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GODINA LVIII

OPĆINA DVOR

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
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) i
članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«,
broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici
održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o korištenju javnih površina na području
Općine Dvor
I. Opće odredbe

Pokretni objekti i naprave su privremeni objekti
koji se ne priključuju na komunalnu infrastrukturu,
a postavljaju se u svrhu sezonske prodaje ili pružanja usluga, odnosno za prigodne prodaje (blagdani,
sajmovi, priredbe i sl.), a to su: vozila, kamp-kućice,
prikolice, prodajni stolovi, automati za igre, peći za
pečenje i prodaju plodina, hladnjaci za prodaju slastica
i sladoleda, pokretni panoi i sl. U naprave, u smislu
ove Odluke ubrajaju se i ljetne terase ispred ugostiteljskih objekata.
Korištenjem javnih površina smatra se i zauzeće
javnih površina postavljanjem skela kod većih građevinskih radova ili kada se na istima uskladištava
građevinski materijal.
Članak 4.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se javne površine koje
se mogu dati na korištenje, postupak za ishođenje
korištenja javnih površina, te visina i način plaćanja
naknade za korištenje javnih površina na području
Općine Dvor.
Članak 2.
Javne površine, u smislu ove Odluke, su sve one
površine koje nisu u vlasništvu pravne ili fizičke osobe
i koje služe javnoj uporabi (ulice, trgovi, ceste, parkirališta, nogostupi, pješačke staze, javni prolazi između
zgrada i drugi otvoreni prostori oko zgrada, čekaonice
i stajališta, parkovi, zelene površine uz ceste, obale
rijeka, neizgrađeno građevinsko zemljište i sl.).
Javnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju
se i prostori određeni za prodaju robe izvan prodavaonica, utvrđeni posebnom odlukom.
Članak 3.
Na javne površine mogu se trajnije ili povremeno
postavljati kiosci, razni montažni objekti, pokretni
objekti, kontejneri, naprave i slično.
Kiosci su prenosivi objekti koji se, uz priključenje
na komunalnu infrastrukturu, postavljaju na mjestima
utvrđenim posebnom odlukom.

Kiosci, kontejneri i sl. objekti postavljaju se na
temelju ugovora o korištenju javne površine u trajanju
dužem od šest mjeseci.
Pokretni objekti i naprave postavljaju se na temelju
rješenja, privremeno, bez ugovornog odnosa, u trajanju
do šest mjeseci.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka može zamijeniti
potvrda o naplati korištenja mjesta na javnoj površini
koju, u dane organiziranja određenih prigodnih manifestacija, na licu mjesta može izdati komunalni redar.
Članak 5.
Ugovorom o korištenju javne površine iz stavka
1. članka 4. ove Odluke utvrđuju se ugovorne strane,
lokacija na kojoj se postavlja kiosk, namjena, vrijeme
korištenja javne površine, iznos naknade za korištenje,
način plaćanja, razlozi za otkaz i sl.
Rješenjem iz stavka 2. članka 4. ove Odluke utvrđuje
se korisnik, lokacija i površina zauzete javne površine,
namjena pokretne naprave, vrijeme korištenja, iznos
naknade po m 2, obvezu korisnika da po prestanku
korištenja javnu površinu dovede u prvobitno stanje
i drugo.
Članak 6.
Temeljem podnesene zamolbe Jedinstveni upravni
odjel Općine Dvor donijet će rješenje o odobrenju za
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postavljanje, kao i lokaciju i površinu na koju će se
kiosk, kontejner i sl. objekt postaviti. U slučaju kad
se radi o zauzimanju javne površine dužem od šest
mjeseci, općinski načelnik i korisnik javne površine
sklopit će ugovor o korištenju javne površine.
Temeljem podnesenog zahtjeva za korištenje javne
površine za period kraći od šest mjeseci Jedinstveni
upravni odjel izdaje rješenje o korištenju javne površine
bez sklapanja ugovora.
Članak 7.
Korisnici javnih površina dužni su se pridržavati
Odluke o komunalnom redu.
Članak 8.
U periodu od 1. travnja do 1. listopada ispred ugostiteljskih objekata mogu se postaviti stolovi i stolice,
te ograditi tzv. ljetne terase, uz uvjet da ne ometaju
slobodno kretanje vozila i pješaka.
Kod postavljanja pokretnih i montažnih naprava
na javnim površinama, također se mora voditi računa
da ne ugrožavaju sigurno odvijanje prometa i kretanje
pješaka.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Četvrtak, 22. ožujka 2012.

II. Visina naknade za privremeno korištenje javnih
površina
Članak 9.
Zakupnina i naknada za korištenje javnih površina
prihod su Proračuna Općine Dvor i namijenjeni su
održavanju javnih površina.
Članak 10.
Visina naknade za korištenje javne površine za
postavljanje kioska, kontejnera, prikolica, kamp-kućica
i drugih objekata u periodu dužem od šest mjeseci
određuje se kako slijedi:
1. u zoni gdje postoji mogućnost priključenja na
komunalnu infrastrukturu u iznosu od 30,00 Kn
mjesečno po m 2 zauzete javne površine.
2. u zoni gdje ne postoji mogućnost priključenja
na komunalnu infrastrukturu u iznosu od 20,00
Kn mjesečno po m 2 zauzete javne površine.
Članak 11.
Visina naknade za korištenje javne površine utvrđuje
u iznosu, kako slijedi:

za štand ili klupu za prodaju cvijeća, svijeća, voća i povrća, čestitki, dječjih
igračaka i druge robe široke potrošnje
za tzv. ljetnu terasu
za postavljanje zamrzivača, automata za prodaju pića, sladoleda i sl.
za pokretnu trgovačku radnju
za pokretnu ugostiteljsku radnju
za postavljanje peći za pečenje plodina
za luna park, cirkus i zabavne igre
za prodaju božićnih jelki
za privremeno odlaganje građevnog materijala i sl.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 12.
Na temelju ugovora o korištenju javne površine
iz članka 10. i rješenja o korištenju javne površine iz
članka 11. ove Odluke ispostavlja se račun podnositelju
zahtjeva za korištenje javne površine.

Klasa: 363-05/12-01/01
Urbroj: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.

III. Završne odredbe

Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

Članak 13.
Za provedbu odredbi ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel Općine Dvor, a nadzor nad
privremenim korištenjem javnih površina obavlja komunalni redar.
Članak 14.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti
odredbe Odluke o korištenju javnih površina na području
Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 21/06 i 5/10).
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.

20,00 Kn/m 2 dnevno
10,00 Kn/m 2 mjesečno
20/00 Kn/ m 2 dnevno
20,00 Kn/m 2 dnevno
30,00 Kn/m 2 dnevno
15,00 Kn/m 2 dnevno
3,00 Kn/m 2 dnevno
15,00 Kn/m 2 dnevno
1,00 Kn/m 3 dnevno

2.
Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine«, broj 26/11
i 12/12) i članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 31/12), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za
Općinu Dvor

Četvrtak, 22. ožujka 2012.
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Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se popis pravnih osoba
od posebnog interesa za Općinu Dvor u smislu Zakona
o sprječavanju sukoba interesa.
Članak 2.
Pravne osobe od posebnog interesa za Općinu Dvor
su trgovačko društvo u kojem Općina Dvor ima udjele
u vlasništvu i ustanove kojima je Općina Dvor osnivač.
Članak 3.

Odluke o prikupljanju ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom i ljetnom periodu, Klasa:
340-03/12-01/01, Urbroj: 2176/08-12-01/01 od
15. veljače 2012. godine i Pozivom za prikupljanje
ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom
i ljetnom periodu na području Općine Dvor, Klasa:
340-03/12-01/01, Urbroj: 2176/08-12-01/02 od
22. veljače 2012. godine iz razloga što je ponuditelj
jedine prihvatljive ponude Cvipek d.o.o. za trgovinu,
uvoz - izvoz, građevinarstvo, transport, ugostiteljstvo i
proizvodnju iz Ivanić Grada, Ul. Savska 113 naknadno
odustao od dostavljene ponude.

Trgovačko društvo iz članka 2. ove Odluke je:
1. Komunalac-Dvor d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Dvor, Matijevići, ul. Eugena
Kvaternika 3.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.

Ustanove iz članka 2. ove Odluke su:

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE

1. Knjižnica i čitaonica Dvor, Trg bana J.
Jelačića 8,
2. Dječji vrtić »Sunce« iz Dvora, Ul. Kralja Tomislava 23 a.
Članak 4.

KLASA: 340-03/12-01/01
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-05/12-01/05
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

4.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09 i 38/09) i članka 30. Statuta
Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09), Općinsko
vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj 22. ožujka
2012. godine, donijelo je
ODLUKU

3.
Na temelju članka 3. i 15. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka
10. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora (»Službeni vjesnik«, broj 53 A/09 i 13/11) i članka 30. Statuta Općine
Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09), Općinsko vijeće
Općine Dvor, na sjednici održanoj 22. ožujka 2012.
godine, donijelo je
				
ODLUKU
o poništenju postupka prikupljanja ponuda za
održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom i
ljetnom periodu na području Općine Dvor
Članak 1.
Poništava se postupak prikupljanja ponuda za
održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom i ljetnom
periodu na području Općine Dvor, započet donošenjem

o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu
novorođenog djeteta u 2012. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se visina i kriteriji za
odobravanje jednokratne novčane pomoći (u daljnjem
tekstu: novčana pomoć) za svako novorođeno dijete
sa prebivalištem na području Općine Dvor, rođeno u
2012. godini.
Članak 2.
Pravo na novčanu pomoć iz članka 1. ove Odluke
u iznosu od 1.500,00 kuna može se ostvariti za za
svako novorođeno dijete u 2012. godini, čiji roditelji,
odnosno samohrana majka imaju prebivalište na području Općine Dvor.
Pravo na novčanu pomoć u iznosu od 1.500,00
kuna ostvaruju i posvojitelji djeteta, rođenog u 2012.
godini, koji imaju prebivalište na području Općine
Dvor.
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Članak 3.

Sredstva za isplatu novčane pomoći za novorođenčad osiguravaju se u Proračunu Općine Dvor.
Članak 4.
Pravo na novčanu pomoć može se ostvariti ukoliko
roditelj, odnosno posvojitelj djeteta, najduže u roku
od tri mjeseca od dana rođenja djeteta, uz zahtjev za
odobravanje novčane pomoći, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor dostavi slijedeće dokumente:
-

presliku izvatka iz matice rođenih za novorođeno
dijete,

-

presliku uvjerenja o prijavi prebivališta za novorođeno dijete,

-

presliku uvjerenja o prebivalištu roditelja s kojim
dijete živi,

-

za posvojitelja - presliku rješenja nadležne institucije o skrbništvu nad novorođenom djetetu

-

podatak o broju tekućeg ili žiro-računa.
Članak 5.

Na temelju zahtjeva iz članka 4. ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel provest će postupak utvrđivanja prava na novčanu pomoć, donijeti odgovarajuće
rješenje i izvršiti isplatu novčane pomoći.
Članak 6.
Zahtjevi za dodjelu novčane pomoći iz članka 1.
ove Odluke za djecu rođenu u razdoblju od 1. siječnja
2012. godine do dana stupanja na snagu ove Odluke,
mogu se podnijeti zaključno sa 30. lipnja 2012. godine.
Zahtjevi za dodjelu novčane pomoći za djecu rođenu
u razdoblju propisanom prethodnim stavkom ovoga
članka, podneseni nakon 30. lipnja 2012. godine,
odbacit će se kao nepravovremeni.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 551-06/12-01/01
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

5.
Na temelju članka 3. stavak 2. i članka 7. stavak
2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (»Narodne novine«, broj 24/11) i članka 30.
Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09),
Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj 22.
ožujka 12. godine, donijelo je

Četvrtak, 22. ožujka 2012.
ODLUKU

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine
Dvor za 2012. godinu za redovito financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dvor
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito
financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dvor za 2012.
godinu, koja su osigurana u Proračunu Općine Dvor
za 2012. godinu.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Dvor imaju političke stranke koje imaju
najmanje jednog člana u Općinskom vijeću Općine
Dvor i nezavisni članovi Općinskog vijeća Općine Dvor
izabrani s nezavisnih lista.
Članak 3.
Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Dvor raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznosi sredstava
za svakog člana, tako da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine Dvor.
Članak 4.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća Općine Dvor podzastupljenog spola političkim strankama
pripada pravo na naknadu u visini 10% predviđenog
po svakom članu Općinskog vijeća Općine Dvor.
Članak 5.
Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća Općine
Dvor, tijekom proračunske godine, prestane članstvo u
političkoj stranci, financijska sredstva ostaju političkoj
stranci kojoj je član pripadao u času konstituiranja
Općinskog vijeća Općine Dvor.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
članku 3. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja
je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Ukoliko nezavisni član Općinskog vijeća Općine
Dvor izabran s nezavisne liste, nakon konstituiranja
Općinskog vijeća postane član političke stranke koja
participira u Općinskom vijeću Općine Dvor, sredstva
za redovito godišnje financiranje ostaju tom članu i na
njega se i dalje primjenjuju odredbe ove Odluke koje
se odnose na nezavisne članove Općinskog vijeća
Općine Dvor.
Članak 6.
U Proračunu Općine Dvor za 2012. godinu osigurana su sredstva za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova u Općinskom
vijeću Općine Dvor u iznosu od 28.000,00 kuna.

