaćeno ovim planom predstavlja
središte Grada Novske. Unutar obuhvata plana iskorištenost i izgrađenost prostora još uvijek je relativno
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niska. Prema Prostornom planu uređenja najveći dio
površina unutar predmetnog područja predviđen je
za izgradnju stambenih zona, te za razvoj poslovnih
i proizvodnih sadržaja.
Naselje Novska se kao administrativno središte grada
i razvojno žarište mikroregije, znatno brže razvijalo
od manjih središta i ostalih gradskih naselja. Urbana
jezgra Novske formirana na najpovoljnijoj poziciji
unutar gradskog prostora ima razvijenu matricu koju
je odredila glavna cesta, padine Psunja, potok Novska
i željeznička pruga. Novska ima izdiferencirano središte sa svim važnim javnim građevinama i gradskim
parkom, a ujedno je i najvrednija povijesna cjelina
koja ima status spomenika kulture. Unutar obuhvata
plana grupirani su svi značajniji javni sadržaji: gradska
uprava, općinski sud, banka, pošta, crkva, srednja
škola, osnovna škola, glazbena škola i knjižnica, vrtić,
trgovački objekti itd.
Stanje urbaniziranosti i opremljenosti središta Novske, kao središnjeg kulturnog i razvojnog centra šireg
prostora je osrednje. Primjećuju se rezultati napora
lokalne zajednice da se ovaj prostor kvalitetno urbano
opremi i uredi kako bi zadovoljio današnje kriterije
kvalitete življenja.
Težište u dosadašnjem razvoju gradskog područja
bilo je na prerađivačkoj, metaloprerađivačkoj i tekstilnoj
industriji te poljoprivrednoj proizvodnji i stočarstvu,
odnosno na djelatnostima pretežito vezanim uz korištenje lokalnih prirodnih resursa. Prirodne datosti šireg
gradskog prostora kao i sadašnja izgrađenost unutar
obuhvata UPU također pružaju vrlo dobre mogućnosti
gospodarskog razvitka. Unutar područja obuhvata
Plana ostvarena je koncentracija komunalne i druge
infrastrukture, kao osnovnog preduvjeta budućeg
razvoja proizvodnih djelatnosti.
RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA
Članak 5.
Razlozi za Izmjenu i dopunu Plana su:
- planska obaveza temeljem Odluke o donošenju
PPUG-a Grada Novska,
- usklađenje sa Zakonom i PPUG Novske (kao
što izmjena građevinskih područja, novi koridor
gradske obilaznice, ukidanje planiranog groblja,
redefinicija poduzetničkih zona, pozicija kamionskog terminala, itd.),
- plansko aktiviranje prostora definiranjem detaljnije namjene prostora,
- planska rezervacija prostora za javnu i društvenu
namjenu,
- usuglašavanje javnog interesa i različitih interesa
i potreba korisnika prostora odnosno vlasnika
građevinskog zemljišta (izmjena planirane namjene površina),
- zahtjevi građana u pogledu udaljenosti objekata.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
Osnovni ciljevi i programska polazišta za Izmjenu
i dopunu Plana na području obuhvata temelje se na
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strukturno-sadržajnoj preobrazbi predmetnog prostora,
u skladu s urbanim aspiracijama stanovnika i stručnim
načelima planiranja prostora, što se posebno odnosi
na sljedeće:
-

očuvanje identiteta i specifičnosti područja
Grada Novska,

-

očuvanje prirodnih i povijesnih vrijednosti, zaštita
okoliša, održivi razvoj,

-

očuvanje neizgrađenih područja (planiranih
zelenih površina),

-

ravnoteža razvoja naselja s ciljevima zadovoljavanja raznolikih potreba stanovništva i
poboljšanja svakodnevne kvalitete življenja,

-

osiguranje prostora i koridora za promet, energetsku, vodoopskrbnu i ostalu komunalnu infrastrukturu,

