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SUBOTA, 15. LIPNJA 2002.BROJ: 8 GODINA  XLVIII

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

     2002.
SLUÆBENI VJESNIK

10.

Na temelju članka 41. Zakona o izvršavanju
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001.
godinu (»Narodne novine« broj 130/00, 59/01 i 95/
01) i članka 27. točke 2. Statuta Grada Novske
(»Službeni vjesnik« broj 17/01), Gradsko vijeće Grada
Novske na sjednici održanoj 22. svibnja 2002. godine
donijelo je

O D L U K U

o zaduženju Grada Novske kod Hrvatske banke
za obnovu i razvoj

Članak 1.

Radi izvršenja izdataka utvr�enih Odlukom o
izvršenju proračuna Grada Novske za 2002. godinu,
Grad Novska zadužuje se uzimanjem dugoročnog
kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj, uz
slijedeće uvjete:

- iznos kredita 17.500.000,00 kuna

- kamatna stopa 6%

- rok otplate 12 godina

Članak 2.

Kredit će se koristiti namjenski, isključivo za otplatu
postojećeg kredita kod KARTNER LANDES und
HYPOTHEKENBANK AD Domgass 5, Klagenfurt, za
neotplaćeni iznos od 17.500.000,00 kuna.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Novske, Antun
Vidaković, dipl. ing. za zaključenje ugovora o kreditu
shodno uvjetima članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 403-02/02-01/07
Urbroj: 2176/04-01-02-1
Novska, 6. lipnja 2002.

Predsjednik Gradskog vijeća
Zlatko Preksavec, prof., v.r.

11.

Na temelju članka 27. stavka 1. alineje 2. Statuta
Grada Novske (»Službeni vjesnik« broj 17/01 i 4/
02), Gradsko vijeće Grada Novske na sjednici održanoj
22. svibnja 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju Kulturnog
vijeća

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Novske
(»Službeni vjesnik« broj 26/01) u članku 3. stavak
1. riječ: »devet« zamjenjuje se riječju »jedanaest«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. alineji prvoj riječ »šest«
zamjenjuje se riječju »osam«.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 601-02/02-01/04
Urbroj: 2176/04-01-02-1
Novska, 22. svibnja 2002.

Predsjednik Gradskog vijeća
Zlatko Preksavec, prof., v.r.
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AKTI TAJNIŠTVA

1.

Nakon izvršenog uspore�ivanja s izvornim tekstom
utvr�ena je pogreška u Poslovniku Gradskog vijeća
Grada Novske objavljenom u »Službenom vjesniku«
broj 2/02 od 22. veljače 2002. godine, pa se daje
slijedeći

I S P R A V A K

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske

I.

U članku 8. stavku 2. Poslovnika umjesto riječi
»obavljati« treba stajati »obnašati«, umjesto riječi
»pridražavati« treba stajati »držati«, umjesto riječi
»štititi ustavni poredak Republike Hrvatske« treba
stajati »poštovati pravni poredak i zalagati se za
svekoliki napredak Republike Hrvatske i Grada
Novske.«

U članku 33. stavku 1. Poslovnika umjesto riječi
»na prijedlog jednog gradskog vijećnika koji podrži
najmanje 1/3 gradskih vijećnika« treba stajati »na
prijedlog najmanje pet članova Gradskog vijeća.«

II.

Ovaj Ispravak bit će objavljen u »Službenom
vjesniku« Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

TAJNIŠTVO

Klasa: 011-03/02-01/06
Urbroj: 2176/04-07-02-2
Novska, 6. lipnja 2002.

Tajnik
Ivanka Zečević-Šolta, dipl. iur., v.r.

GRAD PETRINJA
AKTI TAJNIŠTVA

1.

Nakon izvršene usporedbe izme�u izvornog teksta
i objavljenog teksta Odluke o utvr�ivanju zvanja i
koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta
dužnosnika, službenika i namještenika u tijelima
Gradske uprave Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«
broj 3/02), utvr�ena je pogreška u prijepisu na način
da je izostavljen članak 5. predmetne Odluke, pa se
daje slijedeći

I S P R A V A K

Odluke o utvr�ivanju zvanja i koeficijenata
složenosti poslova radnih mjesta dužnosnika,
službenika i namještenika u tijelima Gradske

uprave Grada Petrinje

I.

Iza članka 4. dodaje se ispušteni članak 5. koji
glasi:

»Za rukovo�enje unutarnjim ustrojstvenim
jedinicama upravnih tijela utvr�uje se koeficijent 0,20,
koji se zbraja s koeficijentom radnog mjesta službenika.«

Ostali članci dobivaju redni broj za jedan veći od
onih objavljenih u Odluci.

Tajnik Grada izraditi će pročišćeni tekst Odluke.

II.

Ovaj Ispravak objavit će se u »Službenom vjesniku«
Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

TAJNIŠTVO

Klasa: 022-05/02-01/74
Urbroj: 2176/06-02-02-4
Petrinja, 13. lipnja 2002.

Tajnik
Sanja Volner Abramović, dipl. iur., v.r.

OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

2.

Na temelju članka 54. Zakona o prijevozu u
cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 36/98) i
članka 39. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«
broj 19/01), Općinsko poglavarstvo Općine Dvor  na
sjednici održanoj 3. lipnja 2002 godine donosi

Z A K L J U Č A K
o raspisivanju natječaja za obavljanje autotaksi
prijevoza osoba na temelju ugovora o koncesiji

I.
Ovim Zaključkom utvr�uju se pojedina pitanja iz

nadležnosti Općinskog poglavarstva, a koja nisu
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ure�ena zakonom i Odlukom o autotaksi prijevozu
osoba, a moraju se urediti prije objave natječaja.

II.
Temeljem članka 5. Odluke o autotaksi prijevozu

(»Službeni vjesnik« broj 2/00) Općinsko poglavarstvo
Općine Dvor utvr�uje da se objave dvije koncesije
za obavljanje autotaksi prijevoza osoba.

III.
Temeljem članka 6. Odluke navedene u točki II.

ovog Zaključka Općinsko poglavarstvo odre�uje da
najniži iznos naknade za koncesiju po jednom vozilu
iznosi 500,00 kn godišnje.

IV.
Sukladno članku 9. Odluke iz točke II. i III. ovog

Zaključka preciznije odredbe o obavljanju autotaksi
prijevoza osoba uredit će se Ugovorom izme�u
ugovornih strana.

V.
Ponude po natječaju u smislu ovog Zaključka,

javno otvara Povjerenstvo za nabavu roba i usluga,
sastavlja zapisnik i podnosi izvješće Općinskom
poglavarstvu.

VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja

i objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 340-05/02-01-02
Urbroj: 2176/08-02-02-02-01
Dvor, 3. lipnja 2002.

Predsjednik
Nikola Carić, dipl. iur., v.r.

3.

Na temelju ukazane potrebe o organiziranom
pristupu održavanja nerazvrstanih općinskih cesta,
koja proizlazi iz zahtjeva gra�ana Općinsko poglavarstvo
Općine Dvor temeljem članka 39. Statuta Općine
Dvor (»Službeni vjesnik« broj 19/01), na sjednici
održanoj 3. lipnja 2002. godine donosi

P R I V R E M E N I   P R O G R A M

održavanja lokalnih nerazvrstanih cesta u
Općini Dvor u 2002. godini

I.

Kod Rebalansa Proračuna za 2002. godinu izdvojiti
stavke Proračuna s naslova:

a) šumskog doprinosa,

b) komunalne naknade u dijelu održavanja
komunalne infrastrukture.

Tako utvr�ena stavka Proračuna mora se realizirati
kroz održavanje nerazvrstanih cesta.

II.

Prioritet održavanja cesta odre�uje se po principu:

a) ceste u zoni naplate komunalne naknade,

b) ceste u zoni gospodarske aktivnosti Hrvatskih
šuma,

c) ceste koje koriste veći broj gra�ana.

III.

Za slučaj realizacije sredstava donacije, kada se
ista realiziraju u suradnji s Općinom, prioritet održavanja
cesta bio bi obrnut u odnosu na prioritete utvr�ene
u točki II. ovog Programa i to:

a) ceste koje koriste veći broj gra�ana,

b) ceste u zoni gospodarske aktivnosti Hrvatskih
šuma,

c) ceste u zoni naplate komunalne naknade.

IV.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,
objavit će se na oglasnoj ploči Općine Dvor i u
»Službenom vjesniku« Općine Dvor.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 340-03/02-01/01
Urbroj: 2176/08-02-02-01
Dvor, 3. lipnja 2002.

Predsjednik
Nikola Carić, dipl. iur., v.r.

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

20.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu
(»Narodne novine« broj 92/94) i članka 13. Statuta
Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik« broj
24/01), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica na
sjednici održanoj 30. travnja 2002. godine donosi

G O D I Š N J I   O B R A Č U N

Proračuna Općine Hrvatska Dubica za 2001.
godinu
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Članak 1.
Godišnji obračun Proračuna Općine Hrvatska Dubica

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2001.
godine sadrži:

- ukupno ostvarene prihode
u iznosu 4.206.954,00 kn

- ukupno izvršene izdatke 3.663.179,00 kn
- razlika izme�u ostvarenih

prihoda i izvršenih izdataka 543.775,00 kn

- izdvajanje sredstava u
stalnu pričuvu 240.000,00 kn

- višak prihoda 303.775,00 kn

Članak 2.

Ostvareni primici i izvršeni izdaci za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2001. godine prikazani
su u Bilanci primitaka i izdataka kako slijedi:

IZVRŠENJE BILANCE PRIMITAKA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE HRVATSKA DUBICA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2001. godine

Sku-
pina

Pod-
skup. PRIHODI Planirano Ostvareno Index

u kunamaA) PRIHODI

UKUPNI PRIHODI (I+II+III+IV) 4.961.000,00 4.206.954,00 85

I. Tekući prihodi (1+2) 1.626.639,00 1.116.664,00 69

1. Prihodi od poreza 798.639,00 618.251,00 78

000 Porez na dohodak 624.000,00 490,405,00 79

10 Porezi na dohodak 857.000,00 667.354,00 78
30 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi -233.000,00 -176.949,00 76

005 Porezi na dobit 85.000,00 75.566,00 89

10 Porez na dobit od poduzetnika 85.000,00 75.566,00 89

015 Porez na promet nekretnina 40.000,00 28.600,00 72

40 Porez na promet nekretnina 40.000,00 28.600,00 72

020 Porez na promet i potrošnju 49.639,00 23.680,00 48

30 Porez na promet proizvoda i usluga 3.000,00 — —
40 Porez na tvrtku i naziv tvrtke 25.000,00 13.112,00 53

Porez na reklame 3.000,00 962,00 33
Porez na korištenje javnih površina 3.000,00 977,00 33
Porez na kuće za odmor 3.639,00 — —

50 Porez na potrošnju 12.000,00 8.629,00 72

2. Neporezni prihodi 828.000,00 498.413,00 61

035 Prihodi od poduzetničke djelatnosti i imovine 38.000,00 14.265,00 38

30 Prihodi od kamata 12.000,00 9.974,00 84
40 Naknada za uporabu javnih opć. površina 6.000,00 3.905,00 66
40 Ostali prihodi od imovine 20.000,00 386,00 2

040 Državne i upravne pristojbe 10.000,00 823,00 9

20 Javnobilježničke pristojbe 10.000,00 823,00 9

045 Prihodi po posebnim propisima 710.000,00 454.257,00 64

40 Komunalni doprinosi i druge naknade utvr�ene
posebnim zakonom 270.000,00 136.920,00 51
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60 Šumski doprinos 400.000,00 309.313,00 78
70 Ostali prihodi po posebnim propisima 20.000,00 — —
80 Ostali neporezni prihodi 20.000,00 8.024,00 41

050 Prihodi od vlastite djelatnosti 70.000,00 29.068,00 42

20 Iznajmljivanje prostora i opreme (STPV) 40.000,00 29.068,00 42
20 Ostali općinski prihodi 30.000,00 — —

II. Kapitalni prihodi 1.730.424,00 1.778.818,00 103

055 Prihodi od prodaje imovine 30.000,00 — —

Prihodi od prodaje zemljišta u opć. vlasn. 30.000,00 — —

060 Prihodi iz proračuna 1.700.424,00 1.778.818,00 105

20 Prihodi iz Državnog proračuna 1.700.424,00 1.778.818,00 105

III. Potpore 1.024.000,00 752.443,00 74

065 Potpore 1.024.000,00 752.443,00 74

10 Potpore od Sisačko-moslavačke županije 350.000,00 314.313,00 90
Potpore od Ministarstva kulture 200.000,00 200.000,00 100
Ostale potpore 474.000,00 238.130,00 51

080 IV. Sredstva prenesenih prihoda iz
prethodne godine 579.937,00 559.029,00 97

10 Preneseni prihodi iz prethodne godine 579.937,00 559.029,00 97

Sku-
pina

Pod-
skup. PRIHODI Planirano Ostvareno Index

u kunama

Sku-
pina

Pod-
skup. IZDACI Planirano Ostvareno Index

u kunamaB) IZDACI

Odje-
ljak

UKUPNI IZDACI (I+II+III) 4.961.000,00 3.663.179,00 74

I. Tekući izdaci 3.610.000,00 2.832.882,00 79

100 Izdaci poslovanja 2.079.000,00 1.685.342,00 82

10 Izdaci za zaposlene 817.000,00 771.820,00 96
010 Osnovne bruto plaće 548.000,00 530.500,00 97
020 Naknade plaća 30.000,00 29.907,00 100
040 Doprinosi poslodavca 92.000,00 87.765,00 96
050 Naknade troškova zaposlenima 34.000,00 23.994,00 71
050 Naknade članovima Općinskog poglavarstva 98.000,00 87.293,00 99
050 Naknada predsjedniku Općinskog vijeća 15.000,00 12.361,00 92