Četvrtak, 22. ožujka 2012.
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ODLUKU

Sukladno članku 3. ove Odluke za svakog člana
Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od
1.000,00 kuna godišnje.
Sukladno članku 4. ove Odluke za svakog člana
Općinskog vijeća podzastupljenog spola određuje
se političkoj stranci s čije je liste izabran naknada u
iznosu od 100,00 kuna godišnje.
Članak 7.
Obračun i isplatu sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika,
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dvor, vrši
Jedinstveni upravni odjel Općine Dvor na temelju
izvješća Mandatne komisije o rezultatima provedenih
izbora za Općinsko vijeće Općine Dvor.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Dvor doznačuju se na žiro-račun političke stranke, a
o broju žiro-računa za doznaku sredstava, nadležno
tijelo političke stranke dužno je pisano obavijestiti
Jedinstveni upravni odjel Općine Dvor.
Nezavisni vijećnik je dužan otvoriti poseban račun
na koji će se uplaćivati sredstva za redovito godišnje
financiranje i o tome pisano obavijestiti Jedinstveni
upravni odjel Općine Dvor.

o otpisu potraživanja
Članak 1.
Prema prijedlogu Povjerenstva za popis imovine i
obveza Općine Dvor odobrava se otpis potraživanja
Općine Dvor u ukupnom iznosu od 747.526,39 kuna i to:
-

prema IPD »Šamarica« Dvor na ime komunalne
naknade u iznosu od 524.954,66 kuna i na ime
komunalnih usluga (vode) u iznosu od 187.325,33
kuna i

-

prema Rad d.d. Dvor na ime komunalne naknade
u iznosu od 35.246,40 kuna.
Članak 2.

Potraživanja iz članka 1. ove Odluke nisu se mogla
naplatiti u stečajnim postupcima koji su vođeni nad
dužnicima IPD »Šamarica« Dvor i Rad d.d. Dvor.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 8.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i nezavisnih članova doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima.

KLASA: 423-07/12-01/01
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

Članak 9.
Političkoj stranci se u tijeku proračunske godine
mogu povećati ili smanjiti predviđena sredstva ukoliko
dođe do promjene broja članova te političke stranke
podzastupljenog spola koje ta stranka ima u Općinskom
vijeću Općine Dvor.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-08/12-01/01
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

7.
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka
10. i članka 12. Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
(»Službeni vjesnik«, broj 53A/09 i 13/11) i članka 30.
Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09),
Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj 22.
ožujka 2012. godine, donijelo je
				
ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje
poslova održavanja javne rasvjete na području
Općine Dvor na vrijeme od četiri godine,
temeljem ugovora
Članak 1.

6.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je

Temeljem Poziva za prikupljanje ponuda za održavanje javne rasvjete na području Općine Dvor, Klasa:
310-02/12-01/02, Urbroj: 2176/08-12-01/02 od 22.
veljače 2012. godine, Općinsko vijeće Općine Dvor,
zbog najniže ponuđene ukupne cijene, prihvaća ponudu
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ponuditelja »E.M.G.« proizvodni, uslužni i trgovački
obrt, vl. Marko Pavelić Sisak, Novo Pračno 46, koja
glasi na iznos od 4.330,00 kuna (slovima: četiritisućetristotinetridesetkuna), bez PDV-a, odnosno na iznos
od 5.412,50 kuna (slovima: pettisućačetiristotinedvanaestkunapedesetlipa) sa PDV-om, za obavljanje
poslova održavanja javne rasvjete na području Općine
Dvor na vrijeme od četiri godine.
Članak 2.
Zadužuje se općinski načelnik da na temelju ove
Odluke pripremi i zaključi Ugovor o povjeravanju
obavljanja poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Dvor, kojim će se utvrditi prava i obveze
Naručitelja i Izvoditelja radova.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.

Četvrtak, 22. ožujka 2012.

KLASA: 031-12/12-01/01
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

9.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za
2011. godinu
Članak 1.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 310-02/12-01/01
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

8.
Temeljem članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i
članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«,
broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici
održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o kupovini ulja za loženje
Članak 1.
Općina Dvor će kupiti 13.000 litara ulja za loženje,
za potrebe centralnog grijanja u 2012. godini, procijenjene vrijednosti 80.000,00 Kn.
Članak 2.
Kupovina ulja za loženje provest će se sukladno
odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE

Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Dvor o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-03/12-01/04
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

10.
Temeljem članka 65. stavka 3. Zakona o šumama
(»Narodne novine«, broj 140/05 i 82/06) i članka 30.
Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09),
Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj 22.
ožujka 2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava
šumskog doprinosa za 2011. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o utrošku sredstava šumskog
doprinosa u 2011. godini.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.

Četvrtak, 22. ožujka 2012.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 321-11/12-01/01
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

-

prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim
mjestima,

-

objavljuje rezultate izbora,

-

obavlja i druge poslove sukladno Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 59/10).
Članak 4.

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

11.
Temeljem članka 17. Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 59/10), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je
ODLUKU

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 013-03/12-01/02
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.

o imenovanju članova stalnog sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih
odbora na području Općine Dvor
Članak 1.
U stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor
članova vijeća mjesnih odbora na području Općine
Dvor imenuju se:
1. STEVO PARIPOVIĆ - za predsjednika
2. ROZINA PAVLOVIĆ - za člana
3. DIJANA KNEŽEVIĆ - za člana

Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

12.
Temeljem članka 58. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09) i članka 4. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Općine
Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 59/10), Općinsko vijeće
Općine Dvor. na sjednici održanoj 22. ožujka 2012.
godine, donijelo je
ODLUKU

1. MILAN RUDIĆ - za zamjenika predsjednika
2. DIJANA KNEŽEVIĆ - za zamjenika člana
3. SAVAN BOROTA - za zamjenika člana

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Općine Dvor
Članak 1.

Članak 2.
Po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi lista za izbor
članova vijeća mjesnih odbora, rješenjem članova
stalnog sastava Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora, utvrdit će se prošireni
sastav Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća
mjesnih odbora.
Članak 3.
Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora:
-

brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora
za članove vijeća mjesnih odbora,

-

imenuje članove biračkih odbora,

-

određuje biračka mjesta,

-

nadzire rad biračkih odbora,

-

obavlja sve tehničke pripreme za pripremu i
provedbu izbora,

-

na temelju pravovaljanih prijedloga sastavlja i
objavljuje kandidacijske liste i zbirnu listu,

-

nadzire pravilnost izborne promidžbe,

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dvor, kako slijedi:
-

za Vijeće mjesnog
odbora Dvor

- 9 članova Vijeća,

-

za Vijeće mjesnog
odbora Matijevići

- 7 članova Vijeća,

-

za Vijeće mjesnog
odbora Divuša

- 7 članova Vijeća,

-

za Vijeće Mjesnog
odbora Rujevac

- 7 članova Vijeća,

-

za Vijeće mjesnog
odbora Trgovi

- 7 članova Vijeća,

-

za Vijeće mjesnog
odbora Donji Žirovac

- 5 članova Vijeća,

-

za Vijeće mjesnog
odbora Javoranj

- 7 članova Vijeća,

-

za Vijeće mjesnog
odbora Zrinski Brđani

- 7 članova Vijeća

-

za Vijeće mjesnog
odbora Oraovica

- 7 članova Vijeća
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Članak 2.

Za dan izbora određuje se nedjelja 13. svibnja
2012. godine.

i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi,
ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima
uvjete iz članka 27. stavka 2. Zakona o knjižnicama.

		
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Dvor, a objavit će se
i na oglasnoj ploči Općine Dvor i oglasnim pločama
svih mjesnih odbora na području Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 013-03/12-01/01
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

Članak 3.
Ponovljeni natječaj za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Dvor objavit će se u dnevnom tisku
- »Večernjem listu«, a tekst natječaja čini sastavni
dio ove Odluke.
Članak 4.
Izbor između prijavljenih kandidata i imenovanje
ravnatelja Knjižnice i čitaonice Dvor izvršit će Općinsko
vijeće Općine Dvor u zakonskom roku.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE

13.
Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
i članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«,
broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici
održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je

Četvrtak, 22. ožujka 2012.

KLASA: 612-04/12-01/01
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

ODLUKU
o raspisivanju ponovljenog natječaja za
imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Dvor
Članak 1.
Raspisuje se ponovljeni natječaj za imenovanje
ravnatelja Knjižnice i čitaonice Dvor.

14.
Na temelju odredbe članka 38. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i
35/08), članka 22. Statuta Knjižnice i čitaonice Dvor i
članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«,
broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, raspisuje
PONOVLJENI NATJEČAJ

Članak 2.
Sukladno članku 27. stavak 2. Zakona o knjižnicama
(»Narodne novine«, broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09),
ravnateljem Knjižnice i čitaonice može biti imenovana
osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
-

-

ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni
studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba
koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno
propisima koji su bili na snazi prije stupanja
na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju i
koja ima najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.

Iznimno od odredbe članka 27. stavka 2. Zakona
o knjižnicama, ravnateljem Knjižnice i čitaonice može
se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski
sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu
spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije
stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti

za imenovanje ravnatelja
Knjižnice i čitaonice Dvor
1. Ravnateljem Knjižnice i čitaonice Dvor može
biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće
uvjete:
-

ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni
studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba
koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno
propisima koji su bili na snazi prije stupanja
na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju i

-

ima najmanje pet godina rada u knjižničarskoj
struci.

2. Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi
osoba koja ima uvjete iz točke 1., ravnateljem
Knjižnice i čitaonice Dvor može biti imenovana
osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

Četvrtak, 22. ožujka 2012.
-

-
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ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili
stručni studij u trajanju od najmanje tri godine,
kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu
sukladno propisima koji su bili na snazi prije
stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i
ima deset godina rada u kulturi.

3. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine
i može biti ponovno imenovan.
4. Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:
- dokaz o stručnoj spremi - presliku diplome,
- presliku radne knjižice, uključujući stranice s
radnim stažom,
- dokaz o radnom iskustvu u knjižničarskoj struci:
potvrdu poslodavca ili odgovarajući dokument
(rješenje, ugovor o radu) iz kojih je vidljivo da
kandidat ima najmanje 5 godina rada u knižničarskoj struci - po točki 1. Ponovljenog natječaja, a
za osobe pod točkom 2. Ponovljenog natječaja:
potvrdu ili odgovarajući dokument (rješenje,
ugovor o radu) iz kojih je vidljivo da kandidat
ima 10 godina rada u kulturi, s tim da se dokaz
dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
- presliku domovnice,
- potvrdu da se ne vodi kazneni postupak u
izvorniku ili ovjerenoj preslici (ne starije od 6
mjeseci do objave natječaja)
- životopis s opisom dosadašnjeg rada
- prijedlog Programa djelovanja i razvitka Knjižnice
i čitaonice Dvor za razdoblje 2012.- 2016.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju
uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Općinsko vijeće Općine
Dvor, Odbor za izbor i imenovanje, Trg bana Josipa
Jelačiće 10, 44 440 Dvor, s naznakom »natječaj za
ravnatelja Knjižnice i čitaonice Dvor- ne otvarati«.
Odluku o imenovanju ravnatelja Knjižnice i čitaonice
Dvor donosi Općinsko vijeće Općine Dvor.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni
u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje
prijava.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 612-04/ 10-01/01
URBROJ: 2176/08-10- 01/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

15.
Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03

- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 38/09, 79/09
i 153/09) i članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj
naknadi
Članak 1.
U članku 3. stavku 2. Odluke o komunalnoj naknadi
(»Službeni vjesnik«, broj 57/06, 60/09 i 59/10) riječi:
»Upravnom odjelu za gospodarstvo« zamjenjuju se
riječima: »Jedinstvenom upravnom odjelu«.
Članak 2.
U članku 18. stavku 1. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službeni vjesnik«, broj 57/06, 60/09 i 59/10)
riječi: »Upravni odjel za gospodarstvo« zamjenjuju se
riječima: »Jedinstveni upravni odjel«.
Članak 3.
U članku 23. stavku 1. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službeni vjesnik«, broj 57/06, 60/09 i 59/10)
riječi: »Upravni odjel za gospodarstvo« zamjenjuju se
riječima: »Jedinstveni upravni odjel«.
U članku 23. stavku 2. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službeni vjesnik«, broj 57/06, 60/09 i 59/10)
riječi: »Upravnom odjelu za gospodarstvo Općine Dvor
najkasnije do 28. veljače 2007. godine« zamjenjuju
se riječima: »Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Dvor najkasnije do 28. veljače tekuće godine«.
Članak 4.
U članku 24. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službeni vjesnik«, broj 57/06, 60/09 i 59/10) riječi: »do 28.
veljače naredne kalendarske godine« zamjenjuju se
riječju: »odmah«.
Članak 5.
U članku 25. stavku 1. i stavku 2. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službeni vjesnik«, broj 57/06,
60/09 i 59/10.) riječi: »Upravni odjel za gospodarstvo«
zamjenjuju se riječima: »Jedinstveni upravni odjel«.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-03/12-01/01
URBROJ: 2176/08-12-02/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.
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16.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik« broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o subvencijama u poljoprivredi u Općini Dvor
u 2012. godini
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poljoprivredne
proizvodnje za koje se u 2012. godini dodjeljuju bespovratna novčana sredstva (u daljnjem tekstu: općinska
subvencija), opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele, te
prava i obveze korisnika općinske subvencije.