-

daljnji razvitak uloge upravnog, gospodarskog,
kulturnog, sportskog i prosvjetnog područja
mikroregije,

-

ostvarivanje prostornih preduvjeta za razvoj i
prestrukturiranje gospodarstva od značaja za
razvoj grada i regije,

-

unapređenje uređenja i opremljenosti prostora
gradskog središta,

-

provođenje sustavne mjere zaštite te utvrđivanja
načina uređenja oblikovanja fasada, unificiranih
reklama, komunalne opreme i sl.,

-

formiranje kvalitetnih prostora za slobodno
vrijeme, sport i rekreaciju,

-

definiranje UPU-om granica obuhvata DPU-a,
nužnih podloga za provedbu urbane komasacije.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA
IZMJENU I DOPUNU PLANA
Članak 7.
Za Izmjenu i dopunu Plana ne predviđa se potreba
izrade posebnih stručnih podloga.
Ukoliko se pokaže potreba u toku Izmjene i dopune
Plana nositelj Izmjene i dopune Plana, u nastavku
teksta: nositelj, može zatražiti njihovu izradu i u tijeku Izmjene i dopune Plana. U postupku Izmjene i
dopune koristiti će se postojeće stručne podloge (što
se prvenstveno odnosi na Konzervatorsku podlogu) i
postojeća prostorno planska i projektna dokumentacija
te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja
svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni
posebnim propisima.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
Izrada stručnog rješenja povjeriti će se pravnoj
osobi registriranoj za izradu dokumenata prostornog
uređenja u postupku provedenom sukladno Zakonu
o javnoj nabavi, u suradnji s nositeljem, Upravnim
odjelom za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Novske.
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18. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje i graditeljstvo, ispostava
u Novskoj, Novska
19. Županijska uprava za ceste, Rimska 16, Sisak

Članak 9.
Sukladno Zakonu, kartografski prikazi Plana bit će
izmijenjeni i dopunjeni na postojećoj geodetskoj podlozi
Plana (topografski prikaz s uklopljenim katastarskim
planom) u formi digitalnog zapisa u dwg formatu.
Plan će se izmijeniti i dopuniti u mjerilu 1: 5000.
Geodetske podloge nalaze se u vlasništvu Grada
Novske.
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM
PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZMJENU
I DOPUNU PLANA IZ PODRUČJA SVOG
DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA U IZMJENI
I DOPUNI PLANA
Članak 10.
Tijela i osobe koja daju svoje prethodne zahtjeve i
sudjeluju u postupku izrade Izmjene i dopune Plana:
1. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u
Sisku, I. Meštrovića 28, Sisak
2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode,
Runjaninova 2, Zagreb
3. Ured državne uprave u SMŽ, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove,
Ispostava u Novskoj
4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ured Sisak, I. K. Sakcinskog 26, Sisak
5. Ministarstvo unutarnjih poslova, Odjel upravnih,
inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja,
Inspektorat unutarnjih poslova Sisak, Gajeva
2, Sisak
6. Hrvatske vode, VGI »Lonja-Strug«, Kr.
Zvonimira 97, Novska
7. HP - Hrvatske pošte, Središnja pošta
Sisak, Poštanski ured Novska, Trg L. I. Oriovčanina 9, Novska
8. HEP d.d., Distribucijsko područje Križ, Pogon
Novska, J. Kozarca 8, Novska
9. HEP d.d., Distribucijsko područje Križ, Trg sv.
Križa 7, Križ
10. HEP - PRIJENOS, Sektor za izgradnju i investicije. Odjel za pripremu izgradnje i izgradnju,
Kupska 4, Zagreb
11. HAKOM, Jurišićeva 13, Zagreb
12. NOVOKOM d.o.o., A. Knoppa 1a, Novska
13. Hrvatske šume, Šumarija Novska, Kolodvorska
57, Novska
14. HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12,
Zagreb
15. Hrvatske ceste d.o.o., Središnji ured, Vončinina
3, Zagreb
16. Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, Zagreb,
17. Županijski zavod za prostorno uređenje, SMŽ,
Trg bana J. Jelačića 6, Sisak