20 Izdaci za materijal, energiju, komunalne i
ostale usluge za redovne potrebe 249.000,00 190.215,00 77

010 Izdaci za električnu energiju 27.000,00 23.967,00 89
010 Izdaci za vodu 5.800,00 5.083,00 88
010 Izdaci za iznošenje i odvoz smeća 1.200,00 1.054,00 88
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010 Izdaci za sredstva za čišćenje 5.000,00 1.935,00 39
020 Izdaci za uredski materijal 21.000,00 13.321,00 64
020 Izdaci za fotokop. i kompjut. materijal 10.000,00 6.401,00 65
020 Izdaci za priručnike i časopise 9.000,00 8.200,00 92
020 - 20 Izdaci za gorivo 15.000,00 15.000,00 100
025 - 20 Izdaci za lož ulje 20.000,00 15.708,00 79
025 - 70 Izdaci za ostali potrošni materijal 20.000,00 — —
030 Izdaci za telefonske razgovore 19.000,00 16.327,00 86
030 Izdaci za poštanske i dostavljačke pošiljke 17.000,00 13.738,00 81
040 Izdaci za informiranje - objava 30.000,00 23.397,00 78
050 Izdaci za službena putovanja 7.000,00 6.441,00 93
050 Izdaci za dnevnice članovima

Općinskog vijeća 25.000,00 24.939,00 100
020 Ostali izdaci članov. Općinskog

vijeća - poklon djeci 10.000,00 9.600,00 96
060 Izdaci za osiguranje 7.000,00 5.104,00 73

30 Izdaci za tekuće održavanje 1.013.000,00 723.307,00 72

010 Izdaci za tekuće održavanje
prijevoznih sredstava 30.000,00 24.259,00 81

020 Izdaci za tekuće održavanje
namještaja i opreme 35.000,00 3.878,00 12

030 Izdaci za tekuće održavanje zgrada 10.000,00 — —
040 Izdaci za tekuće održavanje lokalnih cesta 294.000,00 288.448,00 —
080 Izdaci za ostala tekuća odražvanja 644.000,00 406.722,00 64

- održavanje vodovoda i kanalizacije 20.000,00 11.189,00 56
- javna rasvjeta 90.000,00 89.519,00 100
- održavanje javne rasvjete (zamjena

dotr. svjetiljki) 149.000,00 125.691,00 85
- održavanje groblja i prilaznih puteva 50.000,00 32.608,00 66
- održav. parkova i ostalih zelenih površina 70.000,00 29.680,00 43
- sanac. i održav. nogostupa, te odvod.

kanala uz ceste 85.000,00 — —
- sanacija i održavanje odvodnih kanala 70.000,00 65.955,00 95
- zimsko odražvanje lokalnih cesta 50.000,00 — —
- ostala nespomenuta održavanja 60.000,00 52.080,00 87

200 Financijski i ostali vanjski izdaci 697.000,00 429.648,00 64

10 Izdaci izravno vezani za poljoprivredu i
šumarstvo 10.000,00 4.080,00 41

25 Izdaci za izradu Prostornog plana Općine 400.000,00 242.050,00 61
30 Izdaci za ispitivanje vode 10.000,00 5.785,00 58
40 Financijski izdaci

010 Izdaci za platni promet i za bankarske usluge 6.000,00 4.822,00 81
50 Izdaci za popis stanovništva 27.000,00 26.944,00 100

80 Ostali nespomenuti izdaci 244.000,00 145.947,00 60
030 Izdaci za članarinu Savezu gradova 7.000,00 4.341,00 63
040 Izdaci za stručne ispite 5.000,00 — —
060 Izdaci za pribavljanje stručnog mišljenja i

za intelektualne usluge
- Izdaci za odvjetničke i javnobilježn. usluge 10.000,00 4.822,00 49
- Ostale nespomenute intelektualne usluge 50.000,00 45.682,00 92

065 Izdaci za reprezentaciju i svečane sjednice 50.000,00 20.984,00 42
070 Izdaci za izbore 55.000,00 51.043,00 93

Sku-
pina

Pod-
skup. IZDACI Planirano Ostvareno Index

u kunama

Odje-
ljak
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070 Izdaci Ministarstva financija za stambeno
zbrinjavanje HRVI 7.000,00 6.631,00 95

070 Ostali nespomenuti izdaci 60.000,00 12.444,00 21

300 Tekući prijenosi proračunima i
proračunskim korisnicima 246.000,00 217.000,00 89

50 Ostali tekući prijenosi sredstava
proračunskim korisnicima

010 Knjižnica i čitaonica »Ivo K.« Hrv. Dubica 210.000,00 210.000,00 100
010 OŠ »Ivo Kozarčanin« Hrv. Dubica 36.000,00 7.000,00 20

310 Tekući prijenosi i potpore
izvanproračunskim korisnicima 427.000,00 389.520,00 92

10 Tekući prijenosi sredstava gra�anima,
kućanstvima i nefinancijskim
organizacijama 43.000,00 41.020,00 96

010 Prijenos sredstava za pomoć obiteljima
i kućanstvima 20.000,00 18.020,00 91

010 Prijenos sredstava Udruzi slijepih 3.000,00 3.000,00 100
080 Potpore učenicima i studentima 20.000,00 20.000,00 100

20 Prijenos sredstava neprofitnim
organizacijama 384.000,00 348.500,00 91

010 Prijenos sredstava športskim udrugama 64.000,00 58.500,00 92
- NK »Una-Mladost« Hrv. Dubica 20.000,00 20.000,00 100
- Šahovski klub »Una« Hrv. Dubica 7.000,00 4.500,00 65
- LD »Jelen« Hrv. Dubica 30.000,00 30.000,00 100
- ŠRU »Mladica« 7.000,00 4.000,00 58

050 Prijenos sredstava vjerskim zajednicama 30.000,00 30.000,00 100
060 Prijenos sredstava ostalim udrugama

gra�ana i političkim strankama 260.000,00 247.000,00 95
- DVD Hrv. Dubica 140.000,00 140.000,00 100
- VZP Hrv. Kostajnica 85.000,00 85.000,00 100
- KUD »Jeka« Hrv. Dubica 10.000,00 10.000,00 100
- UHDDR Hrv. Dubica 5.000,00 — —
- UHVDR Kost. Selište 5.000,00 — —
- Ostale udruge proistekle iz Domov. rata 5.000,00 3.000,00 60
- Političke stranke 7.000,00 5.000,00 72
- Udruga žena »DUŽ« Hrv. Dubica 3.000,00 2.000,00 67

070 Ostali prijenosi sredstava neprofitnim
organizacijama 20.000,00 5.000,00 25

070 Crveni križ Hrvatske Hrv. Kostajnica 10.000,00 10.000,00 100

500 Ostali tekući prijenosi i potpore 161.000,00 111.372,00 70

10 010 Prijenosi sredstava i potpore gradskom
prometu »Čazmatrans« 91.000,00 42.000,00 47

040 Ostali prijenosi i potpore poduzećima 70.000,00 69.372,00 100

600 II. Izdaci za nabavu, izgradnju i
investicijsko održavanje kapitalnih
sredstava 1.281.000,00 830.297,00 65

20 Gra�evinski objekti 640.000,00 519.675,00 82
030 Hrvatski dom u Hrv. Dubici 300.000,00 216.394,00 73

Sku-
pina

Pod-
skup. IZDACI Planirano Ostvareno Index

u kunama

Odje-
ljak
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040 Ostali gra�evni objekti
- vodovodna mreža u Hrv. Dubici 240.000,00 232.237,00 97
- sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih

voda u Hrv. Dubici 100.000,00 71.044,00 72

30 Uredski namještaj i oprema 112.000,00 80.630,00 72
020 Kompjutori, pisači i ostali 30.000,00 29.573,00 99
030 Sistemski programi 65.000,00 34.233,00 53
040 Telefoni 2.000,00 1.997,00 100
080 Ostali namještaj i oprema 15.000,00 14.827,00 99

40 Prijevozna sredstva 100.000,00 98.993,00 99
010 Osobni automobil 100.000,00 98.993,00 99

80 Gradnja kapitalnih objekata 329.000,00 130.999,00 40
070 Gradnja ostalih kapitalnih objekata

- Hrvatski dom Baćin 50.000,00 — —
- Nogometno igralište u Hrv. Dubici 169.000,00 23.172,00 14
- Groblje u naselju Slabinja 56.400,00 56.336,00 100
- Prostor za prodaju na klupama 53.600,00 51.491,00 97

Investicijsko održavanje 100.000,00 — —
Hrvatski dom Cerovljani 100.000,00 — —

Izdvajanje sredstava u stalnu pričuvu 70.000,00 240.000,00 —

Sku-
pina

Pod-
skup. IZDACI Planirano Ostvareno Index

u kunama

Odje-
ljak

Članak 3.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna stupa na snagu
osmog dana od dana objave u »Službenom vjensiku«
Općine Hrvatska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-05/02-01/02
Urbroj: 2176/10-00-02/01
Hrvatska Dubica, 3. svibnja 2002.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.

21.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 13.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica
na sjednici održanoj 30. travnja 2002. godine donijelo
je

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna
Općine Hrvatska Dubica za 2001. godinu

Članak 1.

Usvaja se Godišnji obračun Proračuna Općine
Hrvatska Dubica za 2001. godinu i čini sastavni dio
ove Odluke.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-05/02-01/02
Urbroj: 2176/10-01-02/02
Hrvatska Dubica, 3. svibnja 2002.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.

22.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 13.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
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broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica
na sjednici održanoj 28. svibnja 2002. godine donijelo
je

O D L U K U

o usvajanju nalaza revizije poslovanja Općine
Hrvatska Dubica za period 1. siječnja do 31.

prosinca 2001. godine

Članak 1.

Usvaja se nalaz revizije poslovanja Općine Hrvatska
Dubica za period 1. siječnja do 31. prosinca 2001.
godine.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 041-01/02-01/01
Urbroj: 2176/10-01-02/05
Hrvatska Dubica, 31. svibnja 2002.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.

23.

Na temelju Zakona o unutarnjim poslovima
(»Narodne novine« broj 76/94), Zakona o zaštiti od
elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/
97), Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«
broj 58/93), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 13.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica
na sjednici održanoj 28. svibnja 2002. godine donijelo
je

O D L U K U

o usvajanju Planova zaštite i spašavanja -
djelovanja civilne zaštite na području Općine

Hrvatska Dubica

Članak 1.

Usvajaju se Planovi zaštite i spašavanja - djelovanja
civilne zaštite na području Općine Hrvatska Dubica i
to:

1. Zaštita i spašavanje od požara,

2. Program ugroženosti stanovništva i
materijalnih dobara i procjena vlastitih mogućnosti
za spašavanje u Općini Hrvatska Dubica,

3. Zbrinjavanje ugroženih, stradalih, prognanih
i izbjeglih osoba,

4. Evakuacija stanovništva,

5. Veterinarska zaštita i pomoć,

6. Zamračivanje,

7. Prva medicinska pomoć,

8. Zaštita i spašavanje na vodama,

9. Zaštita od nekontroliranog osloba�anja opasnih
tvari i uporabe radijsko-kemijsko-bioloških sredstava,

10. Zaštita i spašavanje bilja i biljnih proizvoda,

11. Zaštita od epidemija i asanacija,

12. Sklanjanje pučanstva,

13. Zaštita i spašavanje od rušenja visokih brana,
te obrana od poplava,

14. Zaštita i spašavanje iz ruševina.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 214-01/02-01/02
Urbroj: 2176/10-01-02/02
Hrvatska Dubica, 31. svibnja 2002.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.

24.

Na temelju članka 13a. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje)
i članka 13. Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni
vjesnik« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Hrvatska
Dubica na sjednici održanoj 28. svibnja 2002. godine
donijelo je

O D L U K U

o prihvaćanju ponude za obavljanje poslova
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Hrvatska Dubica do 31.

prosinca 2005. godine

Članak 1.

Prihvaća se ponuda Društva s ograničenom
odgovornošću »Komunalac - Hrvatska Dubica« d.o.o.
za komunalne djelatnosti za obavljanje poslova
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Hrvatska Dubica do 31. prosinca 2005. godine.

Članak 2.

S ponuditeljem iz članka 1. ove Odluke sklopiti
će se ugovor kojim će se regulirati me�usobna prava
i obveze.
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Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-02/01-01/02
Urbroj: 2176/10-01-02/09
Hrvatska Dubica, 31. svibnja 2002.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.

25.

Na temelju članka 17. stavka 9. Zakona o
veterinarstvu (»Narodne novine« broj 70/97 i 105/
01), Zakona o dobrobiti životinja (»Narodne novine«
broj 19/99) i članka 13. Statuta Općine Hrvatska
Dubica (»Službeni vjesnik« broj 24/01), Općinsko
vijeće Općine Hrvatska Dubica na sjednici održanoj
28. svibnja 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o uvjetima i načinu držanja životinja, načinu
postupanja s neupisanim, napuštenim i

izgubljenim životinjama na području Općine
Hrvatska Dubica

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i načini držanja
životinja, njihovog smještaja i hranidbe, zaštita, te
način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
i provo�enje mjera za suzbijanje zaraznih bolesti od
tih životinja na području Općine Hrvatska Dubica
(nadalje: Općina).

Općina će voditi brigu i poduzimati sve aktivnosti
s ciljem ure�enja svih odnosa za dobrobit životinja,
te za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja,
a u tom smislu poticati:

- osnivanje higijenskih servisa (službe za
prikupljanje napuštenih i izgubljenih životinja), a koji
bi omogućili pravodobno i stručno interveniranje na
terenu,

- osnivanje skloništa za životinje (prostori u kojima
se smještaju prona�ene, napuštene i izgubljene životinje
na daljnju brigu i moguće udomljenje).

DRŽANJE ŽIVOTINJA

Članak 2.

Posjednik životinje je svaka pravna ili fizička osoba
koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna
za zdravlje i dobrobit životinja.

Posjednik životinje, ovisno o vrsti i potrebama
životinje, dužan je životinju hraniti, napajati, njegovati,
smjestiti je u odgovarajući prostor zaštićen od
vremenskih nepogoda i osigurati joj zdravstvenu zaštitu
(liječenje, cijepljenje i sl.), a sve s ciljem zaštite
zdravlja životinje i zdravlja ljudi.

Posjednik životinje snosi troškove zaštitnih cijepljenja
i dijagnostičkih pretraga te sve druge troškove u
svezi provo�enja mjera za otkrivanje i sprječavanje
zaraznih bolesti životinja koje za svaku godinu utvr�uje
ministar.

Sa životinjama se mora postupati na način da im
se ne nanosi bol, patnja ili ozljeda.