Četvrtak, 22. ožujka 2012.

-

za sufinanciranje troškova prijevoza mlijeka
iznos od 30.000,00 Kn i

-

za sufinanciranje pčelarske proizvodnje iznos
od 20.000,00 Kn.
Članak 6.

Rokovi i postupak predavanja zahtjeva za isplatu
općinske subvencije odredit će se za svaku subvenciju
pojedinačno prema odredbama javnog poziva koji će
biti objavljen tijekom 2012. godine.
Općinska subvencija se može ostvariti samo jednom godišnje.
1/ Sufinanciranje nabave rasplodnih bikova za
prirodni pripust u sustavu krava-tele
Članak 7.

Članak 2.
Općina Dvor će poljoprivrednim gospodarstvima na
svom području subvencionirati stočarsku proizvodnju i to:
-

sufinanciranje nabave rasplodnih bikova za
prirodni pripust u sustavu krava-tele,

-

sufinanciranje troškova prijevoza mlijeka za
proizvođače mlijeka,

-

sufinanciranje pčelarske proizvodnje (troškovi
prihrane pčelinjih zajednica).
Članak 3.

Korisnici općinske subvencije iz članka 2. ove Odluke jesu isključivo nositelji ili članovi poljoprivrednih
gospodarstava koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava i imaju prebivalište, odnosno sjedište
na području Općine Dvor, te imaju poljoprivredne
površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže
subvenciju na području Općine Dvor.
Zakupnik poljoprivrednog zemljišta u općinskom
ili državnom vlasništvu koji nije ispunio svoje obveze
ne može biti korisnik općinske subvencije.
Korisnik općinske subvencije ne može biti nositelj
ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koje
ima nepodmirena dugovanja prema Općini Dvor.
Članak 4.
Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a
djeluje kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga, ako je
registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
i seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno
gospodarstvo koje je upisano u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava.
Članak 5.
Sredstva za općinske subvencije u ukupnom iznosu
od 62.000,00 Kn osiguravaju se u Proračunu Općine
Dvor za 2012. godinu i to:
-

za nabavu rasplodnih bikova iznos od 12.000,00
Kn;

Općina Dvor će poticati poljoprivredna gospodarstva na kupnju licenciranih rasplodnih bikova mesnih
pasmina do 5 godina starosti za prirodni pripust u
sustavu krava-tele u iznosu do 40% od iznosa računa.
Sufinancirat će se slijedeći dokumentirani troškovi:
kupnja rasplodnog bika, zdravstveni certifikat (svjedodžba) i troškovi carinjenja (ako je riječ o uvozu).
Korisnik općinske subvencije ima obvezu uzgoja i
držanja nabavljenih bikova najmanje tri godine.
Maksimalni iznos općinske subvencije koju jedan
korisnik može ostvariti je 6.000,00 kuna.
Zahtjev za sufinanciranje nabave rasplodnih bikova podnosi se najkasnije do 31. listopada za tekuću
godinu na propisanom obrascu Općine Dvor.
2/ Sufinanciranje troškova prijevoza mlijeka za
proizvođače mlijeka
Članak 8.
Općina Dvor će poticati proizvodnju mlijeka sufinanciranjem troškova prijevoza mlijeka u iznosu od
0,15 Kn/l isporučenog mlijeka.
Zahtjev za isplatu subvencije za troškove prijevoza
mlijeka podnosi se do 5-tog u mjesecu za prethodni
mjesec na propisanom obrascu Općine Dvor, a isplata
se vrši jednom mjesečno na žiro-račun sakupljača
mlijeka.
3/ Sufinanciranje troškova prihrane pčelinjih zajednica
Članak 9.
Općina Dvor poticat će pčelarsku proizvodnju sufinanciranjem troškova prihrane pčelinjih zajednica i
to u iznosu do 6,00 kuna po košnici.
Korisnik općinske subvencije u tekućoj godini
može ostvariti subvenciju u maksimalnom iznosu od
2.500,00 kuna.
Zahtjev za sufinanciranje troškova prihrane pčelinjih
zajednica podnosi se na propisanom obrascu Općine
Dvor najkasnije do 31. listopada tekuće godine. Isplata subvencije je jednokratna na žiro-račun korisnika
subvencije najkasnije do 31.prosinca tekuće godine.
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Članak 15.

POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJA
Članak 10.
Općinska subvencija se dodjeljuje na temelju javnog
poziva na oglasnoj ploči i web stranici Općine Dvor.
Javni poziv raspisuje općinski načelnik, a provodi ga
Jedinstveni upravni odjel Općine Dvor.
Javni poziv sadrži:
-

naziv tijela koje objavljuje javni poziv,

-

predmet javnog poziva,

-

opće uvjete,

-

obveze korisnika,

-

popis potrebne dokumentacije,

-

naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi za subvenciju podnose,

-

vrijeme trajanja javnog poziva,

-

podatke o informacijama.

Ukoliko je korisnik općinske subvencije, odnosno
podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju
ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne
odgovara njegovom stvarnom stanju, dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Općinski proračun, a
podnositelj zahtjeva će biti isključen iz svih općinskih
subvencija u narednih pet godina.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 421-03/08-01/01
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.

Članak 11.

Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

Zahtjev za dodjelu općinske subvencije podnosi
se na propisanom općinskom obrascu, a zahtjevu se
prilaže slijedeća dokumentacija:
-

preslika računa o kupnji,

-

preslika zdravstvenog certifikata,

-

dokaz o korištenju ili vlasništvu poljoprivrednog
zemljišta,

-

dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

-

obostrana kopija osobne iskaznice, odnosno
dokaz o sjedištu tvrtke ili obrta,

-

preslika žiro-računa,

-

dokaz da nema nepodmirenih obveza prema
Općini Dvor.
Članak 12.

Općinske subvencije dodjeljuju se na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovom Odlukom.
Zahtjevi za općinsku subvenciju dostavljaju se na
propisanom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a
rješavaju se prema redoslijedu prispijeća kompletiranih
zahtjeva i do utroška sredstava.
Članak 13.
Jedinstveni upravni odjel, nakon provjere dostavljene dokumentacije, izrađuje prijedloge lista o
subvencioniranju, te ih upućuje općinskom načelniku
radi donošenja odluke o listama za dodjelu subvencija.

17.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za
razdoblje od 1. srpnja - 31. prosinca
2011. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o radu načelnika Općine Dvor
za razdoblje od 1. srpnja - 31. prosinca 2011. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-05/12-01/04
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

OBVEZE KORISNIKA
Članak 14.
Korisnik općinske subvencije, odnosno podnositelj
zahtjeva je podložan nadzoru u cilju provjere istinitosti
podataka.

18.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je
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ZAKLJUČAK
o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu za
pedagošku 2010/2011. godinu Dječjeg vrtića
»Sunce« u Dvoru
I.
Usvaja se godišnji Izvještaj o radu za pedagošku
2010/2011. godinu Dječjeg vrtića »Sunce« u Dvoru.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 601-04/12-01/02
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

Četvrtak, 22. ožujka 2012.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Plana i programa
odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića
»Sunce« u Dvoru za pedagošku
2011/2012. godinu
I.
Usvaja se Plan i program odgojno-obrazovnog
rada za pedagošku 2011/2012. godinu Dječjeg vrtića
»Sunce« u Dvoru.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 601-04/12-01/03
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

19.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Financijskog izvješća za 2011.
godinu Dječjeg vrtića »Sunce« u Dvoru
I.
Usvaja se Financijsko izvješće za 2011. godinu
Dječjeg vrtića »Sunce« u Dvoru.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.

21.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu
I.
Usvaja se Godišnji izvještaj o radu za 2011. godinu
Knjižnice i čitaonice Dvor.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 601-04/12-01/03
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.

KLASA: 612-04/12-01/02
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

20.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je

22.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je
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ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Financijskog izvješća za 2011.
godinu Knjižnice i čitaonice Dvor

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu za 2011.
godinu Općinskog društva Crvenog križa Dvor

I.
Usvaja se Financijsko izvješće za 2011. godinu
Knjižnice i čitaonice Dvor.

I.
Usvaja se Godišnje izvješće o radu za 2011. godinu
Općinskog društva Crvenog križa Dvor.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 612-04/12-01/04
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-05/12-01/01
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.

Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

23.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je

Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

25.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Plana i programa rada za 2012.
godinu Knjižnice i čitaonice Dvor

ZAKLJUČAK
o usvajanju Financijskog izvješća za 2011.
godinu Općinskog društva Crvenog križa Dvor

I.
Usvaja se Plan i program rada za 2012. godinu
Knjižnice i čitaonice u Dvoru.

I.
Usvaja se Financijsko izvješće za 2011. godinu
Općinskog društva Crvenog križa Dvor.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 612-04/12-01/03
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-05/12-01/03
URBROJ: 2176/08-02-12/03
Dvor, 22. ožujka 2012.

Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

24.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je

Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

26.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je
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ZAKLJUČAK
o usvajanju Plana i programa rada za 2012.
godinu Općinskog društva Crvenog križa Dvor
I.
Usvaja se Plan i program rada za 2012. godinu
Općinskog društva Crvenog križa Dvor.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-05/12-01/02
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

27.
Na temelju članka 14, 20, 63, 64, 65, 66, 70. i 71.
Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj
57/11) i članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Dvor u
2012. godini
I.
Ovim Programom utvrđuje se visina sredstava
Proračuna Općine Dvor predviđenih za socijalnu skrb,
njihova raspodjela prema namjeni, kriteriji raspodjele,
nadležna tijela koja odlučuju o raspodjeli, te način
odlučivanja.
II.
Za zadovoljavanje potreba u području socijalne
skrbi u 2012. godini utvrđuju se sredstva u visini 5%
vlastitih prihoda Općine Dvor, a Jedinstveni upravni
odjel zadužen je za obavljanje poslova iz socijalne
skrbi u skladu sa zakonom.
III.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi provodit
će se kroz slijedeće oblike potpora:
1. Zaštita djece i mladeži
Skrb za djecu predškolskog uzrasta
Program sadrži razne oblike pomoći kao što je
nabavka specijalizirane hrane, cjepiva i lijekova, te

Četvrtak, 22. ožujka 2012.

sufinanciranje raznih vidova rehabilitacije za djecu
predškolskog uzrasta, uz preporuku nadležnog pedijatra
kao i dolazak pedijatra dva puta mjesečno.
			

6.000,00 Kn

Oprema za novorođenčad
Svakoj obitelji s prebivalištem u Općini Dvor pripada novčana naknada u iznosu od 1,500,00 Kn na ime
opreme za novorođeno dijete. Naknada će se ostvariti
uz dostavu preslika osobnih iskaznica roditelja i izvoda
iz knjige rođenih za dijete.
			