20. Plin projekt d.o.o., Ljudevita Gaja 89, Nova
Gradiška
ROK ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU
ZAHTJEVA ZA IZMJENU l DOPUNU PLANA
Članak 11.
Poziv na dostavu zahtjeva uputit će se nakon stupanja na snagu ove Odluke, a rok dostave prethodnih
zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za Izmjenu i dopunu Plana je 20 dana od dana
zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva.
Rok za izradu studija iz članka 7. ove Odluke je 90
dana od stupanja na snagu ove Odluke.
Nositelj će objaviti obavijest o početku Izmjene i
dopune Plana u razdoblju za dostavu zahtjeva.
Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima
značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora
u obuhvatu Plana provest će se u tijeku izrade Nacrta
prijedloga Izmjene i dopune Plana i trajat će 20 dana
od dana objave u dnevnom tisku, a objava prethodne
rasprave provest će se u roku od 8 dana od dana
isteka roka za dostavu zahtjeva iz stavka 1. ovog
članka.
Izvješće o prethodnoj raspravi, zajedno s Nacrtom prijedloga Izmjena i dopuna Plana, nositelj će
pripremiti i dostaviti Gradonačelniku Grada Novske
da utvrdi prijedlog Izmjene i dopune Plana za javnu
raspravu u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu
mišljenja, smjernica, preporuka i studija po osnovi
prethodne rasprave.
Javna rasprava o prijedlogu Izmjene i dopune Plana
objavit će se u dnevnom tisku u roku od 3 dana od
dana kada Gradsko vijeće utvrdi prijedloga Izmjene
i dopune Plana za javnu raspravu, a početak javne
rasprave utvrđuje se u roku od 8 dana od dana objave
oglasa javne rasprave u dnevnom tisku, dok se rok
trajanja javnog uvida u prijedlog Izmjena i dopuna
Plana i rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja,
prijedloga i primjedaba na prijedlog Izmjene i dopune
Plana određuje u trajanju od 30 dana od dana početka
javne rasprave.
Nositelj, s odgovornim voditeljem Izmjena i dopuna
Plana, pripremiti će Izvješće o javnoj raspravi u roku
od 30 dana od isteka javne rasprave.
Nositelj će izraditi Nacrt konačnog prijedloga
Izmjena i dopuna Plana u skladu s prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima
u roku od 20 dana od isteka javne rasprave, te ga
uputiti na pribavljanje mišljenja propisanih člankom
94. Zakona, s rokom od 30 dana od dana zaprimanja
zahtjeva.
Nositelj će uputiti Nacrt konačnog prijedloga
Izmjene i dopune Plana, Izvješće o javnoj raspravi
i mišljenja iz članka 94. Zakona, na razmatranje i
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utvrđivanje konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana
Gradskom vijeću Grada Novska u roku od 15 dana od
dana isteka roka za dostavu mišljenja iz članka 94.
Zakona.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE
IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU
ZAHVATI

Gradsko vijeće razmotrit će i odlučiti o utvrđivanju
konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana u roku
15 dana od dana dostave materijala nositelja Izmjena
i dopuna Plana.
Nakon utvrđivanja konačnog prijedloga Izmjene
i dopune Plana, a prije njegovog upućivanja na donošenje Gradskom vijeću Grada Novska, nositelj će
dostaviti sudionicima javne rasprave pisanu obavijest
s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno
prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.
Gradsko vijeće Grada Novske odlučit će o donošenju
Izmjena i dopuna Plana na planiranoj idućoj sjednici
nakon što predlagatelj dostavi materijal.
Rokovi za provedbu pojedinih faza Izmjena i dopuna
Plana utvrđeni ovom Odlukom mogu se korigirati pod
uvjetima propisanim Zakonom.