Nitko ne smije životinji nanositi bol, patnju ili ju
ubiti bez razloga.

Članak 3.

Posjednici goveda, ovaca, koza, svinja i konja, a
na prijedlog ministra i drugih životinja, obvezni su
izvršiti označivanje istih putem ovlaštene veterinarske
stanice i ambulante koje o tomu vode evidenciju.

Iznimno, označivanje iz stavka 1. ovog članka
može provesti i selekcijska služba.

Troškove za označivanje snosi posjednik životinje.

Članak 4.

Držanje i uzgoj životinja, u smislu odredbi Zakona
o veterinarstvu, može se vršiti sukladno Prostornom
planu ure�enja Općine.

Farme kopitara i papkara veće od 20 uvjetnih
grla, peradi i kunića veće od 10 uvjetnih grla, ribnjaci
moraju udovoljavati veterinarsko-zdravstvenim i
zoohigijenskim uvjetima.

Članak 5.

Hranjenje, liječenje i klanje životinja može se
vršiti na način i u objektima sukladno uvjetima
propisanim zakonom.

Članak 6.

Psi, osim onih dobroćudnih, patuljastih pasmina
i mla�ih od tri mjeseca koji se drže izvan stana
odnosno zgrade moraju biti vezani za lanac s ogrlicom
za čvrsti i nepomični predmet ili žicu šetalicu u dvorištu
odnosno drugom prostoru za držanje pasa.

Iznimno, tijekom noći, psi mogu biti pušteni s
lanca ali tada moraju biti u dobro ogra�enom prostoru
sa zaključanim vratima.

Članak 7.

Ukoliko ulazna vrata nisu uvijek zaključana pas
mora biti smješten u dijelu gdje ne može doći u
doticaj s osobama koje po službenoj dužnosti ulaze
na taj posjed, a na ulaznim vratima mora biti postavljena
pločica s natpisom upozorenja za opasnost od psa.
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Članak 8.

Zabranjeno je držanje pasa ili mačaka u zajedničkim
prostorijama stambenih zgrada i ispred stambenih
zgrada, a ukoliko isti budu onečišćeni posjednik psa
i mačke dužan je to odmah počistiti.

KRETANJE PASA

Članak 9.

Izvan otvorenog prostora psi se mogu kretati samo
pod stalnim nadzorom njegova prijatelja.

Osoba mla�a od 12. godina ne može biti prijatelj
pasa u smislu stavka 1. ovog članka.

Psi se moraju voditi na uzici, a zločudni i nasrtljivi
psi moraju imati košaricu.

Po nogostupu, ulici, šetalištu u parku i drugom
ure�enom prostoru nije dopušteno kretanje pasa bez
pratitelja, a patuljaste pse na tim mjestima treba
nositi na rukama.

Članak 10.

Zabranjeno je uvoditi pse u ugostiteljske objekte
i ugostiteljske terase osim ukoliko je u tim objektima
osiguran i vidljivo označen prostor za držanje pasa.

U prostorije gdje se priprema hrana, proizvodi i
obavlja promet prehrambenih proizvoda, na dječja
igrališta, na javne zelene površine, na cvjetnjake,
na ure�ene parkove, šetališta, u zdravstvene, odgojno
obrazovne ustanove i ustanove kulture, te na prostore
na kojima se održavaju javne priredbe, smotre i druge
prigodne aktivnosti nije dopušteno dovoditi pse.

Članak 11.

Posjednik mora upisati psa u upisnik, te imati
propisanu ispravu o upisu i cijepljenju protiv bjesnoće
obavljenu kod za to ovlaštene pravne osobe.

Posjednik psa dužan je ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj
osobi prijaviti novonabavljenog, odnosno uginulog
ili otu�enog psa i to u roku od 15 dana od dana
nabavke, uginuća ili otu�enja psa s ciljem upisa u
upisnik.

Članak 12.

Psi koji nisu cijepljeni, koji nisu upisani u upisnik
pasa te za koje nema službenih isprava eutanizirati
će se na račun posjednika.

MJERE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE
BOLESTI

Članak 13.

Sukladno epizootiološkom stanju i razini ugroženosti,
na kraju svake godine za sljedeću godinu resorni
ministar propisuje mjere za otkrivanje i sprječavanje
zaraznih bolesti životinja.

Mjere za otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje
zaraznih bolesti životinja, te uklanjanje lešina, konfiskata

i životinjskih proizvoda namijenjenih utilizaciji i
neškodljivom uklanjanju provodi higijenska služba s
kojom će Općina sklopiti ugovor.

Za objekte iz članka 18. i 19. Zakona o veterinarstvu,
a po raspisanom natječaju od strane Vlade Republike
Hrvatske poslovi utilizacije i neškodljivog uklanjanja
lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda povjeriti
će se pravnoj ili fizičkoj osobi koja je registrirana za
obavlajnje tih poslova.

Članak 14.

Posjednik oboljele životinje istu ne smije ubiti
nego je dužan o tomu odmah izvjestiti higijensku
službu iz članka 13. ove Odluke ili najbliži veterinarski
ured, a životinju zatvoriti i po mogućnosti izolirati od
drugih životinja.

Članak 15.

Kada se utvrdi zarazna bolest i dok traje opasnost
od zaraze, ovisno o razini opasnosti i naravi iste,
nadležni veterinarski inspektor će, sukladno zakonu,
poduzeti odgovarajuće mjere.

POSTUPANJE S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM
ŽIVOTINJAMA

Članak 16.

Napuštena životinja (lutalica) u smislu ove Odluke
je ona koju je posjednik svjesno napustio, te ista
zatekne izvan zatvorenog prostora bez nadzora
pratitelja, zalutali ili odbjegli lovački psi, neobilježena
životinja, mačka koja bude zatečena izvan naselja
na udaljenosti od 200 m od najbližeg stambenog
objekta.

Izgubljena životinja je životinja koja je napustila
posjednika bez njegove volje, a on ju traži.

Hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja iz stavka
1. i 2. ovog članka izvršiti će službenici higijenske
službe.

Uhvaćene napuštene i izgubljene životinje, za
koje se nakon hvatanja i pregleda utvrdi da su zdrave
vratiti će se posjedniku, uz naknadu za hvatanje i
čuvanje, a one bolesne i za koje se ne pojavi posjednik
ili se ne dodijele novom posjedniku eutanizirati će
se.

KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

Novčanom kanzom u iznosu od 50,00 kn kaznit
će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako ne
postupi sukladno odredbama ove Odluke.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 18.

Nadzor nad provo�enjem ove Odluke obavlja
Veterinarska inspekcija.



»SLUŽBENI VJESNIK« Subota, 15. lipnja 2002.Stranica 452 - Broj 8

Članak 19.

Na sve odnose koji nisu utvr�eni ovom Odlukom,
a u svezi su s postupanjem sa životinjama, primjenjivati
će se zakon.

Članak 20.

Do sklapanja ugovora s ovlaštenom pravnom
osobom iz članka 13. ove Odluke, a budući na području
Općine Hrvatska Dubica nije izražena pojava napuštenih
i izgubljenih životinja, poslove hvatanja i postupanja
s napuštenim i izgubljenim životinjama, u smislu
ove Odluke, obavljati će Lovačko društvo »Jelen«
Hrvatska Dubica.

Nakandu troškova, po ispostavljenom računu od
strane Lovačkog društva, snositi će posjednik životinje,
a za one za koje se ne utvrdi posjednik naknadu će
platiti Općina.

Članak 21.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 322-07/02-01/01
Urbroj: 2176/10-01-02/04
Hrvatska Dubica, 31. svibnja 2002.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.

26.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 13.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica
na sjednici održanoj 28. svibnja 2002. godine donijelo
je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o odre�ivanju imena ulicama i
trgovima u Hrvatskoj Dubici

Članak 1.

U Odluci o odre�ivanju imena ulicama i trgovima
u Hrvatskoj Dubici, donesenoj na sjednici Općinskog
vijeća Općine Hrvatska Dubica održanoj 1. veljače
1996. godine, utvr�uju se izmjene kako slijedi:

Točka 9. članka 1. mijenja se i glasi:

- »Ulica Tome Kesića mijenja se i glasi Ive
Kozarčanina«.

Točka 12. članka 1. mijenja se i sada glasi:

- »Ulica 4. maja mijenja se i glasi Željka
Volarevića«.

Članak 2.

Ogranak ulice koja ide od broja 83a Ul. Petra
Berislavića prema sjeveru i presijeca Ul. Željka
Volarevića (točka 2. stavka 1. ove Odluke) imenuje
se u Ulicu braće Pilaković.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 015-08/01-01/01
Urbroj: 2176/10-01-02/02
Hrvatska Dubica, 31. svibnja 2002.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.

27.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 13.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica
na sjednici održanoj 28. svibnja 2002. godine donijelo
je

O D L U K U

o storniranju računa

Članak 1.

Nalaže se Društvu s ograničenom odgovornošću
»Komunalac - Hrvatska Dubica« d.o.o. za komunalne
djelatnosti da stornira račun za potrošnju vode Veselku
Mutavgjiću, nastalu usljed pucanja dovodne cijevi u
zimskom periodu.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-03/02-01/03
Urbroj: 2176/10-01-02/06
Hrvatska Dubica, 31. svibnja 2002.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.
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28.

Na temelju članka 90. stavka 4. i 5. i članka 92.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno
tumačenje) i članka 13. Statuta općine Hrvatska Dubica
(»Službeni vjesnik« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine
Hrvatska Dubica na sjednici održanoj 28. svibnja
2002. godine donijelo je

R J E Š E N J E

o razrješenju dužnosti općinskog načelnika
Općine Hrvatska Dubica

I.

Načelnik Općine Hrvatska Dubica, Željko Mikić,
dipl. ing. temeljem podnesene ostavke razrješuje se
dužnosti općinskog načelnika.

II.

Željko Mikić ostvaruje pravo na naknadu plaće i
staž osiguranja za vrijeme od 180 dana po stupanju
na snagu ovog Rješenja i to u visini prosječne plaće
koja mu je isplaćivana u prethodnih 12 mjeseci.

Naknada iz stavka 1. ove točke isplatiti će se iz
proračuna Općine Hrvatska Dubica.

III.

Prava utvr�ena u točki II. ovog Rješenja prestaju
na vlastiti zahtjev imenovanoga, njegovim novim
zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na neku
drugu profesionalnu dužnost.

IV.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 023-01/01-01/02
Urbroj: 2176/10-01-02/02
Hrvatska Dubica, 29. svibnja 2002.

Predsjednik
Milan Ćorić, v.r.

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

28.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje), članka 5.
Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga
male vrijednosti (»Narodne novine« broj 14/02) i
članka 35. Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni
vjesnik« broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine
Hrvatska Dubica na sjednici održanoj 25. ožujka
2002. godine donijelo je

O D L U K U

o nabavi programa za rad računovodstvenog
referenta

Članak 1.

Donosi se Odluka da se izravnom pogodbom, od
tvrtke LIBUSOFT CICOM Remetinečka cesta 7a,
Zagreb nabavi program za rad računovodstvenog
referenta i za obračun komunalnog doprinosa.

Članak 2.

S ponuditelejm iz članka 1. ove Odluke sklopiti
će se Ugovor kojim će se regulirati me�usobna prava
i obveze izme�u naručitelja i ponuditelja.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 032-01/01-01/02
Urbroj: 2176/10-02-02/01
Hrvatska Dubica, 27. ožujka 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v.r.

29.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje), članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01) članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova
Ureda načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik« broj 18/01),
Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska Dubica na
sjednici održanoj 25. ožujka 2002. godine donijelo
je

O D L U K U

o prijamu službenika - referent za prostorno
ure�enje, stambeno-komunalne djelatnosti i

zaštitu okoliša

Članak 1.

Donosi se Odluka o raspisivanju natječaja za
prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine
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Hrvatska Dubica, na radno mjesto - referent za prostorno
ure�enje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu
okoliša na neodre�eno vrijeme, jedan izvršitelj.

Članak 2.

Natječaj iz članka 1. ove Odluke objavit će se u
»Narodnim novinama« d.d. Zagreb.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 112-02/02-01/02
Urbroj: 2176/10-02-02/01
Hrvatska Dubica, 30. travnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v.r.

30.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska
Dubica na sjednici održanoj 2. svibnja 2002. godine
donijelo je

O D L U K U

o dodjeli na korištenje automobila RENAULT 19

Članak 1.

Automobil RENAULT 19, SK-659-AL, vlasništvo
Općine Hrvatska Dubica, dodjeljuje se na korištenje
Narodnoj knjižnici i čitaonici »Ivo Kozarčanin« Hrvatska
Dubica, do daljnjeg.

Članak 2.

Troškove goriva i održavanja automobila snosit
će Narodna knjižnica i čitaonica »Ivo Kozarčanin«
Hrvatska Dubica.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 340-09/02-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/01
Hrvatska Dubica, 3. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v.r.

31.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni
vjesnik« broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine
Hrvatska Dubica na sjednici održanoj 2. svibnja 2002.
godine donijelo je

O D L U K U

o prihvaćanju ponude za prodaju automobila
Lade Nive SK 874 AI

Članak 1.

Budući je za natječaj za prodaju automobila Lade
Nive SK 874 AI pristigla samo ponuda odvjetnika
Željka Stankovića iz Siska, S. i A. Radića 46, ista se
i prihvaća.

Članak 2.

S ponuditelejm iz članka 1. ove Odluke sklopiti
će se ugovor o reguliranju me�usobnih prava i obveza.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 363-05/00-01/03
Urbroj: 2176/10-02-02/05
Hrvatska Dubica, 7. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v.r.

32.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska
Dubica na sjednici održanoj 2. svibnja 2002. godine
donijelo je
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O D L U K U

o odobrenju izvo�enja dodatnih radova na
Hrvatskom domu u Cerovljanima

Članak 1.

Odobrava se izvo�enje dodatnih radova na
Hrvatskom domu u Cerovljanima sukladno zamolbi
Mjesnog odbora Cerovljani od 11. travnja 2002. godine.

Članak 2.

Za izvo�enje istih, nakon što se usvoji ponuda s
cijenom, sklopit će se Aneks ugovora s dosadašnjim
izvo�ačem radova.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 361-01/00-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/06
Hrvatska Dubica, 3. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v.r.