40.000,00 Kn

			

						

2. Sufinanciranje troškova stanovanja za socijalno
ugrožene mještane
			

80.000,00 Kn

2.a		 Sufinanciranje nabave ogrjeva za socijalno
ugrožene građane i kućanstava
			

160.000,00 Kn

3. Financiranje troškova ukopa nezbrinutih osoba
Program obuhvaća minimalne troškove ukopa za
osobe s prebivalištem na području Općine Dvor, a
koji nemaju srodnika ili su srodnici takvog imovnog
stanja da ne mogu platiti pogrebne troškove, kao i
neidentificirane osobe čiji su posmrtni ostaci nađeni na
području Općine Dvor. Pravo na pomoć za podmirenje
minimalnih troškova ukopa ne može ostvariti obitelj
umrlog ili njegova rodbina, ako naknadu za troškove
može ostvariti putem Centra za socijalnu skrb ili iz
drugih izvora, te osobe s ugovorom o doživotnom
uzdržavanju.
									
			
10.000,00 Kn
4. Skrb za udruge osoba s invaliditetom
Na području naše Općine ne djeluju udruge invalidnih osoba, ali postoji mogućnost uključivanja naših
sugrađana u udruge na području Sisačko-moslavačke
županije, te je neophodno pružiti financijsku potporu
radu tih udruga.
Udruga invalida SMŽ

3.000,00 Kn

5. Sufinaciranje školovanja učenika i studenata
Stipendiranje studenata

30.000,00 Kn

Sufinanciranje prijevoza učenika
srednje škole

60.000,00 Kn

Četvrtak, 22. ožujka 2012.
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IV.

Pravo na pomoć navedenu u točki III pod točkama
2. i 2a. ovog Programa imaju obitelji ili samac čiji ukupni prihod ne prelazi iznos od 500,00 Kn mjesečno po
članu domaćinstva.

28.
Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97) i
na temelju članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je

V.
Prihodima u smislu točke IV ovog Programa smatraju se sva financijska sredstva koja samac ili obitelj
ostvare po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine
ili na neki drugi način, te dječji doplatak, osim doplatka
za pomoć i njegu i osobne invalidnine.
Korištenje pomoći za uzdržavanje temeljem odredaba
Zakona o socijalnoj skrbi za koje je nadležan Centar
za socijalnu skrb ne može biti preprekom ostvarivanja
prava temeljem ovog Programa.

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju Općine
Dvor u 2012. godini
I.
Programom javnih potreba u djelatnosti brige o
djeci utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od
značaja za Općinu Dvor kako slijedi:
-

što brojniji obuhvat djece organiziranim oblikom
predškolskog odgoja,

-

veći broj specijaliziranih programa (sportski,
jezični, plesni, pjevački) za polaznike predškolske ustanove, uz mogućnost uključivanja djece
koja ne koriste redovan program,

-

organiziranje programa predškole.

VI.
Pravo na pomoć navedenu u točki III. ostvaruje
se podnošenjem pismenog zahtjeva Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Dvor sukladno kriterijima iz
ovog Programa.
VII.
Podnositelj zahtjeva iz točke VI. dužan je uz zahtjev
priložiti kopiju osobne iskaznice punoljetnih članova
domaćinstva i kopiju rješenja o ostvarivanju prava na
stalnu pomoć te druga uvjerenja kojima će dokazati
da udovoljava uvjetima i kriterijima iz ovog Programa.
VIII.
Iznos pomoći iz točke III. pod 2) utvrđen je Odlukom o pomoći za podmirenje troškova stanovanja a
vodeći računa o ukupnim sredstvima predviđenim za
financiranje ovog Programa.
IX.
Za provođenje ovog Programa i za podnošenje
izvješća o njegovom izvršenju nadležan je Jedinstveni
upravni odjel Općine Dvor.

II.
Organizirani predškolski odgoj
Ostvarivanje djelatnosti iz točke I. odvija se kroz
slijedeće programe:
-

primarni programi,

-

10 satni primarni program,

-

5-6 satni primarni program,

-

kraći programi (glazbena, sportska, likovna
igraonica, tečaj gimnastike, pjevački zbor...).
III.

Predškola
Program predškole omogućit će djeci ostvarivanje
prava na predškolski odgoj u redovitim ili posebnim
programima, te njihovu uspješnu integraciju.
Programima predškolskog odgoja i naobrazbe treba dopunjavati obiteljski odgoj i uspostaviti djelatnu
suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okružjem.
IV.

X.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. godine.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-01/12-01/01
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

Ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja realizira se u Dječjem vrtiću »Sunce« u Dvoru, Ulica
kralja Tomislava 23a.
Za pedagošku 2011./12. godinu planirano je upisati:
1 mješovitu odgojno-obrazovnu skupinu - 20 djece
u 10 satni primarni program
1 mješovitu odgojno-obrazovnu skupinu - 20 djece
u 6 satni primarni program.
U ožujku 2012. godine planira se upis djece u
program predškole u trajanju od 150 sati za djecu
koja nisu uključena u redoviti predškolski program.
V.
U Proračunu Općine Dvor za djelatnost skrbi o
djeci predškolske dobi za 2012. godinu treba osigurati:
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-

rashodi za zaposlene

449.700,00 Kn

-

materijalni rashodi

175.240,00 Kn

UKUPNO:............................... 624.940,00 Kn
Vlastitim prihodima (participacija roditelja u cijeni
boravka djece u dječjem vrtiću) financiraju se troškovi energenata, materijalni troškovi, prehrana djece i
tekuće održavanje ustanove.
Jedinstveni upravni odjel brine o namjenskom korištenju sredstava dodijeljenih nositeljima programa.
VI.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. godine.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 601-04/12-01/01
URBROJ: 2176/08-02/12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

29.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u školstvu Općine Dvor
u 2012. godini
I.
Program javnih potreba kojim se osiguravaju potrebe
stanovnika Općine Dvor u školstvu provodit će se kroz:
-

izvannastavne aktivnosti učenika Osnovne škole
Dvor,

-

sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole
Dvor,

-

sufinanciranje škole u prirodi.
II.

Općina Dvor sufinancira izvannastavne programske
aktivnosti školskih udruga, kao i darovitih pojedinaca,
polaznika osnovne škole.
Sredstva su planirana za:
-

organiziranje natjecanja osnovnih škola, sudjelovanje na natjecanjima, smotrama i susretima
na razini županije i države,

-

sudjelovanje u kulturnim i sportskim manifestacijama Općine Dvor, tiskanje listova, slobodne
aktivnosti, razne projekte učeničke zadruge i
sl.

Četvrtak, 22. ožujka 2012.

III.
Dio sredstava za prehranu učenika i ostale materijalne troškove vezane uz rad školske kuhinje, koji nisu
utvrđeni Državnim pedagoškim standardom, osigurat
će se za 2012. godinu općinskim Proračunom. Sufinancirat će se prehrana socijalno ugroženih učenika,
a u potpunosti pokrivati prehrana učenika - korisnika
pomoći za uzdržavanje.
IV.
Općina će također sufinancirati školu u prirodi
učenika IV. razreda.
V.
Za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se
sredstva iz općinskog Proračuna za:
- izvannastavne aktivnosti
10.000,00 Kn
- sufinanciranje prehrane
učenika
40.000,00 Kn
- sufinanciranje škole u prirodi
7.000,00 Kn
UKUPNO:................................. 57.000,00 Kn
Jedinstveni upravni odjel vodit će brigu o raspodjeli
sredstava nositeljima programa, pratiti namjensko
trošenje i podnositi izvješće o ostvarivanju programa.
VI.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. godine.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 602-02/12-01/01
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

30.
Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u
kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09),
članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine«,
broj 88/01 i 11/02), članka 29. Zakona o knjižnicama
(»Narodne novine«, broj 195/97), te članka 30. Statuta
Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09), Općinsko
vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj 22. ožujka
2012. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Dvor
u 2012. godini
Ako kulturu smatramo temeljnom i nezaobilaznom
sastavnicom života, tada su kulturni programi, akcije,
inicijative i manifestacije od izuzetnog značaja za svaku
jedinicu lokalne samouprave, pa tako i za našu Općinu.

Četvrtak, 22. ožujka 2012.
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Program javnih potreba u kulturi Općine Dvor
za 2012. godinu utvrđuje javne potrebe u području
knjižnične, likovne, glazbene i scenske djelatnosti,
te značajnih akcija i manifestacija. Ovim Programom
je obuhvaćena i obnova i zaštita kulturnih dobara.

Prijenos sredstava:

U utvrđivanju javnih potreba prioritet imaju ustanove kojima je osnivač Općina Dvor i koje su nositelji
kulturnih djelatnosti, obnova i investicijsko održavanje
objekata kulture, te udruge građana sukladno kvaliteti
ponuđenih projektnih prijedloga.
Program javnih potreba u kulturi Općine Dvor provodit će se financiranjem i sufinanciranjem:

III. UDRUGE

a/ ustanova
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-

rashodi za zaposlene:

187.540,00 Kn

-

materijalni rashodi:

59.440,00 Kn

-

knjige u knjižnicama:

10.000,00 Kn

-

fin. rashodi
UKUPNO:............................... 256.980,00 Kn

Za sufinanciranje iz Općinskog proračuna u 2012.
godini predviđene su slijedeće udruge:			

b/ udruga

-

Ekološka udruga Dvor		

c/ općinskih manifestacija

-

SKD »Prosvjeta« - Podoodbor Dvor

d/ obnove i zaštite objekata u kulturi.

-

AK »Radoholičari«					

-

KUD »Pounjski pleter«

-

Udruga »Vidik-Dvor« 		

-

Udruga Klub žena Dvor			

-

Udruga umirovljenika Dvor							

-

Športsko-ribolovno društvo »Sedra« Divuša					

-

Udruga osoba s invaliditetom SMŽ					

-

Hrvatski demokratski forum 								

-

Udruga roditelja »Sretna djeca«						

-

TD »Zlatne žice«

-

Udruga mladih NOKOZ.

I. NARODNO SVEUČILIŠTE DVOR
Temeljna djelatnost ove ustanove utvrđena Statutom
je glazbeno-scenska, galerijska, kino-prikazivačka i
kulturna djelatnost te organizacije glazbeno-scenskih
i drugih kulturnih programa i manifestacija. Dvorana
doma kulture mjesto je okupljanja, organiziranja i
ostvarivanja programa udruga građana, kao i organiziranja skupova političkih stranaka. Potrebno je dalje
raditi na osiguranju materijalnih sredstava za cjelovito
pokretanje rada Narodnog sveučilišta. Dok se ti uvjeti
ne steknu nužno je osigurati redovito održavanje prostora Doma kulture.
Prijenos sredstava:
-

za energiju i druge
materijalne troškove:

20.000,00 Kn

UKUPNO:................................. 20.000,00 Kn
II. KNJIŽNICA I ČITAONICA DVOR
Knjižnica i čitaonica namjenjena je stjecanju i širenju općeg i stručnog obrazovanja kroz pristup svim
vrstama knjižnične građe i svim informacijama.
Programske djelatnosti obavljaju 1 SSS - pomoćni
knjižničar 1 VŠS - ravnatelj knjižnice i 1 spremačica
na pola radnog vremena. Za potrebe knjigovodstva
koristit će se usluge knjigovodstvenog servisa.
Siječanj
Veljača
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan

Božićni blagdani
Fašnik
Blagdan sv. Georgija - Đurđevdan
Dan državnosti
Blagdan sv. Ane
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
Dan Općine - Međunarodni dan mira

Listopad
Prosinac

Dani kruha
Sv. Nikola - 6. i 19.12. - dani darivanja
Božićni i novogodišnji blagdani
UKUPNO:

-

							

Financiranje redovitih
aktivnosti udruga

33.000,00 Kn

Financiranje konkretnih
aktivnosti udruga u
2012. godini

33.000,00 Kn

OD CK Dvor

130.000,00 Kn

UKUPNO: ............................. 196.000,00 Kn
IV. OPĆINSKE MANIFESTACIJE
Programi općinskih manifestacija u 2008. godini
terminski su određeni kroz godinu, a u većini utvrđenih
manifestacija programski će biti uvršteni i sportski i
drugi prigodni programi ustanova i udruga:

- SKD »Prosvjeta« Pododbor Dvor
- KUD »Pounjski pleter« i AK »Radoholičari«
- SKD »Prosvjeta« Pododbor Dvor
- Općina Dvor, udruge
- Općina Dvor
- Općina Dvor, udruge
- Općina Dvor, Knjižnica, Dječji vrtić, udruge, Osnovna
škola Dvor
- Osnovna škola Dvor, udruge
- Dječji vrtić, Općina Dvor
- Knjižnica, udruge, Dječji vrtić, Općina Dvor
58.000,00 Kn
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I.