Članak 13.
Do donošenja Izmjena i dopuna ovog Plana dopušteno je izdavanje akata za zahvate u prostoru u
skladu sa Urbanističkim planom uređenja Grada Novske
(»Službeni vjesnik«, broj 31/07 i 49/07), te PPUG-a
Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 42/10).

IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 12.
Sredstva za Izmjenu i dopunu Plana osigurana su
temeljem članka 59. Zakona.

PRIJELAZNE l ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 350-05/11-01/06
URBROJ: 2176/04-01-11-1
Novska, 28. veljače 2011.
Predsjednik
Velimir Jakupec, v.r.

AKTI GRADONAČELNIKA
4.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08), na prijedlog pročelnika Gradskih upravnih tijela, gradonačelnik
Grada Novske, 7. ožujka 2011. godine, donio je
DOPUNU PRAVILNIKA
o unutarnjem redu Gradske uprave Grada
Novske

3.

Viši računovodstveni referent za
proračun
III
Viši
9
referent

I.
U Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novske - Sistematizaciji radnih mjesta
službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada
Novske (»Službeni vjesnik«, broj 30/10 i 49/10),
u glavi »Upravni odjel za proračun i financije«
iza rednog broja 2. dodaje se novi redni broj 3.
i glasi:

Sveučilišni prvostupnik ili
stručni prvostupnik ekonomske struke,
položen državni stručni
ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima.

Dosadašnji redni brojevi 3.-5. postaju redni brojevi
4.-.6.
II.
Ova dopuna Pravilnika stupa na snagu danom
objave u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

- prati, kontrolira i analizira
izvršavanje izdataka u skladu s
proračunom i planom razvojnih
programa proračuna,
- prati naplatu prihoda za potrebe poduzimanja mjera prisilne
naplate,
- vodi evidenciju o novčanim
tijekovima proračuna,
- obavlja i druge poslove po
nalogu pročelnika.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIK
KLASA: 110-01/11-01/01
URBROJ: 2176/04-03-11-1
Novska, 7. ožujka 2011.
Gradonačelnik
Antun Vidaković, dipl. ing., v.r.
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OPĆINA DVOR

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
2.
Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine«, broj 28/10) i članka 40. stavak 3.
alineja 26. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«,
broj 31/09), općinski načelnik Općine Dvor donosi
PRAVILNIK
o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih
rezultata u radu i načinu isplate dodatka za
uspješnost u radu
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji za utvrđivanje
natprosječnih rezultata u radu i način isplate dodatka
za uspješnost u radu službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom Pravilniku, odnose se jednako na muški i
ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili
ženskom rodu.

6. obavljanje poslova odsutnog službenika i namještenika uz redovito obavljanje poslova svog
radnog mjesta, u neprekidnom trajanju od najmanje 30 radnih dana,
7. sudjelovanje u radu projektnog tima koji je postigao uspješne rezultate, uz redovito obavljanje
poslova svog radnog mjesta i
8. pružanje pomoći trgovačkom društvu i ustanovama kojih je Općina osnivač, iz djelokruga
rada službenika.
Pod ocjenom kojom je službenik, odnosno namještenik ocijenjen, podrazumijeva se zadnja utvrđena
godišnja ocjena.
Pod opsegom obavljenih poslova koji prelazi uobičajeni opseg obavljanja poslova, podrazumijevaju se
rezultati rada koji po opsegu prelaze količinu koja je
planirana za pojedinog službenika, odnosno namještenika u tijeku radnog vremena i određenom razdoblju.
Pod odnosom prema radu podrazumijeva se samoinicijativnost, inovativnost i kreativnost u obavljanju
poslova, odgovornost u radu, zalaganje i postignuti
rezultati u radu, praćenje literature, te spremnost za
stalno stručno usavršavanje za poslove radnog mjesta.