33.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska
Dubica na sjednici održanoj 2. svibnja 2002. godine
donijelo je

O D L U K U

o neudovoljenju zamolbi trgovine »TIRKIZ«
Zagreb

Članak 1.

Ne udovoljava se zamolbi trgovine na veliko i
malo »TIRKIZ« Zagreb, vlasnice Ljiljane Tomašević
za postavljanje montažnog objekta (kioska) u Hrvatskoj
Dubici radi prodaje voća i povrća.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 372-02/02-01/01
Urbroj: 2176/10-03-02/02
Hrvatska Dubica, 3. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v.r.

34.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska
Dubica na sjednici odražnoj 2. svibnja 2002. godine
donijelo je

O D L U K U

o odobrenju korištenja prostora za prodaju na
klupama

Članak 1.

Trgovačkom obrtu »Una«, trgovina na malo na
štandovima i tržnicama, vlasnik Miftar Elezi, N.
Marakovića 27, Hrvatska Kostajnica odobrava se
korištenje prostora za prodaju na klupama u Ulici
Petra Berislavića bb u Hrvatskoj Dubici za prodaju
voća i povrća.

Članak 2.

S navedenim korisnikom sklopit će se ugovor
kojim će se regulirati me�usobna prava i obveze.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 372-03/02-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/02
Hrvatska Dubica, 3. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v.r.

35.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska
Dubica na sjednici održanoj 2. svibnja 2002. godine
donijelo je
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O D L U K U

o neudovoljenju zamolbi pekarsko-trgovačkog
obrta »Sunja« Sunja

Članak 1.

Ne udovoljava se zamolbi Pekarsko-trgovačkog
obrta »Sunja« vl. Dod Tomrecaj, M. Gupca 17.
Sunja za izdavanje suglasnosti za prodaju kruha i
pekarskih proizvoda iz dostavnog vozila na području
Općine Hrvatska Dubica za naselja Cerovljani, Donji
i Gornji Baćin.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 053-01/02-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/20
Hrvatska Dubica, 3. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v.r.

36.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska
Dubica na sjednici održanoj 2. svibnja 2002. godine
donijelo je

O D L U K U

o neudovoljenju zamolbi Studentskog zbora
metalurškog fakulteta u Sisku

Članak 1.

Ne udovoljava se zamolbi Studentskog zbora
Metalurškog fakulteta u Sisku za financijsku pomoć
za potporu sudjelovanju na VI Tehnologijadi,
znanstvenim i športskim susretima studenata
Tehnoloških fakulteta Republike Hrvatske u Umagu.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 053-01/02-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/18
Hrvatska Dubica, 3. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v.r.

37.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska
Dubica na sjednici održanoj 2. svibnja 2002. godine
donijelo je

O D L U K U

o odobrenju financijske potpore KUD »Jeka«
Hrvatska Dubica

Članak 1.

Odobrava se financijska potpora KUD »Jeka« u
iznosu 10.000,00  kn (desettisuća kuna) za obavljanje
redovne djelatnosti u 2002. godini.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit će se
na žiro-račun KUD »Jeka« u dvije jednake rate od
po 5.000,00 kn (pettisuća kuna) i to:

- prva rata do 1. 6. 2002. godine,

- druga rata do 1. 12. 2002. godine.

Članak 3.

Izvješće o trošenju dobivenih sredstava predsjednik
KUD »Jeka« dužan je podnijeti Općinskom poglavarstvu
do 31. 3. 2003. godine.

Članak 4.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 612-01/02-01/02
Urbroj: 2176/10-02-02/01
Hrvatska Dubica, 3. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v.r.

38.

Na temelju čIanka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
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01 i 60/01 vjerodostojno tumačenje) i čIanka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska
Dubica, na sjednici održanoj 2. svibnja 2002. godine,
donijelo je

O D L U K U

o odobrenju financijske potpore ŠRU »Mladica«
Hrvatska Dubica

ČIanak 1.

Odobrava se financijska potpora u iznosu 3.000,00
kn (tritisućekuna) ŠRU »Mladica« Hrvatska Dubica
za obavljanje redovne djelatnosti.

ČIanak 2.

Sredstva iz čIanka 1. ove Odluke isplatit će se
jednokratno.

Članak 3.

lzvješće o trošenju dobivenih sredstava predsjednik
ŠRU »Mladica« dužan je podnijeti Općinskom
poglavarstvu do 31. 1. 2003. godine.

Članak 4.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 053-01/02-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/13
Hrvatska Dubica, 3. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v. r.

39.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i čIanka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), a na osnovu podnesene zamolbe gosp.
Drage Banovića, Općinsko poglavarstvo Općine
Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 2. svibnja
2002. godine, donijelo je

O D L U K U

o odobravanju pomoći za ure�enje gradilišta

Članak 1.

Obitelji Drage Banovića, Cerovljani 78, odobrava
se pomoć za ure�enje gradilišta:

- rad lCB 4 CX = 2 sata

- rad kamiona kiper = 2 sata

ČIanak 2.

Radove će izvršiti poduzeće »Komunalac - Hrvatska
Dubica«, a na trošak Proračuna Općine Hrvatska
Dubica.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 053-01/02-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/12
Hrvatska Dubica, 3. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v. r.

40.
Na temelju čIanka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), a na osnovu podnesenih zamolbi,Općinsko
poglavarstvo Općine Hrvatska Dubica, na sjednici
održanoj 2. svibnja 2002. godine, donijelo je

O D L U K U
o odobrenju jednokratne novčane pomoći

Članak 1.

Odobrava se jednokratna novčana pomoć za
podmirivanje osnovnih životnih potreba u iznosu 400,00
kn (četiristotinekuna), sljedećim obiteljima:

- Relatić Bosiljko, Hrvatska Dubica, Živaja 237

- Lučić Ljuba, Hrvatska Dubica, Živaja 263.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 551-06/02-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/17
Hrvatska Dubica, 3. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v. r.
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41.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska
Dubica, na sjednici održanoj 2. svibnja 2002. godine,
donijelo je

O D L U K U

o odobrenju novčanih sredstava za novoro�enu
djecu tijekom 2001. i 2002. godine

Članak 1.

Za novoro�enu djecu tijekom 2001. i 2002. godine,
a temeljem podnesenih zamolbi, odobravaju se novčana
sredstva u iznosu od po 250,00 kn (dvijestotine
pedesetkuna) jednokratno sljedećim obiteljima:

1. Miroslav i Marija Lončar (Antonela Lončar,)
Cerovljani 110 a,

2. Vlado i Višnja Ćorić (Mario Ćorić), V. Venka
64, Hrvatska Dubica,

3. Željko i lvana Rukavina (Marko Rukavina), V.
Venka 19, Hrvatska Dubica,

4. Milan i Mara Tauković (Božana Tauković) P.
Berislavića 61, Hrvatska Dubica,

5. Denis Batinović i Danijela Ðukić (Lea Batinović)
T. Bogića 7, Hrvatska Dubica.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 551-06/02-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/16
Hrvatska Dubica, 3. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v. r.

42.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01.) Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska
Dubica, na sjednici održanoj 2. svibnja 2002. godine,
donijelo je

O D L U K U

o odobrenju financijske potpore Udruzi
naseljenika Općine Hrvatska Dubica

Članak 1.

Odobrava se financijska potpora Udruzi naseljenika
Općine Hrvatska Dubica i to:

- 2.000,00 kn (dvijetisućekuna) za ure�enje
prostorija i

- 3.000,00 kn (tritisućekuna) za obavljanje redovne
djelatnosti.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit će se
jednokratno.

Članak 3.

lzvješće o trošenju dobivenih sredstava predsjednik
Udruge dužan je podnijeti Općinskom poglavarstvu
do 31. 1. 2003. godine.

Članak 4.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 007-01/01-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/03
Hrvatska Dubica, 3. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v. r.

43.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska
Dubica, na sjednici održanoj 2. svibnja 2002. godine,
donijelo je

O D L U K U

o odobrenju financijske potpore Stožeru Ličko-
senjske županije za obranu digniteta

Domovinskog rata

Članak 1.

Stožeru Ličko-senjske županije za obranu digniteta
Domovinskog rata odobrava se financijska potpora
u iznosu 1.000,00 kn (Tisućukuna).

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit će se
na žiro-račun jednokratno.
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Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 561-06/02-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/02
Hrvatska Dubica, 3. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v. r.

44.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska
Dubica, na sjednici održanoj 9. svibnja 2002. godine,
donijelo je

O D L U K U

o prihvaćanju ponude o izvo�enju naknadnih
radova na izgradnji Hrvatskog doma u

Cerovljanima

Članak 1.

Prihvaća se ponuda Uslužnog obrta »BRANDIĆ-
ZIDAR« vlasnika Peje Brandića, Donja Velešnja 58,
Donji Kukuruzari, o izvo�enju naknadnih radova na
zgradi Hrvatskog doma u naselju Cerovljani.

Članak 2.

S ponuditeljem iz članka 1. ove Odluke sklopiti
će se ugovor pod uvjetima iz ugovora klasa: 361-01/
00-01/01, urbroj: 2176/10-01-05/10 od 1. 6. 2001.
godine.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 361-01/100-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/07
Hrvatska Dubica, 13. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v. r.

45.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 11.
Odluke o mjerilima i kriterijima za utvr�ivanje plaća i
drugih naknada dužnosnika, službenika i namještenika,
članova Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva
Općine Hrvatska Dubica, te članova radnih tijela
Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Općine
Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik« broj 18/01) i
članka 35. Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni
vjesnik« broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine
Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 9. svibnja
2002. godine, donijelo je

O D L U K U

o isplati regresa za korištenje godišnjeg
odmora

Članak 1.

Odobrava se isplata regresa - naknade za korištenje
godišnjih odmora u 2002. godini službenicima i
namještenicima Općine Hrvatska Dubica u iznosu
od 3.500,00 kn neto.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 121-07/02-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/01
Hrvatska Dubica, 13. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v. r.

46.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Hrvatska
Dubica (»Službeni vjesnik« broj 24/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Hrvatska Dubica, na sjednici
održanoj 9. svibnja 2002. godine, donijelo je

O D L U K U

o produljenju radnog vremena ugostiteljskih
objekata

Članak 1.

Odobrava se produljenje radnog vremena
ugostiteljskim objektima i to:

- »Harbur«, vlasnika Denisa Batinovića,
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- »Stripoteka«, vlasnika Stjepana Jukića,

- »Palma«, vlasnika Žane Glavinić,

u dane vikenda (petak i subota) u trajanju do
24,00 sati.

Članak 2.

Odobrenje iz članka 1. ove Odluke vrijedi do 31.
svibnja 2002. godine.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 053-01/02-01/01
Urbroj: 2176/10-03-02/25
Hrvatska Dubica, 10. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v. r.

47.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), a na osnovu podnesene zamolbe g�e.
Marice Barukčić, Općinsko poglavarstvo Općine
Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 9. svibnja
2002. godine, donijelo je

O D L U K U

o odobravanju pomoći za ure�enje gradilišta

Članak 1.

Obitelji Marice Barukčić, Oluja 95 br. 20, Hrvatska
Dubica odobrava se pomoć za ure�enje gradilišta:

- rad ICB 4 CX = 2 sata,

- rad kamiona kiper = 2 sata.

Članak 2.

Radove će izvršiti poduzeće »Komunalac - Hrvatska
Dubica«, a na trošak Proračuna Općine Hrvatska
Dubica.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 053-01/02-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/15
Hrvatska Dubica, 10. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v. r.

48.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska
Dubica, na sjednici održanoj 28. svibnja 2002. godine,
donijelo je

O D L U K U

o namjenskom trošenju sredstava dobivenih od
šumskog doprinosa

Članak 1.

Utvr�uje se namjensko trošenje sredstava dobivenih
od šumskog doprinosa za izgradnju komunalne
infrastrukture na području Općine Hrvatska Dubica i
to:

- 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) za
izgradnju »Glavnog kolektora 1 i kanalizacije središta
naselja Hrvatska Dubica«,

- 35.000,00 kn (tridesetpettisućakuna) za
sufinanciranje isho�enja projektne dokumentacije za
»Vodovod Dubica - Slabinja s odvojkom za Baćin«.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke, dinamikom
priliva u Proračun Općine Hrvatska Dubica transferirati
će se u korist Društva »Komunalac - Hrvatska Dubica«
d.o.o. za komunalne djelatnosti, Petra Berislavića
bb Hrvatska Dubica, kao nositelja predmetnih projekata.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 402-01/01-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/01
Hrvatska Dubica, 28. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v. r.

49.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
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01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska
Dubica, na sjednici održanoj 28. svibnja 2002. godine,
donijelo je

O D L U K U

o otpisu potraživanja

Članak 1.

Otpisuje se potraživanje, kako slijedi:

- 500,00 kn (petstokuna) Hrvatskoj seljačkoj
stranci za ispostavljeni račun za korištenje prostorije
Općine Hrvatska Dubica,

- 300,00 kn (tristokuna) uplaćenih u Državni
proračun Republike Hrvatske za neizvršenu,
obustavljenu ovrhu duga poduzeću »JAM-ING« Zlatar
za komunalnu naknadu.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 401-03/02-01/02
Urbroj: 2176/10-02-02/01
Hrvatska Dubica, 28. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v. r.

50.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska
Dubica, na sjednici održanoj 28. svibnja 2002. godine,
donijelo je

O D L U K U

o odobrenju sredstava Lovačkom društvu
»Jelen« Hrvatska Dubica

Članak 1.

Lovačkom društvu »Jelen« Hrvatska Dubica
odobrava se 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna) za
izgradnju Lovačke kuće.

Članak 2.

Predsjednik Društva iz članka 1. ove Odluke dužan
je Općinskom poglavarstvu do kraja 2002. godine

podnijeti pismeno izvješće o namjenskom trošenju
predmetnih sredstava.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 323-01/02-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/02
Hrvatska Dubica, 28. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v. r.

51.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska
Dubica, na sjednici održanoj 28. svibnja 2002. godine,
donijelo je

O D L U K U

o neudovoljenju zamolbama za podmirenje duga
za utrošenu električnu energiju

Članak 1.