VI. OBNOVA I ZAŠTITA OBJEKATA U KULTURI
Općina Dvor će poduzimati mjere obnove, zaštite
i očuvanja kulturnih dobara, pokretnih i nepokretnih
stvari od umjetničkog, povijesnog i znanstvenog značaja. Program će se realizirati kroz obnovu, zaštitu i
investicije na slijedećim kulturnim dobrima:
-

Tradicijska kuća Gorička

-

Sufinanciranje iz Općinskog
proračuna (do 5% od
odobrenih sredstava
Ministarstva)

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se
aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu
Dvor, kako slijedi:
-

provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene
kulture djece i mladeži - školski sport,

-

poticanje i promicanje sporta u Općini Dvor kroz
trening, organiziranje i provođenje natjecanja
- kvalitetni sport,

-

sportsko-rekreacijske aktivnosti koje su u funkciji unaprijeđenja i čuvanja zdravlja i podizanja
psihofizičke sposobnosti korisnika,

-

tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida
Domovinskog rata i drugih osoba oštećena
zdravlja u funkciji unaprijeđenja i očuvanja
zdravlja,

-

obilježavanje značajnih datuma iz hrvatske
povijesti i akcija Hrvatskog olimpijskog odbora
uz sudjelovanje Općine Dvor u tim manifestacijama.

50.000,00 Kn

17.000,00 Kn

UKUPNO:................................. 67.000,00 Kn
REKAPITULACIJA:
NARODNO SVEUČILIŠTE
DVOR............................................ 20.000,00 Kn
KNJIŽNICA I ČITAONICA
DVOR.......................................... 256.980,00 Kn
UDRUGE..................................... 196.000,00 Kn
OPĆINSKE MANIFESTACIJE......... 58.000,00 Kn
OBNOVA I ZAŠTITA OBJEKATA
U KULTURI.................................... 67.000,00 Kn
UKUPNO:................................... 597.980,00 Kn
Jedinstveni upravni odjel brine o raspodjeli sredstava nositeljima programa, prati njihovo namjensko
korištenje i podnosi izvješće općinskom načelniku.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. godine.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 612-13/12-01/01
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

31.
Na temelju članka 76. Zakona o športu (»Narodne
novine«, broj 11/97, 13/02, 14/03 i 71/06) i članka 30.
Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09),
Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj 22.
ožujka 2012. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Dvor
za 2012. godinu

Četvrtak, 22. ožujka 2012.

II.
Aktivnosti i poslovi iz točke I. ostvaruju se kroz
djelovanje:
a/ ŠKOLSKI SPORT
Realizirat će se programske aktivnosti školskih
sportskih klubova s naglaskom na:
-

rad sportskih klubova

-

školska međurazredna natjecanja

-

natjecanja s drugim školama

-

sportske aktivnosti tijekom ljetnih praznika.

b/ KVALITETNI SPORT DJECE I MLADEŽI U
SPORTSKIM KLUBOVIMA
Sportski klubovi su udruge građana putem kojih
oni ostvaruju svoje sportske interese.
Na području Općine Dvor djeluju dva sportska
kluba: Nogometni klub »PPG« Rujevac osnovan
u ožujku 2004. godine i Športski nogometni klub
»Podovi« osnovan u prosincu 2004. godine. Mada
se broj uključenih u rad klubova u povećanju i dalje
je neophodno raditi na obuhvaćanju što većeg broja
sportskih grana i uključivanju u njihov rad najšireg
mogućeg broja građana. Nedostaju još uvijek objekti,
financijska sredstava te stručni kadrovi neophodni za
osnivanje i vođenje sportskih klubova.
Kako bi došlo do kvalitetnih pomaka na ovom planu treba raditi na osiguranju sredstva za osnivanje
sportskih udruga, za školovanje stručnih kadrova
za sportsko-rekreacijske programe, za obilježavanje
značajnih datuma i za sportske manifestacije.
c/ INVESTICIJSKI PROGRAMI
Investicijski program za 2012. godinu usmjerit će
se na daljnje uređenje i održavanje nogometnih igrališta i pratećih objekata u Dvoru i Rujevcu u skladu
s financijskim sredstvima. Ostale sportske aktivnosti
mogu se odvijati na školskim igralištima (košarka,
tenis, odbojka, rukomet), te u školskoj sportskoj dvorani uz naknadu.

Četvrtak, 22. ožujka 2012.

32.

III.
Aktivnosti i poslovi iz točke I. od posebnog su
značaja za Općinu Dvor, te je za njihovo ostvarivanje
kroz navedene oblike djelovanja potrebno osigurati
slijedeća sredstva:
a/ ŠKOLSKI SPORT
-

-

za opremanje i rad školskih klubova
(nogomet, odbojka, stolni
tenis, veliki tenis, košarka,
ritmika)

3.000,00 Kn

za pripremu i odlaske na
natjecanja

2.000,00 Kn

UKUPNO:.................................. 5. 000.00 Kn
b/ KVALITETNI SPORT DJECE I MLADEŽI U
SPORTSKIM KLUBOVIMA
-

za rad Nogometnog kluba
»PPG Rujevac«

20.000,00 Kn

-

za rad Športskog nogometnog
kluba »Podovi«

20.000,00 Kn

UKUPNO:................................ 40.000,00 Kn
SVEUKUPNO: ......................... 45.000,00 Kn
c/ OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA IZ
HRVATSKE POVIJESTI
-
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uvršteno u program ŠŠK »Dvor« kao i u rad
aktivnih sportskih klubova.

Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u sportu
raspodjeljuju se nositeljima programa, a njihovo namjensko korištenje prati, te podnosi izvješće o ostvarivanju
Programa Jedinstveni upravni odjel.

Na temelju članka 74. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (»Narodne novine«, broj 152/08, 21/10 i
63/11), članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake
(»Narodne novine«, broj 45/09) i članka 30. Statuta
Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09), Općinsko
vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj 22. ožujka
2012. godine donijelo je
PROGRAM
utroška sredstava ostvarenih od zakupa
poljoprivrednog zemljišta u 2012. godini
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se utrošak sredstava
ostvarenih zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dvor
u 2012. godini, te raspored istih sredstava.
Članak 2.
Utvrđuje se ukupan iznos sredstava ostvarenih od
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dvor u iznosu od
9.938,88 kuna.
Članak 3.
Utvrđuje se raspored sredstava iz članka 2. ovog
Programa za slijedeće namjene:
1. geodetsko-katastarske
usluge

4.000,00 kuna

2. subvencije
poljoprivrednicima

5.738,88 kuna

IV.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. godine.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 320-02/12-01/01
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.

KLASA: 620-08/12-01/01
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.

Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

Predsjednica
Marija Bilješković, v.r.

AKTI MANDATNE KOMISIJE
1.
Na temelju članka 39. stavka 3. alineja 2. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj

31/09), Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine
Dvor, na sjednici Općinskog vijeća održanoj 22. ožujka
2012. godine, podnosi Općinskom vijeću
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IZVJEŠĆE
o prestanku mandata i početku obnašanja
dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća
Općine Dvor
			
I.
Sukladno članku 7. alineja 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj
33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05 - pročišćeni
tekst, 44/06 i 109/07), utvrđuje se da je članu Općinskog vijeća Općine Dvor Juri Tomiću, izabranom sa
kandidacijske liste Socijaldemokratske partije Hrvatske - SDP, prestao mandat člana Općinskog vijeća
Općine Dvor prije isteka vremena na koje je izabran,
jer je navedeni vijećnik dana 16. veljače 2012. godine
podnio ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća
Općine Dvor.
II.
Sukladno članku 8. stavku 1. i 2. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, Socijaldemokratska partija
Hrvatske - SDP kao politička stranka sa čije kandidacijske liste je Jure Tomić izabran u Općinsko vijeće,
istom je odredila zamjenika Dragana Komljenovića
iz Golubovca Divuškog 44 i o tome dopisom od 21.

Četvrtak, 22. ožujka 2012.

veljače 2012. godine izvijestila Općinsko vijeće, pa su
ispunjene zakonske pretpostavke da dužnost zamjenika
člana Općinskog vijeća Općine Dvor počne obnašati
Dragan Komljenović s kandidacijske liste Socijaldemokratske partije Hrvatske - SDP, kao zamjenik Jure
Tomića iz Socijaldemokratske partije Hrvatske - SDP.
III.
Ovo Izvješće objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
MANDATNA KOMISIJA
KLASA: 023-05/12-01/06
URBROJ: 2176/08-12-02-01/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Za Mandatnu komisiju
Predsjednik
Marija Januzović, v.r.
Članovi
Pero Grgić, v.r.
Miroslav Jarić, v.r.

AKTI ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK
1.
Na temelju članka 16. Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 59/10), Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Dvor propisuje
O B V E Z A T N E U P U T E B R O J I.
o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po
Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora
na području Općine Dvor
1. Općinsko vijeće Općine Dvor donijelo je dana
22. ožujka 2012. godine Odluku o raspisivanju
izbora za članove vijeća mjesnih odbora Dvor,
Matijevići, Divuša, Rujevac, Trgovi, Donji Žirovac, Javoranj, Zrinski Brđani i Oraovica, koja
će Odluka stupiti na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Dvor 22. ožujka
2012. godine.
Izbori će se održati u nedjelju 13. svibnja
2012. godine.
2. Rokovi teku od
23. ožujka 2012. u 00:00 sati
3. Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnih
odbora navedenih u točki 1. ovih Obvezatnih uputa
moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu za
izbor članova vijeća mjesnih odbora najkasnije
u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora,
dakle do

3. travnja 2012. do 24:00 sata
(članak 11. stavak 1. Odluke)
4. Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća
mjesnih odbora sastavit će i na oglasnim pločama Općine Dvor i oglasnim pločama mjesnog
odbora objaviti sve pravovaljano predložene
liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora,
kao i zbirnu listu u roku od 48 sati od isteka
roka propisanog za postupak kandidiranja i
podnošenja lista, dakle do
5. travnja 2012. do 24:00 sata
(članak 12. Odluke)
5. Izborna promidžba počinje od dana objave
zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do
24 sata prije održavanja izbora, dakle od
6. travnja 2012. od 00:00 sati do
11. svibnja 2012. do 24:00 sata
(odgovarajuća primjena članka 22. stavak 2.
Zakona)
6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja),
kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata
ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog
dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na
dan održavanja izbora do zaključno 19:00 sati,
dakle od

Četvrtak, 22. ožujka 2012.
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12. svibnja 2012. od 00:00 sati do
13. svibnja 2012. do 19:00 sati
(odgovarajuća primjena članka 24. stavak 1.
Zakona)
7. Političke stranke dužne su odrediti članove
pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova
imena Izbornom povjerenstvu najkasnije osam
dana prije dana održavanja izbora, dakle do
4. svibnja 2012. do 24:00 sata
(članak 19. stavak 5. Odluke)
Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne
prispiju Izbornom povjerenstvu, Izborno povjerenstvo će samostalno odrediti članove biračkih
odbora.
(članak 19. stavak 5. Odluke)
8. Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća
mjesnih odbora imenovat će članove i zamjenike
članova biračkih odbora najkasnije pet dana
prije dana održavanja izbora za članove vijeća
mjesnih odbora, dakle do

13. Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća
mjesnih odbora kad utvrdi rezultate glasovanja
za članove vijeća mjesnih, objavit će odmah
rezultate izbora sukladno zapisniku o radu
Izbornog povjerenstva.
		 (članak 35. Odluke)
14. Prigovor zbog nepravilnosti u toku kandidiranja
mogu podnijeti političke stranke i nositelji
nezavisnih lista.
		 Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora
mogu podnijeti samo one političke stranke i
nositelji nezavisnih lista o čijim se listama
glasovalo na izborima.
		 Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora
podnose se Izbornom povjerenstvu za izbor
članova vijeća mjesnih odbora
		 u roku od 48 sati računajući od isteka dana u
kojem je izvršena radnja na koju je stavljen
prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana
		 (članak 38. stavak 2. Odluke)

7. svibnja 2012. do 24:00 sata
(članak 19. stavak 6. Odluke)
9. Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća
mjesnih odbora objavit će na oglasnoj ploči
mjesnog odbora koja su biračka mjesta određena
s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na
pojedinom mjestu, najkasnije osam dana prije
dana održavanja izbora, dakle do
4. svibnja 2012. do 24:00 sata

15. Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća
mjesnih odbora dužno je donijeti rješenje o
prigovoru
		 u roku od 48 sati računajući od dana u kojem
mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana
kada mu je dostavljen izborni materijal na
koji se odnosi prigovor, dakle od 00:00 sati
idućeg dana
		 (članak 38. stavak 3. Odluke)

(članak 20. stavak 2. Odluke)
10. Glasovanje traje neprekidno
		 13. svibnja 2012. od 7:00 do 19:00 sati
		 Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji
su se zatekli na biračkom mjestu omogućit
će se glasovanje i nakon 19:00 sati.
		 (članak 25. stavak 1. Odluke)
11. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom
radu s ostalim izbornim materijalom Izbornom
povjerenstvu za izbor članova vijeće mjesnih
odbora najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do
		 14. svibnja 2012. do 7:00 sati
		 (članak 31. Odluke)
12. Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća
mjesnih odbora utvrdit će rezultate glasovanja
na biračkim mjestima na području svakog
mjesnog odbora najkasnije u roku od 48 sati
od zatvaranja birališta, dakle do
		 15. svibnja 2012. do 19:00 sati
		 (članak 32. Odluke)

16. Protiv rješenja Izbornog povjerenstva za izbor
članova vijeća mjesnih odbora podnositelj
prigovora, koji je nezadovoljan takvim rješenjem, može izjaviti žalbu Odboru za statut
i poslovnik Općinskog vijeća Općine Dvor,
putem Izbornog povjerenstva za izbor članova
vijeća mjesnih odbora.
		 Žalba se podnosi u roku od 48 sati računajući
o dana primitka rješenja o prigovoru, dakle
od 00:00 idućeg dana.
		 Odbor za statut i poslovnik dužan je odlučiti o
žalbi u roku od 48 sati od dana primitka
žalbe, dakle od 00:00 idućeg dana.
		 (članak 40. Odluke)
17. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom
objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor,
a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Dvor
i na oglasnim pločama mjesnih odbora.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK
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KLASA: 013-03/12-01/03
URBROJ: 2176/08-01-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednik Odbora
Marijan Janošević, v.r.

2.
Na temelju članka 16. Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 59/10), Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Dvor propisuje
O B V E Z A T N E U P U T E B R O J II.
o obrascima za provođenje izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Općine Dvor
1. Pripreme i provođenje izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Općine Dvor obavljat
će se isključivo na obrascima propisanim ovim
Obvezatnim uputama.
2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit
će oznake OMO.
3. Obrasci za provođenje izbora su:
- OMO-1 - Prijedlog liste kandidata za članove
				 vijeća mjesnih odbora
- OMO-2 - Prijedlog nezavisne liste kandidata
				 za članove vijeća mjesnih odbora
- OMO-3 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju
				 kandidature za člana vijeća mjesnih
				 odbora
- OMO-4 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana
				 tijela za provođenje izbora za članove
				 vijeća mjesnih odbora
-

OMO-5 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta

- OMO-6 - Rješenje o određivanju biračkog
				 odbora
- OMO-7 - Glasački listić za izbore za kandidacijske
				 liste za izbor članova vijeća mjesnih
				 odbora
- OMO-8 - Zapisnik o radu biračkih odbora za
				 izbor članova vijeća mjesnih odbora
- OMO-9 - Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva
				 za izbor članova vijeća mjesnih odbora.
4. Sadržaj obrazaca je sastavni dio ovih Obvezatnih
uputa.
5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom
objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor,
a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Dvor
i na oglasnim pločama mjesnih odbora.

Četvrtak, 22. ožujka 2012.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

KLASA: 013-03/12-01/03
URBROJ: 2176/08-02-12/02
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednik Odbora
Marijan Janošević, v.r.

3.
Na temelju članka 16. Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 59/10), Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Dvor propisuje
O B V E Z A T N E U P U T E B R O J III.
o pravima i dužnostima promatrača i o načinu
promatranja rada tijela za provođenje izbora za
članove vijeća mjesnih odbora
I. Pravo pratiti provedbu izbora tijekom čitavog
izbornog postupka kod svih izbornih tijela imaju:
- registrirane političke stranke u Republici Hrvatskoj i birači koji su predložili liste za izbore
članova vijeća mjesnih odbora
- nevladine udruge registrirane u Republici Hrvatskoj
- strani promatrači
1. PROMATRAČI POLITIČKIH STRANAKA I BIRAČA KOJI SU PREDLOŽILI LISTE ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Politička stranka i birači koji su predložili liste
za izbor članova vijeća mjesnih odbora mogu
odrediti promatrače za sva izborna tijela.
Promatrač kojeg je odredila politička stranka
dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati
predočiti potvrdu političke stranke koja ga
je odredila. Potvrdu izdaje i potpisuje osoba
ovlaštena statutom ili odlukom donesenom na
temelju statuta ili punomoćnik kojem je punomoć
izdana sukladno statutu ili statutarnoj odluci.
Promatrač u ime nezavisne liste dužan je
izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti
potvrdu podnositelja nezavisne liste.
2. PROMATRAČI NEVLADINIH UDRUGA
Nevladine udruge registrirane u Republici Hrvatskoj imaju pravo pratiti provedbu izbora
tijekom čitavog izbornog postupka, a napose
rad Izbornog povjerenstva te biračkih odbora.
Nevladine udruge su dužne zatražiti dozvole
za promatranje rada Izbornog povjerenstva i
biračkih odbora od Izbornog povjerenstva za
provođenje izbora za članove vijeća mjesnih
odbora.

Četvrtak, 22. ožujka 2012.
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Promatrač kojeg je odredila nevladina udruga
kojoj je dozvoljeno praćenje izbornog postupka,
dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati
predočiti potvrdu nevladine udruge koja ga
je odredila. Potvrdu izdaje i potpisuje osoba
ovlaštena statutom ili odlukom donesenom na
temelju statuta ili punomoćnik kojemu je punomoć
izdana sukladno statutu ili statutarnoj odluci.
Potvrda mora uz ostalo sadržavati i podatke
koje je tijelo izdalo dozvolu, uz navođenje broja
i datuma dozvole.
3. STRANI PROMATRAČI
Izborno povjerenstvo za provođenje izbora za
članove vijeća mjesnih odbora izdaje stranom
promatraču odobrenje kojim mu se utvrđuje
status stranog promatrača.
II. Prije početka praćenja izbornog postupka ovlašteni promatrači su dužni predsjedniku ili članu
izbornog tijela čiji će rad promatrati predočiti:
- potvrdu političke stranke koja ga je odredila za
promatrača
- potvrdu podnositelja prijave nezavisne liste
- potvrdu nevladine udruge
- odobrenje Izbornog povjerenstva za provođenje
izbora za članove vijeća mjesnih odbora za
stranog promatrača.
III. Izborno tijelo čiji se rad promatra može ograničiti
broj promatrača ako nedostatak prostora ili drugi
neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno
promatranje svim promatračima.
Broj promatrača pojedine političke stranke,
birača koji su predložili listu za izbor članova
vijeća mjesnih odbora ili nevladine udruge,
ne može se ograničiti na manje od po jednog
promatrača.
Ovo ograničenje se ne odnosi na strana promatrače.
IV. Promatrač koji se odgovarajućom prijavom
prijavio predsjedniku ili članu izbornog tijela čiji
je rad ovlašten promatrati, ima pravo uvida u
cjelokupan izborni materijal i pravo promatranja
cjelokupnog izbornog postupka.
Izborno povjerenstvo i birački odbori dužni su
promatračima omogućiti promatranje i praćenje
svog rada.
Promatrač može biti nazočan radu izbornog
povjerenstva za vrijeme održavanja sjednica, te
ima pravo upozoravati na uočene nepravilnosti,
tražiti njihovo otklanjanje i u zapisnik stavljati
svoje primjedbe.
Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika
izbornog tijela čiji je rad promatrao.
Promatraču nije dopušteno ometati rad Izbornog
tijela. Predsjednik izbornog tijela usmeno će
opomenuti promatrača koji ometa rad izbornog
tijela. Ako promatrač unatoč opomeni nastavi s
ometanjem, predsjednik izbornog tijela ovlašten
je udaljiti promatrača.

V. Promatrač koji prati rad biračkog odbora ima
pravo biti nazočan radu biračkog odbora od
pripremanja biračkog mjesta prije njegovog
otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja
glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja, te u zapisnik o radu biračkog odbora
stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog
odbora ili ih u pisanom obliku priložiti zapisniku
o radu biračkog odbora. Birački odbor dužan je
zaprimiti pisanu primjedbu promatrača, priložiti
je zapisniku o radu biračkog odbora i o tome
izdati potvrdu.
Promatraču je dopušteno dolaziti i odlaziti s
biračkog mjesta, ne remeteći postupak glasovanja i rad biračkog odbora.
Promatraču nije dopušteno:
- odgovarati na eventualne upite birača, a u slučaju da mu se birač obrati, dužan ga je uputiti
predsjedniku ili članu biračkog odbora;
- nositi oznake, značke ili materijale neke političke
stranke ili kandidata;
- tonsko i video snimanje;
- na bilo koji način utjecati na birače.
VI. Ove Obvezatne pute stupaju na snagu danom
objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor,
a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Dvor
i na oglasnim pločama mjesnih odbora.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK
KLASA: 013-03/12-01/03
URBROJ: 2176/08-02-12/03
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednik Odbora
Marijan Janošević, v.r.

4.
Na temelju članka 16. Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 59/10), Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Dvor propisuje
O B V E Z A T N E U P U T E B R O J IV.
o načinu uređivanja prostorija u kojima će se
glasovati na biračkom mjestu
1. Radi poštivanja pravila o zabrani pogodovanja
bilo koje političke stranke ili bilo kojeg kandidata,
u prostorijama u kojima će se glasovati ne mogu
se isticati stranački simboli, fotografije te drugi
simboli i oznake, osim državnih simbola u skladu
s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o
grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske, kao što
su grb Republike Hrvatske, zastava Republike
Hrvatske, te obilježja županije.
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2. Prostorije u kojima će se glasovati moraju se
urediti i opremiti na način da se osigura tajnost
glasovanja na način da nitko iz ostalog dijela
prostorije ne može vidjeti kako je glasač popunio
glasački listić.
3. Birački odbor na svakom biračkom mjestu dužan
je, neposredno prije otvaranja birališta vidljivo
istaknuti sve kandidacijske liste s pregledno
navedenim imenima svih kandidata za članove
vijeća mjesnih odbora za koje se glasuje.
4. Birački odbor dužan je na prednju stranu glasačke kutije istaknuti glasački listić kakav se
ubacuje u glasačku kutiju.
5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom
objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor,
a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Dvor
i na oglasnim pločama mjesnih odbora.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK
KLASA: 013-03/12-01/03
URBROJ:2176/08-02-12/04
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednik Odbora
Marijan Janošević, v.r.

5.
Na temelju članka 16. Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 59/10), Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Dvor propisuje
O B V E Z A T N E U P U T E B R O J V.
o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba
s tjelesnom manom, te osoba koji se nalaze u
bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba
1. Glasovanje se obavlja na biračkom mjestu,
glasačkim listićem, što znači da nitko ne može
glasovati preko druge osobe.

Četvrtak, 22. ožujka 2012.

Izuzetno, birač koji zbog kakve tjelesne mane
(slijepa osoba, osoba bez ruku i sl.) ili zbog
toga što je nepismen ne bi mogao samostalno
glasovati, može doći na biralište s drugom
osobom koja je pismena i koja će po njegovoj
ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva
liste za koju takav birač glasuje.
2. Kad birač zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na
biračko mjesto (jer se nalazi u bolnici, bolestan
kod kuće, jer je invalidna ili nepokretna osoba
i sl.), a izrazi želju da glasuje, obavijestit će o
tome birački odbor koji će mu omogućiti glasovanje. U tu svrhu predsjednik biračkog odbora
određuje najmanje dva člana biračkog odbora
ili zamjenika koji će posjetiti birača u mjestu
gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje vodeći
računa o tajnosti glasovanja. Pri tome će birač
sam staviti svoj glasački listić u zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti je u prisutnosti članova
biračkog odbora, koji će je kad dođu na biračko
mjesto, ubaciti u odgovarajuću glasačku kutiju.
Glasovanje na način opisan u ovoj točki obavit
će se samo u slučaju da je birač dostupan biračkom odboru i kad je birački odbor pravovremeno
obavijestio da želi glasovati.
3. Glasovanje osoba iz točke 1. i 2. ovih Obvezatnih
uputa poimenično će se iskazati u zapisniku o
radu biračkog odbora.
4. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom
objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor,
a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Dvor
i na oglasnim pločama mjesnih odbora.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK
KLASA: 013-03/12-01/03
URBROJ:2176/08-02-12/05
Dvor, 22. ožujka 2012.
Predsjednik Odbora
Marijan Janošević, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi (članak 11. stavak 3. Odluke)

Naziv liste ___________________________________________________________________________________________________________
(puno ime stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji i skraćeni naziv stranke,
odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila)

____________________________________________
(napisati naziv mjesnog odbora)

PRIJEDLOG
LISTE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA ČLANOVE/ČLANICE
VIJEĆA MJESNOG ODBORA

IZBORNOM POVJERENSTVU ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE DVOR

Članak 11. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Općine Dvor («Službeni vjesnik» Općine Dvor, broj 59/10), te shodna
primjena Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave (NN, broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03,
43/04, 40/05, 44/05-pročišćeni tekst, 44/06 i 109/07)

OMO –1

Četvrtak, 22. ožujka 2012.
Broj 6 - Stranica 317

AKTI IZBORNOG POVJERENSTVA ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE DVOR

1.