Članak 2.
Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak za uspješnost u radu.
Članak 3.
Dodatak za uspješnost u radu može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika i namještenika koji
ostvaruje dodatak i ne može se ostvariti kao stalni
mjesečni dodatak uz plaću.
Pod plaćom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva
se umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće
s uvećanjem za radni staž.
Dodatak za uspješnost u radu može se isplatiti u
više navrata tijekom jedne proračunske godine, s time
da jednokratna isplata ne može iznositi više od 30%
jedne plaće iz stavka 2. ovog članka.
Članak 4.
Kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u
radu službenika i namještenika su:
1. ocjena kojom je službenik, odnosno namještenik
ocijenjen,
2. opseg obavljenih poslova koji prelazi uobičajeni opseg obavljanja poslova tijekom radnog
vremena,
3. odnos prema radu,
4. posebno uspješno i kvalitetno rješavanje zadataka,
predmeta, projekata i slično u roku kraćem od
predviđenog ili zadanog ili zakonom određenog
roka za izvršavanje zadataka i poslova radnog
mjesta,
5. uspješno i pravodobno obavljanje privremeno
povećanog opsega posla, u neprekidnom trajanju
od najmanje 30 radnih dana,

Članak 5.
Natprosječni rezultati u radu službenika i namještenika mogu se utvrditi ako je službenik ili namještenik
ocijenjen ocjenom »odličan« ili »vrlo dobar« i ako
ispuni najmanje jedan od kriterija utvrđenih u članku
4. stavku 1. točke 2. do 8. ovog Pravilnika.
Članak 6.
Ostvarene natprosječne rezultate u radu, sukladno
članku 4. ovog Pravilnika, za službenike i namještenike prati i utvrđuje pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela, a za pročelnika općinski načelnik.
Za službenike i namještenike iz stavka 1. ovog
članka, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je izraditi izvješće iz kojeg će biti vidljivo kako su
postignuti natprosječni rezultati u radu iz članka 4.
stavka 1. točke 2. do 8. ovog Pravilnika.
Sastavni dio izvješća iz stavka 2. ovog članka je
izvješće službenika, odnosno namještenika o njegovom radu.
Članak 7.
O isplati i visini iznosa dodatka za uspješnost u
radu donosi se rješenje.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka za službenike i
namještenike donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika,
a za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela općinski
načelnik.
Prilikom isplate dodatka za uspješnost u radu, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno općinski
načelnik, dužni su voditi računa o masi sredstava
određenoj za isplatu dodatka za uspješnost u radu.
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Članak 8.

III.

Općinski načelnik će, sukladno osiguranim proračunskim sredstvima i broju zaposlenih službenika
i namještenika, utvrditi masu sredstava za isplatu
dodatka za uspješnost u radu.

U Jedinstvenom upravnom odjelu planira se prijam
jednog službenika na neodređeno vrijeme i to pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
IV.

Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
NAČELNIK
KLASA: 121-15/11-01/01
URBROJ: 2176/08-01-11/01
Dvor, 13. siječnja 2011.

Za planirani prijam osigurana su sredstva u Proračunu Općine Dvor za 2011. godinu.
V.
Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom odjelu
od pet zaposlenih službenika i jednog namještenika,
zaposlena dva pripadnika srpske nacionalne manjine
i to dva službenika, te da nije ostvarena popunjenost
upravnog tijela pripadnicima srpske nacionalne manjine, sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima
nacionalnih manjina i Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
				

Načelnik
Nikola Arbutina, v.r.

VI.

3.
Na temelju članka 8, 9. i 10. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08) i članka
40. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj
31/09), načelnik Općine Dvor utvrđuje
					
PLAN
prijma u službu službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor u
2011. godini

Prilikom popunjavanja slobodnog radnog mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor u 2011.
godini vodit će se računa o pravu pripadnika srpske
nacionalne manjine na zastupljenost u upravnom tijelu
Općine Dvor, sukladno odredbama Ustavnog zakona
o pravima nacionalnih manjina, Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
Sukladno zastupljenosti pripadnika srpske nacionalne manjine iz popisa stanovništva u 2001. godini,
a prema broju sistematiziranih radnih mjesta, u 2011.
godini planira se zapošljavanje jednog pripadnika
srpske nacionalne manjine u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Dvor.
VII.