Ne udovoljava se zamolbama za podmirenje duga
za utrošenu električnu energiju podnositelja zamolbi
kako slijedi:

- Dragica Ponjavić, Živaja 122, Hrvatska Dubica,

- Dubravka Hibner, 5. kolovoza br. 6, Hrvatska
Dubica,

- Branka Zelić, Živaja 181, Hrvatska Dubica,

- Miroslav Bakić, Srećka Kitonića br. 9, Hrvatska
Dubica.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 551-06/02-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/23
Hrvatska Dubica, 28. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v. r.
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52.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 vjerodostojno tumačenje), točke III. podtočke
6. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za
2002. godinu na području Općine Hrvatska Dubica
(»Službeni vjesnik« broj 2/02) i članka 35. Statuta
Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik« broj
24/01), Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska Dubica,
na sjednici održanoj 28. svibnja 2002. godine, donijelo
je

O D L U K U
o odobrenju sredstava za novoro�enu djecu

Članak 1.

Odobravaju se novčana sredstva roditeljima
novoro�ene djece u 2002. godini, kako slijedi:

- Draženu Kristofiću, Oluja 95 br. 9, Hrvatska
Dubica, za dijete Jurju Krištofić,

- Ivi Udovičiću, Slabinja 96b, Hrvatska Dubica,
za dijete Petra Udovičića.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 551-06/02-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/24
Hrvatska Dubica, 28. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v. r.

53.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 35.
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«
broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine Hrvatska
Dubica, na sjednici održanoj 28. svibnja 2002. godine,
donijelo je

O D L U K U
o neudovoljenju zamolbama za dodjelu

jednokratne novčane pomoći

Članak 1.

Ne udovoljava se zamolbama za dodjelu
jednokratnih novčanih pomoći podnositelja zamolbi
kako slijedi:

- Franjka Udić, Mlinarska 4, Hrvatska Dubica,

- Mara Šošić, Živaja 94, Hrvatska Dubica,

- Janja Jelić, Živaja 133, Hrvatska Dubica,

- An�a Pranjić, Živaja 115, Hrvatska Dubica,
Mirko Kukolj, Slabinja 159.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 551-06/02-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/25
Hrvatska Dubica, 28. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v. r.

54.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01), članka 3. Uredbe o javnoj raspravi u postupku
donošenja prostornih planova (»Narodne novine«
broj 101/98) i članka 35. Statuta Općine Hrvatska
Dubica (»Službeni vjesnik« broj 24/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Hrvatska Dubica, na sjednici
održanoj 15. svibnja 2002. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o utvr�ivanju prijedloga Prostornog plana
ure�enja Općine Hrvatska Dubica

I.

Utvr�uje se prijedlog Prostornog plana ure�enja
Općine Hrvatska Dubica (nadalje: Prijedlog plana).

Prijedlog plana iz stavka 1. ove točke sadrži
tekstualni i grafički dio i čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Javna rasprava o Prijedlogu plana objavit će se
u dnevnom tisku (»Večernji list«), te o istoj dostaviti
obavijesti sukladno članku 5. navedene Uredbe.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
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Klasa: 350-01/01-01/02
Urbroj: 2176/10-02-02/16
Hrvatska Dubica, 16. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v. r.

55.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje), članka 15.
Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/
01) i članka 13. Statuta Općine Hrvatska Dubica
(»Službeni vjesnik« broj 24/01), Općinsko poglavarstvo
Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 2.
svibnja 2002. godine, donijelo je

R J E Š E N J E

o imenovanju stručnog Povjerenstva za
pripremu i provedbu postupaka javnog

nadmetanja za izgradnju nogometnog igrališta u
naselju Hrvatska Dubica

I.

U ime Općine Hrvatska Dubica, Petra Berislavića
bb, Hrvatska Dubica, MB: 0435856 (nadalje: Naručitelj)
u stručno Povjerenstvo za pripremu i provedbu
postupaka javnog nadmetanja za prikupljanje ponuda
za izgradnju Nogometnog igrališta u naselju Hrvatska
Dubica (evidencijski broj nabave: 25.) imenuju se:

1. Željko Mikić - voditelj Povjerenstva,

2. Juraj Abaza - član,

3. Mato Knežević - član.

Povjerenstvo iz stavka 1. ove točke, sukladno
sredstvima osiguranim u Proračunu Općine Hrvatska
Dubica za 2002. godinu (»Službeni vjesnik« broj 29/
01) i Planu nabave za 2002. godinu pripremiti će i
provesti postupak javnog nadmetanja (utvrditi predmet,
način i rok provedbe postupka, način i uvjete plaćanja
i drugo), a za svoj rad odgovorni su Naručitelju.

II.

Odgovorna osoba Naručitelja je Željko Mikić, dipl.
ing. šum.

Odgovorna osoba iz stavka 1. ove točke odgovara
za odabrani način nabave, za pripremu i provedbu
postupaka nabave, sukladno zakonu.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 620-01/00-01/01
Urbroj: 2176/10-02-02/04
Hrvatska Dubica, 3. svibnja 2002.

Predsjednik
Željko Mikić, dipl. ing., v. r.

OPĆINA MAJUR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

30.

Na temelju članka 17. Statuta Općine Majur
(»Službeni vjesnik« Općine Majur broj 2/02 i 4/02),
a u svezi s člankom 61. stavkom 2. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01), Općinsko vijeće Općine Majur na 13.
sjednici održanoj 3. lipnja 2002. godine, donijelo je

O D L U K U

o izboru članova vijeća mjesnih odbora
Općine Majur

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom ure�uju izbori za članove vijeća
mjesnih odbora, a naročito: način provo�enja izbora,

izborne jedinice, način osnivanja i ovlasti tijela za
raspisivanje i provedbu izbora, postupak kandidiranja
i tijela za nadzor zakonitosti izbora, kao i druga
pitanja u svezi s izborima.

Članak 2.

Svaki mjesni odbor jedna je izborna jedinica.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju gra�ani s područja
mjesnog odbora, na temelju općeg biračkog prava
na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori)
tajnim glasovanjem.

Za člana vijeća mjesnog odbora može se kandidirati
i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18
godina života, koji ima biračko pravo i prebivalište
na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori
provode.
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Članak 3.

Prava i dužnosti izabranih članova vijeća mjesnog
odbora započinju danom konstituiranja vijeća mjesnog
odbora i nisu opozivi.

Vijeće mjesnog odbora smatra se konstituiranim
izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora na prvoj
sjednici na kojoj je nazočna većina članova vijeća.

Članak 4.

Mandat člana vijeća mjesnog odbora traje četiri
godine.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora izabranih
na redovitim izborima, traje:

1. do objave odluke o raspisivanju izbora za vijeća
mjesnih odbora, ili

2. do objave odluke o raspuštanju vijeća mjesnog
odbora u skladu s odredbama Statuta Općine Majur.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora izabranih
na prijevremenim izborima, traje do isteka mandata
vijeća mjesnog odbora izabranog na redovitim izborima.

Članak 5.

Redoviti izbori za izbor članova vijeća mjesnih
odbora održavaju se svake četvrte godine.

Izbor za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje
Općinsko vijeće posebnom odlukom, kojom se utvr�uje
točan datum održavanja izbora.

Članak 6.

Ukoliko je mandat članova vijeća mjesnih odbora
prestao uslijed raspuštanja vijeća mjesnog odbora,
prijevremeni izbori će se održati u roku od 60 dana
od dana raspuštanja.

Od dana raspisivanja izbora, pa do dana izbora
na može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Kad je vijeće mjesnog odbora raspušteno u
kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redoviti
izbori, a prije njihovog održavanja, u tom mjesnom
odboru se neće raspisati i održati prijevremeni izbori.

Članak 7.

Članu vijeća mjesnog odbora prestaje mandat
prije isteka vremena na koji je izabran u slijedećim
slučajevima:

1. ako podnese ostavku s danom kada vijeće
mjesnog odbora donese odluku o prestanku man-
data,

2. ako mu je pravomoćnom sudskom presudom
oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost,
danom pravomoćnosti sudske odluke,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osu�en
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

4. ako odjavi prebivalište s područja mjesnog
odbora - danom odjave prebivališta,

5. ako prihvati neku od dužnosti, koja je prema
odredbama ove Odluke nespojiva s dužnošću člana
vijeća mjesnog odbora,

6. smrću.

Članak 8.

Član vijeća mjesnog odbora ne može istodobno
biti općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika,
te čelnik općinskog upravnog tijela.

Član vijeća mjesnog odbora koji prihvati neku od
dužnosti iz prethodnog stavka, zamjenuje kandidat
s liste koji nije izabran, kojeg odredi politička stranka,
odnosno drugi predlagatelj liste.

Zamjenik člana vijeća mjesnog odbora, počinje
obavljati dužnost, nakon što je članu vijeća prestao
mandat prema odredbi članka 7. ove Odluke.

Članak 9.

Jamči se sloboda opredjeljivanja birača i tajnost
glasovanja.

Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog
glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.

Nitko ne može tražiti od birača da objavi svoje
glasačko opredjeljenje.

II. POSTUPAK PREDLAGANJA KANDIDATA

Članak 10.

Pravo predlaganja kandidacijskih lista za izbor
članova vijeća mjesnih odbora imaju sve registrirane
političke stranke i birači.

Kandidacijsku listu za članove vijeća mjesnih odbora
može samostalno predložiti jedna politička stranka,
te dvije ili više političkih stranaka (koalicijska lista),
te kandidacijsku listu mogu predložiti birači - nezavisna
lista.

Članak 11.

Ako kandidacijsku listu - nezavisna lista - predlažu
birači, za pravovaljanost liste potrebno je prikupiti
potpise podrške čiji broj se odre�uje srazmjerno broju
birača na području mjesnog odbora i to:

1. 10 potpisa za članove vijeća mjesnih odbora
koji ima do 150 birača,

2. 15 potpisa za članove vijeća mjesnih odbora
koji ima 200 birača,

3. 20 potpisa za članove vijeća mjesnih odbora
koji ima preko 200 birača.

Prva tri potpisnika nezavisne kandidacijske liste
smatraju se podnositeljima nezavisne kandidatske
liste.

Članak 12.

Prijedlog liste kandidata podnosi se na propisanom
obrascu, u kojem se navodi ime, prezime i matični
broj kandidata.
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Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu
u koji se unosi ime i prezime, adresa i matični broj
za svakog potpisanog predlagatelja.

Svojim potpisom birač može podržati samo jednu
neovisnu kandidacijsku listu.

Članak 13.

U prijedlogu liste obavezno se navodi i naziv
liste. Naziv liste navodi se punim imenom stranke,
odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, navodi se
i skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka koalicije
koja je listu predložila.

Ako je listu predložila skupina birača, njezin je
naziv »nezavisna lista«, a može u dodatku imati i
ime nositelja liste.

Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi.

Članak 14.

Kandidatom se može biti samo na jednoj listi i
samo u jednoj izbornoj jedinici.

Članak 15.

Kandidati na listi moraju biti poredani od rednog
broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova
vijeća mjesnog odbora bira na izborima.

Uz listu se dostavlja i očitovanje - pisano na
propisanom obrascu - kandidata o prihvaćanju
kandidature, ovjerenu od Općinskog povjerenstva ili
javnog bilježnika.

Članak 16.

Prijedlozi lista kandidata shodno odredbi članka
15. ove Odluke moraju biti dostavljeni Općinskom
izbornom povjerenstvu najkasnije, u roku od 12 dana
od dana raspisivanja izbora.

Općinsko izborno povjerenstvo sastavlja i objavljuje
sve pravovaljano predložene liste, kao i zbirnu listu
i to u roku od 48 sati od isteka roka za podnošenje
lista.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu i
glasačke listiće prema abecednom redu punog naziva
političke stranke, odnosno kandidacijske liste ili
»nezavisne liste«, koja je listu predložila.

Ako je više stranaka predložilo koalicijsku
kandidacijsku listu, ona će se unijeti u zbirnu listu
prema nazivu prve kandidatske stranke u prijedlogu
prema abecednom redu.

Članak 17.

Objava punovažnih kandidacijskih lista kandidata
za izbor članova mjesnog odbora oglašava se na
oglasnim mjestima mjesnog odbora i sjedištu Općine
Majur, te u »Službenom vjesniku« Općine Majur, a
može se objaviti i na drugi način (radio, dnevni tisak
i slično).

III. IZBORNA PROMIDŽBA

Članak 18.

Političke stranke, koje su predložile liste i nositelji
nezavisnih lista, imaju pravo na iznošenje svojih
programa i izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne
kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije
dana održavanja izbora.

Zabrana izborne promidžbe - izborna šutnja -
traje tijekom cijelog dana koji prethodi danu održavanja
izbora, kao i na dan izbora do zaključno 21,00 sat,
do kada je zabranjeno svako objavljivanje prethodnih
rezultata ili procjena rezultata izbora.

Članak 19.

Lokalna sredstva javnog informiranja dužna su
političkim strankama i nositeljima ili drugim
predstavnicima nezavisnih lista omogućiti iznošenje
i obrazlaganje izbornih programa, nesmetano
objavljivanje izborne promidžbe, pod jednakim uvjetima.

Članak 20.

Naknada za rad u tijelu za provedbu izbora za
članove vijeća mjesnih odbora kao i njenu visinu
utvrdit će posebnom odlukom Općinsko vijeće Općine
Majur, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora.

Političke stranke i nositelji nezavisnih lista, nemaju
pravo na naknadu troškova izborne promidžbe, niti
na naknadu troškova za rad njihovih članova u tijelima
za provo�enje izbora.

IV. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Članak 21.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se
proporcionalnom izbornom metodom, na način da
cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu
jedinicu.

Broj članova vijeća mjesnog odbora, koji će biti
izabrani sa svake kandidacijske ili nezavisne liste,
utvr�uje se na način da se ukupan broj važećih
glasova, koji je dobila kandidacijska ili nezavisna
lista - biračka masa liste - dijeli s brojevima od 1 do
zaključno broja koliko članova vijeća mjesnog odbora
bira na izborima. Od svih dobivenih rezultata, posljednji
rezultat po redu jest zajednički djelitelj, kojim se
dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste
- biračka masa liste.