NACIONALNOST

U Dvoru, ___________________
(datum)

IME I
PREZIME

DATUM
ROĐENJA

Broj važeće osobne
iskaznice
i mjesto njenog izdavanja

_____________________________________________________
(potpis ovlaštenog predstavnika stranke odnosno stranaka koalicije)

ADRESA

»SLUŽBENI VJESNIK«

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Redni
broj

LISTA KANDIDATA

Stranica 318 - Broj 6
Četvrtak, 22. ožujka 2012.

1. Ovaj obrazac namijenjen je izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dvor. Potrebno je popuniti prazno mjestu
u uvodnom dijelu obrasca podacima o nazivu mjesnog odbora za koji se predlažu kandidati.
2. U prijedlogu liste kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova vijeća mjesnog
odbora bira putem kandidacijske liste. Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.
3. Broj članova Vijeća mjesnog odbora utvrđen je člankom 59. Statuta Općine Dvor («Službeni vjesnik» Općine Dvor, broj 31/09) i
člankom 3. stavak 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Dvor («Službeni vjesnik» Općine Dvor, broj
59/10), a kako slijedi.
- 5 članova - u mjesnom odboru do 200 stanovnika,
- 7 članova - u mjesnom odboru koji ima od 200 do 1000 stanovnika i
- 9 članova – u mjesnom odboru koji ima više od 1000 stanovnika.
4. Prijedlog kandidacijske liste podnosi se Izbornom povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora. Prijedlog mora biti dostavljen
najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.
5. Uz prijedlog kandidacijske liste dostavljaju se ovjerena očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature (obrazac OMO-3).
6. Ovaj obrazac treba popuniti čitko tiskanim slovima.

Napomene:

Četvrtak, 22. ožujka 2012.
»SLUŽBENI VJESNIK«
Broj 6 - Stranica 319

Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi (članak 11. stavak 3. Odluke)

»SLUŽBENI VJESNIK«

Nezavisna lista mjesnog odbora _________________________________________________
(napisati naziv mjesnog odbora)

____________________________________________
(napisati naziv mjesnog odbora)

PRIJEDLOG
NEZAVISNE LISTE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA ČLANOVE/ČLANICE
VIJEĆA MJESNOG ODBORA

IZBORNOM POVJERENSTVU ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE DVOR

Članak 11. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Općine Dvor («Službeni vjesnik» Općine Dvor, broj 59/10), te shodna
primjena Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave (NN, broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03,
43/04, 40/05, 44/05-pročišćeni tekst, 44/06 i 109/07)

OMO –2

Stranica 320 - Broj 6
Četvrtak, 22. ožujka 2012.

2.

NACIONALNOST

DATUM ROĐENJA

ADRESA

3._____________________________________

2. ____________________________________

Potpisi podnositelja prijave nezavisne kandidacijske liste: 1.____________________________________

IME I
PREZIME

Broj važeće osobne
iskaznice
i mjesto njenog izdavanja

»SLUŽBENI VJESNIK«

U Dvoru, ___________________
(datum)

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Redni
broj

LISTA KANDIDATA

Četvrtak, 22. ožujka 2012.
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5. Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost liste dužni su prikupiti:
- 15 potpisa za kandidacijsku listu za vijeće mjesnog odbora od 5 članova,
- 25 potpisa za kandidacijsku listu za vijeće mjesnog odbora od 7 članova i
- 50 potpisa za kandidacijsku listu za vijeće mjesnog odbora od 9 članova.
6. Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednu listu za izbor članova vijeća mjesnih odbora.
7. Prijedlog kandidature za izbor kandidata s kandidacijske liste mogu pravovaljano podržati samo birači s prebivalištem na području
mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.
8. Prva po redu tri potpisnika smatraju se podnositeljima prijave kandidacijske liste.
9. Prijedlog kandidacijske liste podnosi se Izbornom povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora. Prijedlog mora biti dostavljen
najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.
10. Uz prijedlog kandidacijske liste dostavljaju se ovjerena očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature (obrazac OMO-3).
11. Ovaj obrazac treba popuniti čitko tiskanim slovima.

1. Ovaj obrazac namijenjen je izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dvor. Potrebno je popuniti prazno mjestu u
uvodnom dijelu obrasca podacima o nazivu mjesnog odbora za koji se predlažu kandidati.
2. U prijedlogu liste kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora
bira putem kandidacijske liste. Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.
3. Naziv liste je «nezavisna lista mjesnog odbora ( naziv mjesnog odbora)».
- Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi.
4. Broj članova Vijeća mjesnog odbora utvrđen je člankom 59. Statuta Općine Dvor («Službeni vjesnik» Općine Dvor, broj 31/09) i
člankom 3. stavak 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Dvor («Službeni vjesnik» Općine Dvor, broj
59/10), a kako slijedi.
- 5 članova - u mjesnom odboru do 200 stanovnika,
- 7 članova - u mjesnom odboru koji ima od 200 do 1000 stanovnika i
- 9 članova – u mjesnom odboru koji ima više od 1000 stanovnika

Napomene:

Stranica 322 - Broj 6
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Četvrtak, 22. ožujka 2012.

11.

10.

IME I PREZIME

ADRESA

Broj važeće osobne iskaznice
i mjesto njezina izdavanja

POTPIS
BIRAČA

»SLUŽBENI VJESNIK«

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Red.br.

Nositelj liste _________________________________________________
(upisati ime i prezime prvog predloženog kandidata na listi)

Popis birača koji podržavaju Nezavisnu listu mjesnog odbora ___________________________________

Četvrtak, 22. ožujka 2012.
Broj 6 - Stranica 323

27.

26.

25.

24.

23.

Četvrtak, 22. ožujka 2012.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

»SLUŽBENI VJESNIK«

15.

14.

13.

12.

Stranica 324 - Broj 6

43.

42.

40.

39.

38.

37.

36.

35.

34.

33.

41.

Broj 6 - Stranica 325

»SLUŽBENI VJESNIK«

32.

31.

30.

29.

28.

Četvrtak, 22. ožujka 2012.

»SLUŽBENI VJESNIK«

U _________________________________
(mjesto i datum)

50.

49.

48.

47.

46.

45.

44.

Stranica 326 - Broj 6
Četvrtak, 22. ožujka 2012.

Četvrtak, 22. ožujka 2012.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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3.

OMO-3
Članak 11. st. 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora na području Općine Dvor («Službeni vjesnik»
Općine Dvor, br. 59/10), te shodna primjena čl.19.st. 1.
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj
33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/06, 109/07)

OČITOVANJE

KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA

VIJEĆA MJESNOG ODBORA __________________________________________________________
(napisati naziv mjesnog odbora)
Ja _______________________________________, _________________________________________
(ime i prezime kandidata)
(nacionalnost)
____________________________________________________________________
(adresa)
______________________________________________________________________
(broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja)
prihvaćam kandidaturu za člana Vijeća mjesnog odbora ______________________________________
(napisati naziv mjesnog odbora)
na izborima koji će se održati dana _________________ godine.

U __________________________
(mjesto i datum)

___________________________
(potpis kandidata)

Napomena:
Očitovanje o prihvaćanju kandidature mora biti ovjerovljeno od strane javnog bilježnika ili Izbornog
povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora.

Stranica 328 - Broj 6

»SLUŽBENI VJESNIK«

Četvrtak, 22. ožujka 2012.

4.

OMO-4
Članak 15. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora na području Općine Dvor («Službeni vjesnik»
Općine Dvor, br. 59/10), te shodna primjena Zakona
o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave (NN, broj33/01,
10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/06, 109/07)

IZJAVA

O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE DVOR

Ja _________________________________________________________________________________
(ime i prezime)
____________________________________________________________________________________
(adresa)
____________________________________________________________________________________
(broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja
izjavljujem da ću dužnost predsjednika - zamjenika predsjednika, člana – zamjenika člana
(naziv biračkog odbora)
obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s odredbama Ustava, Zakona i Odluke, te da se
nisam kandidirao za člana vijeća mjesnog odbora na području Općine Dvor.

U _______________________
(mjesto i datum)

_________________________
(potpis)

Četvrtak, 22. ožujka 2012.
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5.

OMO-5
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE DVOR
KLASA: 013-03/12-01/04
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.

Na temelju članka 18. alineja 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Općine Dvor («Službeni vjesnik» Općine Dvor, broj 59/10) Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća
mjesnih odbora Općine Dvor donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnog odbora _______________________________
(naziv mjesnog odbora)

koji će se održati ______________________________ određuju se biračka mjesta:
(datum održavanja izbora)

1.)biračko mjesto broj 1. u: ______________________________________________________
(navesti potpunu adresu i oznaku boračkog mjesta – birališta)

koje obuhvaća birače s prebivalištem u ___________________________________________________
(označiti puni naziv naselja, zaselka, ulice, kuće i sl.)

2.)biračko mjesto broj 2. u: ______________________________________________________
(navesti potpunu adresu i oznaku boračkog mjesta – birališta)

koje obuhvaća birače s prebivalištem u ___________________________________________________
(označiti puni naziv naselja, zaselka, ulice, kuće i sl.)

PREDSJEDNIK
MP

_________________

Stranica 330 - Broj 6
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Četvrtak, 22. ožujka 2012.

6.

OMO-6
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE DVOR
KLASA: 013-03/12-01/05
URBROJ: 2176/08-02-12/01
Dvor, 22. ožujka 2012.
Na temelju članka 18. alineja 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Općine Dvor («Službeni vjesnik» Općine Dvor, broj 59/10) Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća
mjesnih odbora Općine Dvor donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA
I.U birački odbor za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnog odbora
_______________________________________, koji će se održati____________________________,
(naziv mjesnog odbora)

(datum održavanja izbora)

za biračko mjesto broj: ________________________________________________________________
(navesti potpunu adresu i oznaku biračkog mjesta – birališta)

imenuju se:
1.______________________________ za predsjednika
2.______________________________ za člana
3.______________________________ za člana
1.______________________________ za zamjenika predsjednika
2.______________________________ za zamjenika člana
3.______________________________ za zamjenika člana
II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na biračkom mjestu za izbor članova
vijeća mjesnog odbora ___________________________, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

PREDSJEDNIK
MP

___________________

Četvrtak, 22. ožujka 2012.
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7.

OMO-7
OPĆINA DVOR
IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Članak 22. stavak 1. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Općine Dvor
(«Službeni vjesnik» Općine Dvor, broj 59/10)

GLASAČKI LISTIĆ

ZA IZBORE ZA KANDIDACIJSKU LISTU ČLANOVA/ČLANICA
VIJEĆA MJESNOG ODBORA _________________________
(naziv vijeća mjesnog odbora)

Važna napomena:
Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred samo jedne
kandidacijske liste za koju se glasuje.

1. ___________________________________________________________
(naziv liste)

_________________________________________ - nositelj/nositeljica liste
(ime i prezime)

2. ___________________________________________________________
(naziv liste)

_________________________________________ - nositelj/nositeljica liste
(ime i prezime)

(Tako sve do posljednje kandidacijske liste na zbirnoj listi kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća
mjesnog odbora)

Serijski broj:
MP
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Četvrtak, 22. ožujka 2012.

8.