I.
Utvrđuje se Plan prijma u službu službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Dvor u 2011. godini.
II.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dvor predviđeno je sedam radnih
mjesta i to šest radnih mjesta službenika i jedno radno
mjesto namještenika, od čega je trenutno popunjeno
pet radnih mjesta službenika i jedno radno mjesto
namještenika.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
NAČELNIK
KLASA: 100-01/11-01/01
URBROJ: 2176/08-11-01/01
Dvor, 27. siječnja 2011.
Načelnik
Nikola Arbutina, v.r.

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

3.
Na temelju članka 14. Uredbe o uvjetima za kupnju
obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«,

broj 48/03 i 68/07) i članka 34. Statuta Općine Gvozd
(»Službeni vjesnik«, broj 26/09), Općinsko vijeće
Općine Gvozd, na 10. sjednici održanoj 22. prosinca
2010. godine, donijelo je
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PROGRAM

II.

utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u
državnom vlasništvu na području Općine Gvozd
u 2011. godini

III.

I.
Sredstva od prodaje kuća i stanova u državnom
vlasništvu na području Općine Gvozd u 2011. godini,
koriste se za:
R.
br.
1.

2.
3.

Za realizaciju Programa zadužuje se Jedinstveni
upravni odjel Općine Gvozd.

Sredstva od
prodaje kuća i
stanova (kn)

NAZIV

Izrada tehničke dokumentacije - snimke postojećeg stanja,
parcelacija, izrada geodetskih
podloga stambenih zgrada na
području Općine Gvozd te njihova uknjižba
250.000,00
Etažiranje
cca 100.000,00
Sanacija najviše oštećenih
zgrada
cca 650.000,00

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd,
a objavit će se nakon usklađenja istog s Ministarstvom
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 371-01/10-01/11
URBROJ: 2176/09-01-10-1
Gvozd, 22. prosinca 2010.
Predsjednica
Jelena Jajčević, v.r.

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.

JAVNI NATJEČAJ

Temeljem članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,
79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), te članka 30. i
92. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni vjesnik«,
broj 38/09), Općinsko vijeće Općine Martinska Ves, na
17. sjednici održanoj 25. veljače 2011. godine, donosi
ODLUKU
o pokretanju postupka prodaje nekretnine u
vlasništvu Općine Martinska Ves
Članak 1.
Pristupa se prodaji cjelokupnog suvlasničkog dijela
nekretnine kako slijedi:
Kčbr. 1216/3 oranica Rakitje površine 475 m 2; k.o.
Bok Palanječki
suvlasništvo Općine Martinska Ves u 4/6 dijela.
Članak 2.
Početna cijena se određuje u visini od 10.000,00
kuna.
Članak 3.
Ovlašćuje se načelnik Općine Martinska Ves da
sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, provede javni natječaj za prodaju suvlasničkog
dijela nekretnine pod slijedećim uvjetima:

za prodaju nekretnina u vlasništvu općine
Martinska Ves
1. PREDMET PRODAJE
Kčbr. 1216/3 oranica Rakitje površine 475 m 2;
k.o. Bok Palanječki
suvlasništvo Općine Martinska Ves u 4/6 dijela
2. POČETNA CIJENA
1.		 početna cijena iznosi 10.000,00 kuna
2.		
3. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana
od dana objave javnog natječaja.
4. Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.
5. PONUDA MORA SADRŽAVATI
a) ime i prezime odnosno naziv, te adresu i OIB
ponuditelja,
b) iznos kupoprodajne cijene koji se nudi s izjavom
o načinu plaćanja (odjednom ili obročno do 5
obroka),
c) dokaz o uplaćenoj jamčevini koja iznosi 10%
početne cijene
d) dokaz o bonitetu odnosno solventnosti pravnog
subjekta koji ne smije biti stariji od 30 dana do
dana objave natječaja,
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e) ponuditelji su također dužni priložiti:
- fizička osoba - presliku osobne iskaznice ili
domovnice,
- obrtnik - presliku obrtnice,
- trgovačko društvo - izvadak iz sudskog registra
koji ne smije biti stariji od 30 dana do dana
objave natječaja
6. Sudionici natječaja su dužni uplatiti jamčevinu
u iznosu od 10% utvrđene početne cijene
za zemljište izloženo prodaji, na žiro-račun
općine Martinska Ves, broj računa: 24070001825900002, poziv na broj 7706 - OIB,
otvoren kod OTP BANKE d.d, s naznakom
»Jamčevina za natječaj - prodaja nekretnina«.
7. Fizička ili pravna osoba koja je suvlasnik nekretnine, a sudjelovala je u natječaju, ima
pravo prvokupa uz uvjet da prihvati najviši
iznos ponuđene cijene koju je ponudio bilo
koji od ponuđača koji ispunjava natječajne
uvjete. Ponude natjecatelja ispod utvrđene
cijene neće se razmatrati. U slučaju da su
ponude identične, natječaj će se ponoviti s
novim iznosom početne cijene.
8. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se
ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje
svih uvjeta natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom sadrži i najviši iznos
kupovnine.
9. Uvjeti plaćanja: odjednom ili na obročnu otplatu
do 5 mjeseci. Najpovoljniji ponuditelj (kupac)
je dužan u roku od 8 dana od dana poziva
prodavatelja sklopiti kupoprodajni ugovor te je
dužan u roku od 8 dana od dana potpisivanja
ugovora uplatiti preostali iznos kupovne cijene
(razlika između ponuđenog iznosa i uplaćene
jamčevine). Kod obročne otplate kupac je
dužan u roku 8 dana od dana potpisivanja
ugovora uplatiti prvu ratu a ugovorom će se
definirati dospijeće pojedine rate.
10. Jamčevina uplaćena po utvrđenom najpovoljnijem ponuditelju zadržava se i uračunava
u kupoprodajnu cijenu. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupovnine,
odnosno ne zaključi kupoprodajni ugovor u
utvrđenom roku smatrat će se da je odustao
od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene
jamčevine.
		 Porez na promet nekretnina, ovjeru potpisa
kod javnog bilježnika, uknjižbu prava vlasništva i eventualne druge troškove koji mogu
nastati uz kupoprodaju nekretnine (izmjera
zemljišta, uvođenje u posjed i dr.) snosi
kupac.
11. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju uplaćena
jamčevina će se vratiti u nominalnom iznosu
u roku od 15 dana od dana donošenja odluke
o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja, bez
kamata.
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12. Ovaj javni natječaj će se ponoviti ako neki od
utvrđenih najpovoljnijih ponuditelja odustanu
od svoje ponude.
13. Ponude za natječaj se dostavljaju u zatvorenoj
omotnici sa naznakom »ZA NATJEČAJ
ZA KUPNJU NEKRETNINE - K.O. BOK
PALANJEČKI, NE OTVARAJ« na adresu:
Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves
67, 44201 Martinska Ves.
14. O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana utvrđenja
najpovoljnijih ponuditelja za kupnju navedenih
nekretnina.
15. Dodatne informacije u svezi objavljivanje javnog natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Martinska Ves i na
telefon 044/711-350 svakim radnim danom
od 8 do 15 sati.
16. Otvaranje ponuda obavit će Jedinstveni upravni
odjel Općine Martinska Ves.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 944-01/11-01/02
Urbroj: 2176/15-11-1
Martinska Ves, 25. veljače 2011.
Predsjednica
Darinka Milatović, v.r.