Svaka kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta
u vijeću mjesnog odbora, koliko puta ukupni broj
njezinih dobivenih glasova - biračka masa - sadrži
zajednički djelitelj.

Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne
može utvrditi, koja bi od dviju ili više lista dobila
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jedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeću mjesnog
odbora, ono pripada onoj listi, koja je dobila više
glasova.

Kandidatske liste, koje na izborima dobiju manje
do 5% važećih glasova ne sudjeluju u diobi mjesta u
vijeću mjesnog odbora.

Članak 22.

Sa svake kandidacijske ili nezavisne liste izabrani
su kandidati od rednog broja 1., pa do rednog broja,
koliko je odre�ena lista dobila mjesta u vijeću mjesnog
odbora.

Zamjenici članova vijeća mjesnog odbora sa svake
kandidacijske liste, jesu kandidati koji nisu izabrani.

Zamjenik člana kojeg odredi politička stranka
odnosno drugi predlagatelj liste, stupa na dužnost s
prestankom mandata izabranom članu vijeća u
slučajevima propisanim u članku 7. ove Odluke.

V. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 23.

Tijelo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih
odbora su:

1. Općinsko izborno povjerenstvo,

2. birački odbori.

Članovi Općinskog izbornog povjerenstva i biračkih
odbora, kao i njihovi zamjenici, mogu biti samo osobe
koje imaju biračko pravo, a nisu kandidati ni na
jednoj listi za izbor članova vijeća mjesnog odbora.

1. Općinsko izborno povjerenstvo - stalni i
prošireni sastav

Članak 24.

Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova
vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: Općinsko
izborno povjerenstvo) čini stalni i povremeni sastav.

1.1. Stalni sastav

Članak 25.

Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva
osniva i smjenjuje Općinsko vijeće Općine Majur.

Članak 26.

Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva
čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici.

Predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva mora
biti diplomirani pravnik, po mogućnosti sudac Općinskog
suda - nestranačka osoba, što se odnosi i na članove
i njihove zamjenike.

1.2. Prošireni sastav

Članak 27.

Prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva,
odre�uje Općinsko izborno povjerenstvo, po
prihvaćanju, utvr�ivanju i objavi lista za izbor člana
vijeća mjesnih odbora, a čine ga po dva predstavnika
većinske političke stranke odnosno koalicije i dva
dgovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka
odnosno koalicije, sukladno aktualnom stranačkom
sastavu Općinskog vijeća Općine Majur.

Ako političke stranke, na poziv predsjednika
Općinskog izbornog povjerenstva, ne imenuju
predstavnike u prošireni sastav izbornog povjerenstva,
Općinsko izborno povjerenstvo može punovažno raditi
samo u stalnom sastavu.

Svi članovi Općinskog izbornog povjerenstva u
stalnom i proširenom sastavu imaju jednaka prava i
dužnosti.

Ćlanak 28.

Općinsko izborno povjerenstvo ima slijedeće ovlasti:

- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i
provedbi izbora,

- daje obvezne upute i neposredno nadzire
provedbu izbora,

- rješava po prigovorima na postupak kandidiranja
i izbora članova vijeća mjesnih odbora,

- brine za zakonitu pripremu i provo�enje izbora
za članove mjesnih odbora,

- imenuje članove biračkih odbora i obavlja sve
tehničke pripreme za obavljanje izbora za članove
vijeća mjesnih odbora,

- objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu
listu za izbore članova vijeća mjesnih odbora,

- nadzire pravilnost izborne promidžbe u skladu
s ovom Odlukom,

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim
mjestima i objavljuje rezultate izbora za članove vijeća
mjesni odbora,

- odre�uje biračko mjesto,

- nadzire rad biračkih odbora i

- obavlja i druge poslove odre�ene ovom Odlukom.

2. Birački odbori

Članak 29.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto,
a njihov broj, u pravilu, odre�uje se prema broju
mjesnih odbora u kojima se provode izbori za članove
vijeća mjesnih odbora.

Ako se za pojedini mjesni odbor odredi više biračkih
mjesta odnosno imenuje više biračkih odbora, svako
biračko mjesto mora imati redni broj.
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Birački odbori imenuju se radi neposredne provedbe
glasovanja i osiguravanja pravilnosti i tajnosti
glasovanja.

Članak 30.

Birački odbor čini predsjednik i dva člana, te
njihovi zamjenici.

Općinsko izborno povjerenstvo imenovat će članove
biračkih odbora najkasnije pet dana prije održavanja
izbora.

Članak 31.

Općinsko izborno povjerenstvo objavit će koja su
biračka mjesta odre�ena s naznakom koji birači imaju
pravo glasa na pojedinom biračkom mjestu, najkasnije
osam dana prije izbora.

Za svako biračko mjesto odredit će se posebna
prostorija za glasovanje ure�ena i opremljena na
način koji osigurava tajnost glasovanja.

Na biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute
sve kandidacijske liste s pregledom navedenim imenima
svih kandidata za vijeće mjesnog odbora za koje se
glasuje.

3. Nadzor provo�enja izbora

Članak 32.

Političke stranke i birači koji su predložili liste za
izbor članova vijeća mjesnog odbora kao i nevladine
udruge, imaju pravo odrediti promatrače, koji će pratiti
zakonitost provo�enja izbora.

Promatrači imaju pravo biti nazočni glasovanju i
prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene
nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje, te u zapisnik
izbornog tijela staviti primjedbe, s pravom dobiti kopiju
zapisnika izbornog tijela čiji je rad promatrao.

VII. GLASOVANJE I UTVRÐIVANJE REZULTATA
GLASOVANJA

Članak 33.

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu,
glasačkim listićem označenim serijskim brojem.

Glasački listić pored serijskog broja sadrži i naziv
i ime i prezime nositelja liste.

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću
onim redom, kojim su navedeni na zbirnoj listi
kandidacijskih lista.

Ispred naziva kandidacijske liste, stavlja se redni
broj, a glasački listić popunjava se tako da se zaokruži
redni broj ispred kandidacijske liste za koju se glasuje.

Svaki glasački listić mora biti ovjeren pečatom.

Članak 34.

Glasački listić sa sadržajem propisanim člankom
33. ove Odluke tiskaju se pod neposrednim nadzorom
Općinskog izbornog povjerenstva.

Način tiskanja odredit će posebnom odlukom
Općinsko vijeće Općine Majur pod neposrednim
nadzorom Općinskog izbornog povjerenstva.

Članak 35.

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran
i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidatsku
listu birač glasovao.

Nevažeći glasački listić je: ako je nepopunjen,
ako je popunjen tako da se sa sigurnošću ne može
utvrditi za koju je listu birač glasovao, te listić na
kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih
lista.

Članak 36.

Glasovanje traje neprekidno od sedam do
devetnaest sati, nakon čega se biračka mjesta zatvaraju.

Omogućit će se glasovanje onim biračima koji se
zateknu na biračkom mjestu u devetnaest sati.

Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu
moraju biti nazočni svi članovi biračkog odbora ili
njihovi zamjenici.

Nakon zatvaranja biračkog mjesta za glasovanje,
na biračkom mjestu moraju biti svi članovi biračkog
odbora i njihovi zamjenici.

Članak 37.

Prije nego što birač pristupi glasovanju, predsjednik
biračkog odbora ili od njega ovlašteni član provjerava
u popisu birača, je li birač koji je pristupio glasovanju
upisan.

Ako birač nije upisan u popis birača, neće mu se
dozvoliti glasovanje, osim ukoliko birač potvrdom
tijela nadležnog za vo�enje popisa birača, ne dokaže
da ima pravo pristupiti glasovanju u tom mjesnom
odboru.

Potvrdu iz prethodnog stavka birač je dužan predati
biračkom odboru i ona čini sastavni dio izbornog
materijala.

Članak 38.

Birač, koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog
toga što je nepismen, ne bi mogao samostalno glasovati,
može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja
je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti
redni broj ispred naziva liste.

Birač, koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja
ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko
mjesto, obavijestit će o tome birački odbor, u kojem
slučaju će predsjednik biračkog odbora odrediti
najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenike,
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koji će birača posjetiti i omogućiti mu glasovanje,
vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja.

Glasovanje u smislu stavka 1. i 2. ovog članka,
predsjednik biračkog odbora dužan je poimenično
navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.

Članak 39.
Po završetku glasovanja, birački odbor će najprije

prebrojati neupotrebljene glasačke listiće i staviti
uposeban omot koj će zatvoriti.

Nakon toga birački odbor utvr�uje, prema popisu
birača, ukupan broj birača koji su glasovali, a zatim
pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju
glasačkih listića.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova utvrdi da
je broj glasova prema biračkom popisu veći od broja
glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat po
glasovanju glasačkim listićima.

Ako se utvrdi da je glasovao manji broj birača od
broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se
raspušta i imenuje novi. Glasovanje na tom biračkom
mjestu se ponavlja nakon 15 dana.

U slučaju ponavljanja glasovanja rezultati na tom
biračkom mjestu utvr�uju se u roku od 24 sata nakon
ponovljenog glasovanja.

Članak 40.
O svom radu birački odbor sastavlja zapisnik koji

sadrži:
- broj birača upisan u popis birača, odnosno

izvatku iz popisa birača,
- koliko je birača pristupilo glasovanju prema

popisu, a koliko uz potvrdu,
- koliko je ukupno birača glasovalo,
- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska

lista, te
- koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim

listićima.
U zapisnik se unose i sve druge činjenice, koje

su važne za glasovanje.
Svaki član biračkog odbora, kao i zamjenik mogu

dati primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Članak 41.
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal, birački

odbor dostavlja Općinskom izbornom poglavarstvu
najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja birališta.

Općinsko izborno povjerenstvo utvrditi će rezultate
glasovanja na biračkim mjestima najkasnije u roku
24 sata od sata zatvaravnja birališta i odmah će
objaviti:

1. broj birača upisanih u popis birača za svaki
mjesni odbor,

2. koliko je glasova dobila svaka pojedina
kandidacijska lista,

3. koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,

4. broj mjesta u vijeću mjesnog odbora, koliko je
dobila svaka kandidacijska ili nezavisna lista, te

5. imena i prezimena kandidata sa svake
kandidacijske liste, koji su izabrani za članove vijeća
mjesnog odbora.

Članak 42.

O svom radu Općinsko povjerenstvo vodi zapisnik
u koji unosi:

1. broj birača upisanih u popis birača svakog
mjesnog odbora,

2. broj glasalih i broj glasačkih listića koji su
proglašeni nevažećim,

3. broj glasova koje je dobila svaka kandidatska
lista po mjesnim odborima.

Svaki član Općinskog izbornog povjerenstva, kao
i zamjenik te član iz proširenog sastava mogu staviti
primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi Općinskog izbornog
povjerenstva.

VIII. NAČIN IZRADE POPISA BIRAČA

Članak 43.

Izrada popisa birača za glasovanje na izborima
za članove vijeća mjesnih odbora, uradit će se prema
području mjesnog odbora tako da svaki mjesni odbor
čini jednu izbornu jedinicu, koja obuhvaća sve birače
s prebivalištem na području tog mjesnog odbora.

Popis birača iz prethodnog stavka izra�uje i dostavlja
Općinskom izbornom povjerenstvu tijelo nadležno
za vo�enje popisa birača, nakon što je Općinsko
izborno povjerenstvo odredilo i objavilo biračka mjesta
i birače koji imaju pravo glasa na pojedinom biračkom
mjestu.

Članak 44.

Provjeru pravilnosti popisa birača, odlučivanje
gra�ana za upis, dopunu ili ispravak popisa birača,
koje nije uvažilo tijelo nadležno za vo�enje popisa
birača, te potvr�ivanje popisa birača obavlja Komisija
za popise birača imenovana od Općinskog vijeća.

IX. TROŠKOVI ZA PROVOÐENJE IZBORA

Članak 45.

Sredstva za provedbu redovitih i prijevremenih
izbora za članove vijeća mjesnog odbora osiguravaju
se u općinskom proračunu.

Sredstvima za provedbu izbora raspolaže Općinsko
povjerenstvo koje je ovlašteno odrediti način korištenja
sredstva, njihovu raspodjelu i dodjelu tijelima za
provedbu postupka izbora u skladu s ovom Odlukom,
uz suglasnost općinskog načelnika.

X. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 46.

Prigovori u postupku kandidiranja i izbora članova
vijeća mjesnih odbora, podnose se Općinskom izbornom
povjerenstvu u roku od 48 sati, računajući od isteka
dana, kada je izvršena radnja na koju je stavljen
prigovor.

Općinsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti
rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada
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mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su
mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi
prigovor.

Članak 47.

Ako Općinsko povjerenstvo, rješavajući o prigovoru,
utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale
na rezultat izbora, poništit će radnje u tom postupku
i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora
osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih
radnji ili prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti
odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale
na rezultat izbora, Općinsko izborno povjerenstvo
poništiti će izbore i odrediti rok u kojem će se održati
ponovljeni izbori.

Članak 48.

Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva,
podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim
rješenjem, ima pravo žalbe Općinskom vijeću Općine
Majur u roku od 48 sati, računajući od dana, kada je
primljeno pobijano rješenje.

Žalba se podnosi putem Općinskog izbornog
povjerenstva.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o žalbi
u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Članak 49.

Podneseni prigovori odnosno žalba u postupku
zaštite izbornog prava ne odga�aju obavljanje izbornih
radnji koje su propisane ovom Odlukom.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Prva, konstituirajuća sjednica vijeća mjesnog odbora
mora se održati u roku od 30 dana od dana objave
izbornih rezultata, a saziva ju predsjednik Općinskog
vijeća, koji obnaša dužnost općinskog načelnika.

Do izbora predsjednika vijeća mjesnog odbora,
konstituirajućom sjednicom predsjedava dobno najstariji
član.

Članak 51.

Vijeće mjesnog odbora konstiturirano je izborom
predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna
većina članova vijeća.

Članak 52.

Objavom Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju
izbora za članove vijeća mjesnih odbora, donijete
na temelju ove Odluke, prestaje mandat članovima
vijeća mjesnih odbora izabranih po prijašnjim propisima.

Članak 53.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-06/02-01/1

Urbroj: 2176/14-02-01-1

Majur, 3. lipnja 2002.