OMO-8
IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
OPĆINE DVOR

Članak 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora na području Općine Dvor («Službeni vjesnik»
Općine Dvor, broj 59/10 )

(oznaka mj.
odbora )
(biračko
mjesto)

ZAPISNIK

O RADU BIRAČKOG ODBORA ZA KANDIDACIJSKE LISTE
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
_______________________________________
(naziv mjesnog odbora)
I.Birački odbor za biračko mjesto _________________________________________
(broj i naziv)
u sastavu:
1.__________________________________________ predsjednik
__________________________________________ zamjenik predsjednika
2.__________________________________________ član
__________________________________________ zamjenik člana
3.__________________________________________ član
__________________________________________ zamjenik člana
sastao se __________________ u ______ u prostorijama biračkog odbora i utvrdio da prostorije u
(datum)
(sati)
potpunosti odgovaraju – ne odgovaraju (nepotrebno precrtati) uvjetima iz članka 20. stavak 4. i 5. Odluke
o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Dvor
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ako ne odgovaraju uvjetima iz Odluke, navesti razloge za to)
II.Utvrđuje se da je birački odbor od nadležnog izbornog povjerenstva primio potreban izborni materijal
(kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata, izvod iz popisa birača, glasačku
kutiju, glasačke listiće, kemijske olovke, omotnice i dr.)
III.Nakon što je postavljena glasačka kutija s istaknutim glasačkim listićem, pripremljen izvod iz popisa
birača i glasački listići, biračko mjesto otvoreno je u _______ sati.
IV. Biračko mjesto zatvoreno je u ________ sati.
Biračima zatečenim u 19 sati pred biralištem omogućeno je glasovanje, pa je glasovanje završeno u
________ sati.
V.Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile – dogodile su se (nepotrebno precrtati) izvanredne okolnosti u
smislu odredaba Odluke i Zakona koje bi trebalo unijeti u zapisnik o radu biračkog odbora (ako su se
dogodile takve okolnosti, tada ih je potrebno opisati u ostavljenom prostoru).

Četvrtak, 22. ožujka 2012.
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-2_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.Tijekom vremena određenog za glasovanje, na označenom biračkom mjestu glasovali su sljedeći
birači*
a)Na temelju čl. 27.st.2 Odluke
(glasovanje uz potvrdu)
Red.
broj
IME I PREZIME

b)Na temelju čl. 28.st.1Odluke
(tjelesna mana, nepismen)
Red.
broj
IME I PREZIME

c)Na temelju čl.28.st.2 Odluke
(glasovanje izvan bir. mjesta)
Red.
broj
IME I PREZIME

*Ako ima više birača koji su glasovali na osnovi članka 27. st.2, članka 28. st. 1. i 2. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Dvor treba, prema istom obrascu, upisati svakog
birača na posebnom listu ili arku, koji je sastavni dio ovog zapisnika.
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-3VII.Birački odbor potom pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu:
Utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:
1.da je birački odbor preuzeo ukupno glasačkih listića .................................................. _______;
2.da je na biračkom mjestu ostalo ukupno neupotrijebljenih glasačkih listića................ _______;
3.da je u izvod iz popisa birača za biračko mjesto upisano birača ................................. _______; A
4.od čega je glasovalo birača ......................................................................................... ________;B
5.da je na biračkom mjestu temeljem članka 27. stavak 2. Odluke
(temeljem potvrde) glasovalo birača .......................................................................... ________:C
6.na osnovi navedenog, birački odbor utvrđuje da biračko mjesto za koje se
utvrđuje rezultat glasovanja ima ukupno birača (t.6.= t.3 + t.5) ............................... ______;A+C
7.utvrđeno je da je prema izvodu iz popisa birača i po članku 27. stavak 2. Odluke
(temeljem t.5. ovog obrasca) glasovalo ukupno birača (t.7. = t.4. + t.5.) ................. _______;B+C
8.otvorena je glasačka kutija za izbor članova vijeća mjesnog odbora
i nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno je da je u glasačkoj
kutiji bilo ukupno glasačkih listića ........................................................................ ______;D(E+F)
Ako je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja birača koji su
glasovali (točka 7. ovog obrasca), birački odbor prekida utvrđivanje rezultata
glasovanja na tom biračkom mjestu i sav izborni materijal odmah zapečaćuje i
upućuje Izbornom povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora.
9. a)važećim je utvrđeno glasačkih listića ................................................................. ________;E
b)nevažećim je proglašeno glasačkih listića ......................................................... _________;F
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-41.Lista_________________________________________________________________________
(naziv političke stranke, koalicije stranaka ili oznaka da li je lista nezavisna)
Nositelj: ____________________________ dobila je glasova .............................
__________;
2.Lista_________________________________________________________________________
(naziv političke stranke, koalicije stranaka ili oznaka da li je lista nezavisna)
Nositelj: _________________________________ dobila je glasova .............................
__________;
3.Lista_________________________________________________________________________
(naziv političke stranke, koalicije stranaka ili oznaka da li je-lista nezavisna)
Nositelj: _________________________________ dobila je glasova .............................
__________;
4. Lista _________________________________________________________________
(naziv političke stranke, koalicije stranaka ili oznake da li je lista nezavisna)
Nositelj : _________________________________ dobila je glasova …………………..
__________ ;
5. Lista _______________________________________________________________________________
(naziv političke stranke, koalicije stranaka ili oznaka da li je lista nezavisna)
Nositelj: ___________________________________ dobila je glasova …………………
___________;

VIII.a)Rad biračkog odbora promatrali su – nisu promatrali (nepotrebno precrtati) sljedeći promatrači
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(navesti ime i prezime promatrača i naziv pol. stranke ili predlagatelja birača koji su predložili liste ili nevl. udr.)

b)Na ovaj zapisnik promatrači koji su pratili rad biračkog odbora nemaju primjedbe – imaju
sljedeće primjedbe (nepotrebno precrtati): _______________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Potpisi promatrača:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
IX.Na ovaj zapisnik članovi biračkog odbora nemaju primjedbe – imaju sljedeće primjedbe (nepotrebno
precrtati):________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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-5________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(ako imaju primjedbe, potrebno ih je određeno navesti)

U ______________________
(mjesto)

____________________
(datum)

_______
(sati)

Članovi:

Predsjednik:

1. ___________________ 2.___________________

___________________

Zamjenici članova
1. ___________________ 2.____________________

Zamjenik predsjednika:
____________________
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9.

OMO-9

IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
OPĆINE DVOR

Članak 33. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora na području Općine Dvor («Službeni
vjesnik» općine Dvor, broj 59/10)

ZAPISNIK
O RADU IZBORNOG POVJERENSTVA ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNOG ODBORA
_____________________________________________
(naziv mjesnog odbora)

I.Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Dvor.
II.Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na biračkom mjestu utvrđeno je:
A.da mjesni odbor ima ukupno birača (obrazac OMO-8 toč. VII/6) ..................... _______
B.da je ukupno glasovalo birača (obrazac OMO-8 toč. VII/7) .............................. _______
C.da je važećim utvrđeno glasačkih listića ............................................................ _______
D. da je nevažećim proglašeno glasačkih listića .................................................... _______
III.Utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:
1.Lista_________________________________________________________________________
(naziv političke stranke, koalicije stranaka ili oznaka da li je lista nezavisna)
Nositelj: _______________________________ dobila je glasova .............................
__________;
2.Lista_________________________________________________________________________
(naziv političke stranke, koalicije stranaka ili oznaka da li je lista nezavisna)
Nositelj: ________________________________ dobila je glasova .............................
__________;
3.Lista_________________________________________________________________________
(naziv političke stranke, koalicije stranaka ili oznaka da li je lista nezavisna)
Nositelj: ________________________________ dobila je glasova .............................
__________;
4. Lista _________________________________________________________________
(naziv političke stranke, koalicije stranaka ili oznaka da li je lista nezavisna)
Nositelj: ________________________________ dobila je glasova …………………….
___________ ;
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-25. Lista _______________________________________________________________________________
(naziv političke stranke, koalicije stranaka ili oznaka da li je lista nezavisna)
Nositelj: ________________________________ dobila je glasova ………………… ______________.

IV. a) Rad Povjerenstva promatrali su – nisu promatrali (nepotrebno precrtati) sljedeći promatrači
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime promatrača i naziv pol. stranke ili predlagatelja birača koji su predložili liste ili nevl. udr.)

b)Na ovaj zapisnik promatrači koji su pratili rad izbornog povjerenstva nemaju primjedbe – imaju
sljedeće primjedbe (nepotrebno precrtati): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Potpisi promatrača:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
V.Na ovaj zapisnik članovi izbornog povjerenstva nemaju primjedbe – imaju sljedeće primjedbe (nepotrebno
precrtati)________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
( ako imaju primjedbe, potrebno ih je određeno navesti)

U ______________________
(mjesto)

____________________
(datum)

_______
(sati)

Članovi:

Predsjednik:

1. ___________________ 2.___________________

___________________

Zamjenici članova
1. ___________________ 2.____________________

Zamjenik predsjednika:
____________________

Četvrtak, 22. ožujka 2012.
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SADRŽAJ
OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

18.

1.

Odluka o korištenju javnih površina na
području Općine Dvor

293

2.

Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Dvor

294

3.

Odluka o poništenju postupka prikupljanja ponuda za održavanje nerazvrstanih
cesta u zimskom i ljetnom periodu na
području Općine Dvor

295

4.

5.

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći
za opremu novorođenog djeteta u 2012.
godini

295

Odluka o raspoređivanju sredstava iz
Proračuna Općine Dvor za 2012. godinu
za redovito financiranje političkih stranaka
i nerazvrstanih članova zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Dvor

296

6.

Odluka o otpisu potraživanja

297

7.

Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje poslova održavanja javne
rasvjete na području Općine Dvor na
vrijeme od četiri godine, temeljem ugovora

297

8.

Odluka o kupovini ulja za loženje

298

9.

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

298

Odluka o prihvaćanju Izvješća o utrošku
sredstava šumskog doprinosa za 2011.
godinu

298

10.

11.

12.

Odluka o imenovanju članova stalnog
sastava Izbornog povjerenstva za izbor
članova vijeća mjesnih odbora na području
Općine Dvor

303

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća za 2011. godinu Dječjeg vrtića
»Sunce« u Dvoru

304

Zaključak o usvajanju Plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg
vrtića »Sunce« u Dvoru za pedagošku
2011/2012. godinu

304

21.

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu

304

22.

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća za 2011. godinu Knjižnice i čitaonice Dvor

304

Zaključak o usvajanju Plana i programa
rada za 2012. godinu Knjižnice i čitaonice Dvor

305

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu za 2011. godinu Općinskog
društva Crvenog križa Dvor

305

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća za 2011. godinu Općinskog društva
Crvenog križa Dvor

305

Zaključak o usvajanju Plana i programa
rada za 2012. godinu Općinskog društva
Crvenog križa Dvor

305

27.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
Općine Dvor u 2012. godini

306

28.

Program javnih potreba u predškolskom
odgoju Općine Dvor u 2012. godini

307

29.

Program javnih potreba u školstvu Općine
Dvor u 2012. godini

308

30.

Program javnih potreba u kulturi Općine
Dvor u 2012. godini

308

31.

Program javnih potreba u sportu Općine
Dvor za 2012. godinu

310

32.

Program utroška sredstava ostvarenih
od zakupa poljoprivrednog zemljišta u
2012. godini

311

19.

20.

23.

24.

25.

299

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Općine Dvor

299

Odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice
i čitaonice Dvor

300

14.

Ponovljeni natječaj za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Dvor

300

15.

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnoj naknadi

301

16.

Odluka o subvencijama u poljoprivredi
u Općini Dvor u 2012. godini

302

17.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
načelnika za razdoblje od 1. srpnja - 31.
prosinca 2011. godine

303

13.

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu za pedagošku 2010/2011.
godinu Dječjeg vrtića »Sunce« u Dvoru

26.

AKTI MANDATNE KOMISIJE
1.

Izvješće o prestanku mandata i početku
obnašanja dužnosti zamjenika člana
Općinskog vijeća Općine Dvor

311

AKTI ODBORA ZA
STATUT I POSLOVNIK
1.

Obvezatne upute broj I. o redoslijedu
izbornih radnji i tijeku rokova po Odluci
o izboru članova vijeća mjesnih odbora
na području Općine Dvor

312
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Obvezatne upute broj II. o obrascima
za provođenje izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Općine Dvor
Obvezatne upute broj III. o pravima i
dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora
za članove vijeća mjesnih odbora
Obvezatne upute broj IV. o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati
na biračkom mjestu
Obvezatne upute broj V. o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koji se nalaze u
bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih
osoba
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina
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