2.
Na temelju članka 30. i 92. Statuta Općine Martinska
Ves (»Službeni vjesnik«, broj 38/09), Općinsko vijeće
Općine Martinska Ves, na 17. sjednici održanoj 25.
veljače 2011. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog
načelnika, za razdoblje srpanj - prosinac
2010. godine
I.
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2010.
godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine
Martinska Ves.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/11-01/01
URBROJ: 2176/15-11-1
Martinska Ves, 25. veljače 2011.
Predsjednica
Darinka Milatović, v.r.

OPĆINA SUNJA

AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE
1.

Članak 2.

Na temelju članka 73. i članka 75. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
(»Narodne novine«, broj 152/08) i članka 69. Statuta
Turističke zajednice Općine Sunja (»Službeni vjesnik«,
broj 23/06), Skupština Turističke zajednice Općine
Sunja, na sjednici održanoj 14. veljače 2011. godine,
donijela je

Financijska sredstva preostala nakon podmirenja
obveza Turističke zajednice doznačiti će se Općini
Sunja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.

ODLUKU
o prestanku rada Turističke zajednice
Općine Sunja
Članak 1.
Donosi se Odluka o prestanku rada Turističke
zajednice Općine Sunja sukladno odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma (»Narodne novine«, broj 152/08), donesenog
u Hrvatskom saboru 15. prosinca 2008. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
TURISTIČKA ZAJEDNICA
Broj: 2/11
Sunja, 14. veljače 2011.
Predsjednik
Mihovil Žarinčić, v.r.
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SADRŽAJ
GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

GRAD GLINA
AKTI GRADONAČELNIKA
1.

Odluka o usvajanju izmjena Programa
mjera zaštite pučanstva od zaraznih
bolesti - dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija za Grad Glinu za 2011. godinu

4.

65

5.

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.

4.
65

Odluka o komunalnom doprinosu za
2011. godinu

66

3.

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu
Grada Hrvatske Kostajnice

66

4.

Odluka o stavljanju van snage Odluke
o utvrđivanju kriterija izračuna visine
naknade za korištenje odlagališta otpada
na području Grada Hrvatska Kostajnica

5.

6.

Odluka o promjeni naziva ustanove
Gradske knjižnice i čitaonice Hrvatska
Kostajnica

70

Odluka o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Novske

73

AKTI GRADONAČELNIKA

Odluka o pokretanju kulturne manifestacije Kostajnički pjesnički susreti »Milivoj
Cvetnić«

2.

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti
pri upisu djece u Dječji vrtić »Radost«
Novska

2.

3.

67

7.

Odluka o izmjeni Odluke o upravljanju
poslovnim prostorima

68

8.

Odluka o izmjeni Odluke o raspolaganju
nekretninama u vlasništvu Grada Hrvatske Kostajnice

69

Odluka o utrošku prihoda od prodaje
drvnih sortimenata u 2011. godini

70

5.

Program utroška sredstava šumskog
doprinosa u 2011. godini

70

77

Plan prijma u službu službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Dvor u 2011. godini

78

Program utroška sredstava od prodaje
kuća i stanova u državnom vlasništvu na
području Općine Gvozd u 2011. godini

79

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.

2.

AKTI GRADONAČELNIKA
4.

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje
natprosječnih rezultata u radu i načinu
isplate dodatka za uspješnost u radu

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
3.

68

76

OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

67

Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za neizgrađeno građevno
zemljište

Dopuna Pravilnika o unutarnjem redu
Gradske uprave Grada Novske

Odluka o pokretanju postupka prodaje
nekretnine u vlasništvu Općine Martinska Ves

79

Javni natječaj za prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine Martinska Ves

79

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
općinskog načelnika, za razdoblje srpanj
- prosinac 2010. godine

80

OPĆINA SUNJA
AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE
1.

Odluka o prestanku rada Turističke zajednice Općine Sunja

81

»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja i
Topusko. Izdavač: »Glasila« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498,
www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Đuro Juić, dipl. upr. pravnik. »Službeni vjesnik«
izlazi po potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje,
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.