Predsjednik

Ana Šarić, v. r.

31.

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti
od požara (»Narodne novine« broj 58/93) i članka
17. i 78. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik«
broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Majur na
13. sjednici održanoj 3. lipnja 2002. godine, donijelo
je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim
mjerama zaštite od požara na području Općine

Majur

Članak 1.

U Odluci o posebnim mjerama zaštite od požara
na području Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine
Majur broj 9/99 od 10. 7. 1999. godine) u glavi III.
kaznene odredbe (u daljnjem tekstu: Odluka) provest
će se slijedeće izmjene i dopune.

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. Odluke umjesto brojke
»150,00« treba stajati brojka »840,00«, a umjesto
brojke »400,00« treba stajati brojka »8.400,00«.

U članku 6. stavku 2. Odluke umjesto brojke »90,00«
treba stajati brojka »400,00«.

Članak 3.

U članku 7. Odluke umjesto brojke »100,00« treba
stajati brojka »400,00«, a iza brojke »900,00« kuna,
dodaje se tekst: »ili kaznom zatvora do 30 dana«.

Članak 4.

Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da izradi
pročišćeni tekst Odluke o posebnim mjerama zaštite
od požara na području Općine Majur.
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Članak 5.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 214-02/02-01/1
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 3. lipnja 2002.

Predsjednik
Ana Šarić, v. r.

32.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), te članka
17. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine
Majur broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Majur
na 13. sjednici održanoj 3. lipnja 2002. godine, donijelo
je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj
naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi, koja je objavljena
u »Službenom vjesniku« Općine Majur broj 26/01 i
4/02 - ispravak:

- članak 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Komunalna naknada plaća se tromjesečno i to
za prvo tromjesečje do 15. travnja, za drugo tromjesečje
do 15. srpnja, za treće tromjesečje do 15. listopada,
a za četvrto tromjesečje do 15. prosinca tekuće godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da izradi
pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-03/02-01/1
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 3. lipnja 2002.

Predsjednik
Ana Šarić, v. r.

33.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka
17. i 82. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik«
Općine Majur broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće Općine
Majur na 13. sjednici održanoj 3. lipnja 2002. godine,
donijelo je

O D L U K U

o prihvaćanju Sporazuma o diobenoj bilanci

Članak 1.

Prihvaća se Sporazum o diobenoj bilanci jedinica
lokalne samouprave, koje su činile bivšu Općinu
Hrvatska Kostajnica.

Članak 2.

Ovlašćuje se načelnik Općine Majur da potpiše
predmetni sporazum o diobenoj bilanci.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 022-05/02-01/1
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 3. lipnja 2002.

Predsjednik
Ana Šarić, v. r.

34.

Na temelju članka 17. i 82. Statuta Općine Majur
(»Službeni vjesnik« Općine Majur broj 2/02 i 4/02),
Općinsko vijeće Općine Majur na 13. sjednici održanoj
3. lipnja 2002. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja Općine Majur za 2001.
godinu od strane Državnog ureda za reviziju

Područni ured Sisak

I.

Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih
izvještaja Općine Majur za 2001. godinu od strane
Državnog ureda za reviziju - Područni ured Sisak,
bez primjedbi.

II.

Sastavni dio ovog Zaključka je predmetno Izvješće.
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III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 041-01/02-01/1
Urbroj: 2176/14-02-01-2
Majur, 3. lipnja 2002.

Predsjednik
Ana Šarić, v. r.

35.

Na temelju članka 30. stavka 1. i članka 31. Zakona
o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95 do 59/01), te članka 17. i 82. Statuta Općine
Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur broj 2/02 i
4/02), Općinsko vijeće Općine Majur na 13. sjednici
održanoj 3. lipnja 2002. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o davanju ovlasti predsjedniku Općinskog
vijeća Općine Majur za zastupanje na Skupštini

JP »Komunalac« d.o.o.

I.

Ana Šarić, predsjednik Općinskog vijeća Općine
Majur, koja obnaša dužnost općinskog načelnika
ovlašćuje se da na Skupštini JP »Komunalac« d.o.o.
iz Hrvatske Kostajnice zastupa interese Općine Majur.

II.

Temeljem odredbe točke I. ovog Zaključka jedinica
lokalne samouprave - Općina Majur i Grad Hrvatska
Kostajnica na Skupštini dioničara imaju jednako pravo
glasa.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-03/02-01/2
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 3. lipnja 2002.

Predsjednik
Ana Šarić, v. r.

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

5.

Temeljem čIanka 25. i 66. Statuta Općine Martinska
Ves (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko vijeće
Općine Martinska Ves na 9. sjednici održanoj 14.
lipnja 2002. godine donosi

O D L U K U

o imovini bivše Općine Sisak u Zaostrogu

ČIanak 1.

Odobrava se potpisivanje Sporazuma o preuzimanju
imovine bivše Općine Sisak u Zaostrogu u tekstu
koji se nalazi u priklopu ove Odluke i čini njezin
sastavni dio.

ČIanak 2.

Ovlašćuje se načelnik Općine Martinska Ves na
potpisivanje Sporazuma o preuzimanju imovine bivše
Općine Sisak u Zaostrogu.

ČIanak 3.

Ovlašćuje se Grad Sisak da temeljem ove Odluke
i Odluke drugih općinskih vijeća i Vijeća Grada Siska,

te Sporazuma podnese prijedlog z. k. odjelu Općinskog
suda u Makarskoj radi uknjižbe prava viasništva
sukladno čIanku 3. Sporazuma.

ČIanak 4.

Utvr�uje se da se temeljem ove Odluke i Odluke
drugih općinskih vijeća i Vijeća Grada Siska imovina
u Zaostrogu izloži prodaji. Ovlašćuju se stručne službe
Grada Siska da naruče procjenu vrijednosti imovine
od stalnog sudskog vještaka gra�evinske struke, a
Općina Martinska Ves će snositi dio troška s obzirom
na svoj suvlasnički dio, a Komisija za prodaju imovine
u Zaostrogu se zadužuje i ovlašćuje da objavi natječaj
za prodaju s tim da početna cijena bude procjenjena
vrijednost iz procjene sudskog vještaka.

ČIanak 5.

Za predstavnika Općine Martinska Ves u Komisiju
za prodaju imovine u Zaostrogu imenuje se Stjepan
Ivoš.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Martinska
Ves.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 943-01/02-01/01
Urbroj: 2176/15-02-1
Desna Martinska Ves, 14. lipnja 2002.

Predsjednik
Ivan Kuraber, v. r.

6.

Temeljem čIanka 2. stavka 4. Zakona o financiranju
vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 107/
95), te čIanka 25. i 66. Statuta Općine Martinska
Ves (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko vijeće
Općine Martinska Ves na 9. sjednici održanoj 14.
lipnja 2002. godine donosi

O D L U K U

o ustupanju vlasništva nad gra�evinom
»Vodoopskrba Martinske Vesi Lijeve«

Članak 1.

Ustupa se vlasništvo nad gra�evinom »Vodoopskrba
Martinske Vesi Lijeve« trgovačkom društvu Sisački
vodovod d.o.o. Sisak u ukupnoj vrijednosti 922.312,41
kuna, na način da se za navedenu vrijednost poveća
temeljni kapital društva.

ČIanak 2.

Temeljni ulog Općine Martinska Ves povećat će
se za 322.809,00 kuna, a temeljni ulog Hrvatskih
voda za 599.503,41 kuna. Poslovni udjeli odredit će
se u odnosu vrijednosti uloženih sredstava prema
vrijednosti ukupne imovine Sisačkog vodovoda.

ČIanak 3.

Odluka se temelji na točki 5. priloga 2. Ugovora
o sufinanciranju gra�enja vodnih gra�evina na području
Martinske Vesi za razdoblje 1. 1. 2000. - 31. 12.
2001. godine.

ČIanak 4.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 940-01/02-01/07
Urbroj: 2176/15-02-7
Desna Martinska Ves, 14. lipnja 2002.

Predsjednik
Ivan Kuraber, v. r.

7.

Temeljem čIanka 2. stavka 4. Zakona o financiranju
vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 107/
95), te čIanka 25. i 66. Statuta Općine Martinska
Ves (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko vijeće
Općine Martinska Ves na 9. sjednici održanoj 14.
lipnja 2002. godine donosi

O D L U K U

o priznanju suvlasničkih prava

ČIanak 1.

Sredstva dobivena od »Hrvatskih voda« za
gra�evinu »Vodoopskrba Martinske Vesi Lijeve«
prihvaćaju se kao sudjelovanje u ulaganju, te time
Hrvatske vode stječu suvlasnička prava u iznosu od
599.503,41 kuna.

ČIanak 2.

Vlasnička prava će se prenijeti Sisačkom vodovodu
i adekvatno tome Hrvatske vode stječu udjel u Sisačkom
vodovodu u iznosu ulaganja.

ČIanak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-02/02-01/22
Urbroj: 2176/15-02-22
Desna Martinska Ves, 14. lipnja 2002.

Predsjednik
Ivan Kuraber, v. r.

8.

Na temelju čIanka 4. stavka 1., te čIanaka 10,
11. i 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 59/
00, 129/00 i 59/01), čIanka 9. i 10. Odluke o koncesiji
za obavljanje komunalne djelatnosti (»Službeni vjesnik«
broj 5/02), te čIanka 25. i 66. Statuta Općine Martinska
Ves (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko vijeće
Općine Martinska Ves na 9. sjednici održanoj 14.
lipnja 2002. godine donosi

O D L U K U

o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih
poslova
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ČIanak 1.

Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti -
obavljanje pogrebnih poslova dodjeljuje se »Lilek«
d.o.o. Posavski Bregi.

ČIanak 2.

Koncesija se dodjeljuje za održavanje groblja i
pokopa umrlih na području Općine Martinska Ves.

ČIanak 3.

Koncesija traje pet godina.

ČIanak 4.

Godišnja naknada za koncesiju iznosi 1.000,00
kuna, a plaća se u Proračun Općine Martinska Ves
do kraja kalendarske godine.

ČIanak 5.

Cijena godišnje grobne naknade za jedno grobno
mjesto je 30,00 kuna. Cijena korištenja mrtvačnice
po danu je 50,00 kuna.

Cijena dodatnih usluga koje nisu obavezne:

1. Kopanje i zatrpavanje jedne
grobne jame 400,00 kn

2. Nošenje i voženje s pogrebnim
kolicima pokojnika iz mrtvačnice
ili od ulaza na groblje s potrebnim
brojem ljudi, te spuštanje u
grobnicu 350,00 kn

3. Nošenje vijenaca na grobno
mjesto 20,00 kn

4. Skidanje nadgrobne ploče i
ponovno namještanje 50,00 kn

5. Odvoz viška zemlje koja ne
može stati radi namještanja
nadgrobne ploče 30,00 kn

U sve cijene uključen je i PDV.

Članak 6.

Obaveze koncesionara su:

1 . Proljetno čišćenje i to : pobiranje starih lampaša,
čišćenje zapuštenih grobova, čišćenje svih površina
koje se trebaju kositi, šišanje zelenila i ostalog ukrasnog
grmlja, te ure�ivanje, odnosno, po potrebi rušenje
drveća, odvoz smeća, ure�enje staze do groblja,
podija ispred mrtvačnice, te glavnih staza unutar
groblja.

2. Košnja trave u pet obroka prema visini trave.
Kosi se: staza do groblja i podij ispred mrtvačnice,
zapušteni grobovi, oko ograde groblja, te ostale zelene
površine u okviru groblja, čišćenje spomenika od
pokošene trave.

3. Odvoz smeća: odvozi se više puta prema potrebi.

4. Čišćenje za Sve Svete: generalno čišćenje, u
desetom mjesecu košnja trave, šišanje zelenila i
odvoz smeća.

5. Zimsko čišćenje: čišćenje snijega s glavne
staze ulaza u groblje i podija ispred mrtvačnice, te
glavnih staza unutar groblja.

ČIanak 7.

Zadužuje se Općinsko poglavarstvo da sklopi Ugovor
o koncesiji s »Lilek« d.o.o.

ČIanak 8.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-02/02-01/21
Urbroj: 2176/15-02-21
Desna Martinska Ves, 14. lipnja 2002.

Predsjednik
Ivan Kuraber, v. r.

9.

Na temelju stavka 1. članka 11. i 13. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj
66/01) i čIanka 25. i 66. Statuta Općine Martinska
Ves (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko vijeće
Općine Martinska Ves na 9. sjednici održanoj 14.
lipnja 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o mjerama za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u Općini Martinska Ves

I. OPĆE ODREDBE

ČIanak 1.

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere
poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi
kao poljoprivredno zemljište u Općini Martinska Ves
u slučajevima kad bi propuštanje tih mjera nanijelo
štetu, onemogućilo i l i umanjilo poljoprivrednu
proizvodnju i mjere za ure�ivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

ČIanak 2.

Agrotehničke mjere iz članka 1. ove Odluke jesu:
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1. mjere za sprječavanje erozije,

2. mjere za sprječavanje zakorovljenosti,

3. čišćenje kanala,

4. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih
vrsta biljaka na odre�enom području,

5. suzbijanje biljnih bolesti štetnika,

6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.

Članak 3.

Za područje Općine Martinska Ves provode se
agrotehničke mjere zaštite od erozije iz članka 1.
ove Odluke:

1. Ograničenje iskorištavanja pašnjaka na području
cijele Općina na način da se:

a) zabranjuje ispaša sve stoke u 12, 1. i 2. mjesecu,

b) zabranjuje ispaša svinja bez brnjice koje su
starije od šest mjeseci,

c) zabranjuje ispaša ovaca,

d) zabranjuje ispaša više od 2 grla krupne stoke
po ha pašnjaka,

2. Obvezno zatravnjivanje strmog zemljišta na
području cijele Općine,

3. Zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog
sloja poljoprivrednog zemljišta na području cijele
Općine.

Članak 4.

Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i umjetnih
vodenih kanala provodi se radi sprječavanja odrona
zemlje i zaraštanja korova tako da se omogući prirodni
tijek oborinskih voda.

ČIanak 5.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih
otpadaka obuhvaćaju:

1. obvezno uklanjanje bil jnih ostataka na
poljoprivrednom zemjištu nakon žetve u roku 15 dana
od žetve,

2. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon
provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima
do lipnja tekuće godine,

3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon
sječe i čišćenja šuma, puteva i me�a na šumskom
zemjištu koje graniče s poljoprivrednim zemljištem.

III. MJERE ZA UREÐIVANJE I ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 6.

Mjere za ure�ivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina su:

1. održavanje živica i me�a,

2. održavanje poljskih puteva,

3. ure�ivanje i održavanje kanala, sprječavanje
zasjenjivanja susjednih čestica.

Članak 7.

Za područje Općine Martinska Ves provode se
mjere za ure�ivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
koje obuhvaćaju:

1. zabranu sadnje višegodišnjih nasada
visokorastućih kultura koje zasjenjuju susjedne
zemljišne čestice, na način da onemogućavaju ili
otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama,

2. održavanje zelenih ograda na način da se
spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište
i puteve, zasjenjenje susjednih površina prerastanjem
zelene ograde,

3. održavanje i ure�enje zemljišnih me�a, zelenih
ograda i poljskih puteva tako da ne ometaju provo�enje
agrotehničkih mjera,

4. održavanje i ure�enje poljoprivrednih površina
poljskih puteva tako da budu vidljivo označeni, očišćeni
od korova i višegodišnjeg raslinja, radi neometanog
prolaza vatrogasnih vozila,

5. održavanje i ure�enje zemljišnih me�a i zelenih
ograda tako da budu vidljivo označene i očišćene
od korova i raslinja.

ČIanak 8.

Za ure�ivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
provodi se mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih
kanala radi sprječavanja odrona zemlje i zaraštanja
korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih
voda.

ČIanak 9.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog
zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, dužni su
poduzimati mjere iz čIanka 3. do 8. ove Odluke radi
zaštite tog zemljišta.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog
zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, koji ne
provedu mjere iz stavka 3. do 8. ove Odluke, dužni
su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje
mjera radi provo�enja agroteničkih mjera na zemljištu
u njihovom vlasništvu.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji
koriste poljske puteve dužni su ih i održavati.

Organiziranje vlasnika i ovlaštenika poljoprivrednog
zemljišta za održavanje poljskih putova vrše mjesni
odbori na čijem se području ti putevi nalaze.

IV. NADZOR

ČIanak 10.

Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provode
poljoprivredna, šumarska i vodoprivredna inspekcija,
te inspekcija zaštite od požara.
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U provedbi nadzora nad odredbama ove Odluke
nadležne inspekcije iz stavka 1. ovog članka mogu
odrediti vlasnicima i posjednicima zemljišta poduzimanje
odre�enih mjera iz članaka 2. do 4. ove Odluke.

V. KAZNENE ODREDBE

ČIanak 11.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kn
kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a fizička
osoba novčanom kaznom od 300,00 kn do 500,00
kn za prekršaj ako:

1. iskorištava pašnjake protivno odre�enoj vrsti
i broju stoke, te vremenu i načinu ispaše (članak 3.
stavak 1. točka 1. Odluke),

2. ne izvrši obvezu zatravnjivanja strmog
zemljišta (članak 3. stavak 1. točka 2. Odluke),

3. skida humusni, odnosno oranični sloj
poljoprivrednog zemljišta (članak 3. stavak 1. točka
3. Odluke),

4. ne provodi mjeru čišćenja prirodnih i umjetnih
vodenih kanala radi sprječavanja odrona zemlje i
zaraštanja korova tako da se omogući prirodni tijek
oborinskih voda (članak 4. i 8. Odluke),

5. ne ukloni suhe biljne ostatke nakon provedenih
agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 1. lipnja
tekuće godine (članak 5. stavak 1. točka 2. Odluke),

6. ne ukloni biljne ostatke na poljoprivrednom
zemljištu nakon žetve u roku 15 dana od žetve (članak
5. stavak 1. točka 1. Odluke),

7. ne odstrani biljne ostatke nakon sječe i čišćenja
šuma, puteva i me�a na šumskom zemljištu, koje
graniče s poljoprivrednim zemljištem (članak 5. stavak
1. točka 3. Odluke),

8. protivno zabrani sadi višegodišnje nasade
visokorastućih kultura koje zasjenjuju susjedne
zemljišne čestice tako da onemogućavaju ili otežavaju
poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama (članak
7. stavak 1. točka 1. Odluke),

9. ne održava zelene ograde na način da se
spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište
i puteve zasjenjenja susjednih površina prerastanjem
zelene ograde (članak 7. stavak 1. točka 2. Odluke),

10. ne održava i ne ure�uje zemljišne me�e,
zelene ograde i poljske puteve tako da ne ometaju
provo�enje agrotehničkih mjera (članak 7. stavak 1.
točka 3. Odluke),

11. ne održava i ne ure�uje poljoprivredne
površine, poljske puteve tako da budu vidljivo označeni,
očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, radi
neometanog prolaza vatrogasnih vozila (članak 7.
stavak 1. točka 4. Odluke),

12. ne održava i ne ure�uje zemljišne me�e i
zelene ograde tako da budu vidljivo označene i očišćene
od korova i raslinja (članak 7. stavak 1. točka 5.
Odluke).

ČIanak 12.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom
kaznom od 300,00 kn do 500,00 kn za prekršaj fizička
osoba - ovlaštenik, odnosno vlasnik poljoprivrednog
zemljišta ako onemogući ovlaštenim pravnim osobama
poduzimanje agrotehničkih mjera na zemljištu kojega
je ovlaštenik, odnosno vlasnik u slučaju iz stavka 2.
članka 9. Ove Odluke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 940-01/02-1/07
Urbroj: 2176/15-02-7
Desna Martinska Ves, 14. lipnja 2002.

Predsjednik
Ivan Kuraber, v. r.

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

8.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Topusko
(»Službeni vjesnik« broj 25/01), a u svezi sa Zakonom
o dobrobiti životinja (»Narodne novine« broj 19/99) i
Zakona o izmjenama Zakona o veterinarstvu (»Narodne
novine« broj 105/01), Općinsko vijeće na 8. sjednici
održanoj 24. travnja 2002. godine, donijelo je

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

načinu držanja pasa, mačaka i registraciji

Članak 1.
U članku 26. stavak 1. i 2. mijenjaju se a novela

istih glasi:
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»Nad uhvaćenim psom, od strane registrirane
higijeničarske službe, po sklanjanju i držanju u
namjenskom objektu za držanje napuštenih - uhvaćenih
pasa i mačaka, provesti će se eutanazija ako u roku
od 30 dana od dana zbrinjavanja psa držatelj ne
preuzme psa odnosno ako nitko psa ne preuzme u
rečenom roku.

Držatelju psa koji je uhvaćen i sklonjen od strane
higijeničarske službe - pas će se predati i vratiti tek
kada držatelj podmiri troškove držanja psa i kada
pas bude registriran.«

Stavak 3. u ovom članku ostaje nepromjenjen.

Članak 2.

U članku 27. mijenja se stavak 1., a izmjenjeni
stavak glasi:

»Mačke lutalice hvataju se i smještavaju od strane
nadležne registrirane higijeničarske službe, te protekom
roka od 30 dana može se provesti eutanazija.«

Stavak 2. ovog članka ostaje nepromjenjen.

Članak 3.

U članku 28. stavak 2. mijenja se, a izmjenjeni
stavak glasi:

»Hvatanje, zbrinjavanje i daljnji postupak s
uhvaćenim, napuštenim psima, mačkama, provo�enje
mjera zaštite zdravlja od zaraznih i nametničkih bolesti

provodi za to ovlaštena i registrirana higijeničarska
služba koju će Općinsko poglavarstvo izabrati i s
istom zaključiti ugovor o pružanju higijeničarskih
usluga.«

Stavci 1, 3. i 4. u ovom članku ostaju nepromjenjeni.

Članak 4.

U stavku 2. članka 29. iznos »50,00« mijenja se
u iznos »200,00 kuna«,  iznos »250,00 kn« u iznos
»500,00 kn«.

Ostale odredbe u ovom članku ostaju
nepromjenjene.

Članak 5.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 322-07/02-01/03
Urbroj: 2176/18-01-02-02
Topusko, 24. travnja 2002.

Predsjednik
Mato Abramović, oec., v. r.
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25. Odluka o uvjetima i načinu držanja
životinja, načinu postupanja s neupisanim,
napuštenim i izgubljenim životinjama na
području Općine Hrvatska Dubica

26. Odluka o izmjeni Odluke o odre�ivanju
imena ulicama i trgovima u Hrvatskoj
Dubici

27. Odluka o storniranju računa

28. Rješenje o razrješenju dužnosti općinskog
načelnika Općine Hrvatska Dubica

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

28. Odluka o nabavi programa za rad
računovodstvenog referenta

29. Odluka o prijamu službenika - referent
za prostornog ure�enje, stambeno-
komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

30. Odluka o dodjeli na korištenje automobila
Renault 19

31. Odluka o prihvaćanju ponude za prodaju
automobila Lade Nive SK 874 AI

32. Odluka o odobrenju izvo�enja dodatnih
radova na Hrvatskom domu u
Cerovljanima

33. Odluka o neudovoljenju zamolbi trgovine
»TIRKIZ« Zagreb

34. Odluka o odobrenju korištenja prostora
za prodaju na klupama

35. Odluka o neudovoljenju zamolbi pekarsko-
trgovačkog obrta »Sunja« Sunja

36. Odluka o neudovoljenju zamolbi
Studentskog zbora metalurškog fakulteta
u Sisku

37. Odluka o odobrenju financijske potpore
KUD »Jeka« Hrvatska Dubica

38. Odluka o odobrenju financijske potpore
ŠRU »Mladica« Hrvatska Dubica

39. Odluka o odobravanju pomoći za ure�enje
gradilišta

40. Odluka o odobrenju jednokratne novčane
pomoći

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

10. Odluka o zaduženju Grada Novske kod
Hrvatske banke za obnovu i razvoj

11. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju
Kulturnog vijeća

AKTI TAJNIŠTVA

1. Ispravak Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Novske

GRAD PETRINJA
AKTI TAJNIŠTVA

1. Ispravak Odluke o utvr�ivanju zvanja i
koeficijenata složenosti poslova radnih
mjesta dužnosnika, službenika i
namještenika u tijelima Gradske uprave
Grada Petrinje

OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

2. Zaključak o raspisivanju natječaja za
obavljanje autotaksi prijevoza osoba na
temelju ugovora o koncesiji

3. Privremeni Program održavanja lokalnih
nerazvrstanih cesta u Općini Dvor u 2002.
godini

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

20. Godišnji obračun Proračuna Općine
Hrvatska Dubica za 2001. godinu

21. Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna
Proračuna Općine Hrvatska Dubica za
2001. godinu

22. Odluka o usvajanju nalaza revizije
poslovanja Općine Hrvatska Dubica za
period 1. siječnja do 31. prosinca 2001.
godine

23. Odluka o usvajanju Planova zaštite i
spašavanja - djelovanja civilne zaštite
na području Općine Hrvatska Dubica

24. Odluka o prihvaćanju ponude za
obavljanje poslova održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine
Hrvatska Dubica do 31. prosinca 2005.
godine
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41. Odluka o odobrenju novčanih sredstava
za novoro�enu djecu tijekom 2001. i 2002.
godine

42. Odluka o odobrenju financijske potpore
Udruzi naseljenika Općine Hrvatska
Dubica

43. Odluka o odobrenju financijske potpore
Stožeru Ličko-senjske županije za obranu
digniteta Domovinskog rata

44. Odluka o prihvaćanju ponude o izvo�enju
naknadnih radova na izgradnji Hrvatskog
doma u Cerovljanima

45. Odluka o isplati regresa za korištenje
godišnjeg odmora

46. Odluka o produljenju radnog vremena
ugostiteljskih objekata

47. Odluka o odobravanju pomoći za ure�enje
gradilišta

48. Odluka o namjenskom trošenju sredstava
dobivenih od šumskog doprinosa

49. Odluka o otpisu potraživanja

50. Odluka o odobrenju sredstava Lovačkom
društvu »Jelen« Hrvatska Dubica

51. Odluka o neudovoljenju zamolbama za
podmirenje duga za utrošenu električnu
energiju

52. Odluka o odobrenju sredstava za
novoro�enu djecu

53. Odluka o neudovoljenju zamolbama za
dodjelu jednokratne novčane pomoći

54. Zaključak o utvr�ivanju prijedloga
Prostornog plana ure�enja Općine
Hrvatska Dubica

55. Rješenje o imenovanju stručnog
Povjerenstva za pripremu i provedbu
postupaka javnog nadmetanja za
izgradnju nogometnog igrališta u naselju
Hrvatska Dubica

OPĆINA MAJUR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

30. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih
odbora Općine Majur

31. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o posebnim mjerama zaštite od požara
na području Općine Majur

32. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnoj naknadi

33. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o
diobenoj bilanci

34. Zaključak o usvajanju Izvješća o
obavljenoj reviziji financijskih izvještaja
Općine Majur za 2001. godinu od strane
Državnog ureda za reviziju Područni ured
Sisak

35. Zaključak o davanju ovlasti predsjedniku
Općinskog vijeća Općine Majur za
zastupanje na Skupštini JP »Komunalac«
d.o.o.

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

5. Odluka o imovini bivše Općine Sisak u
Zaostrogu

6. Odluka o ustupanju vlasništva nad
gra�evinom »Vodoopskrba Martinske Vesi
Lijeve«

7. Odluka o priznanju suvlasničkih prava

8. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje
pogrebnih poslova

9. Odluka o mjerama za korištenje
poljoprivrednog zemljišta u Općini
Martinska Ves

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o uvjetima i načinu držanja pasa, mačaka
i registraciji
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Ivanska, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur,  Martinska
Ves, Sunja, Štefanje i Topusko. »Službeni vjesnik« izlazi po potrebi. Izdavač: »Glasila« d.o.o. Petrinja, D.
Careka 2/1, tel. (044) 815-138, tel. i fax. (044) 815-498, www.glasila.hr. Reklamacije za neprimljene brojeve
primaju se u roku od 20 dana po izlasku glasila. O promjeni adrese pretplatnik treba obavijestiti izdavača.
Tehničko ure�enje, kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja.


