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SLUÆBENI VJESNIK
2002.
BROJ: 1

ČETVRTAK, 24. SIJEČNJA 2002.

GODINA XLVIII

GRAD ČAZMA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.
Na temelju članka 19. Zakona o trgovini (»Narodne
novine« broj 11/96, 75/99, 76/99 i 62/01), članka 2,
3. i 4. Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i
drugih oblika trgovine na malo (»Narodne novine«
broj 80/01) i članka 53. Statuta Grada Čazme (»Službeni
vjesnik« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo Grada
Čazme na 10. sjednici održanoj 23. siječnja 2002.
godine donosi
ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika
trgovine na malo

prehrambenih proizvoda koje mogu raditi od 08,00 12,00 sati i prodavaonica voća i povrća koje mogu
raditi od 08,00 - 13,00 sati.
Članak 4.
Odredbe ove Odluke ne odnose se na prodavaonice
na kolodvorima, benzinskim postajama te na
prodavaonice u sportskim objektima i igralištima u
vrijeme održavanja priredbi, školama, kioske za prodaju
novina i cigareta i sličnih proizvoda (suveniri, cvijeće,
predmeti umjetničkih obrta, sladoleda, CD-a,
gramofonskih ploča, magnetnih vrpca i slično).
Članak 5.

Članak 1.
Ovom Odlukom ureuje se radno vrijeme i raspored
dnevnog i tjednog radnog vremena prodavaonica i
drugih oblika trgovine na malo (u daljnjem tekstu:
prodavaonice), radno vrijeme u dane državnih blagdana
i neradnih dana, radno vrijeme tržnice na malo i
zelene tržnice te sajmišta na području Grada Čazme.
Članak 2.
Prodavaonice mogu radnim danom započeti s
radom najranije u 07,00 sati i završiti s radom najkasnije
u 22,00 sata.
Pravne osobe ili vlasnici trgovina prehrambenih
proizvoda mogu iznimno u jednoj od svojih prodavaonica
u mjestu Čazma započeti sa radom najranije od
05,30 sati.
Specijalizirane prodavaonice kruha i peciva
(pekarnice) mogu radnim danom započeti s radom
najranije od 05,30 sati.
Prodavaonice mogu nedjeljom započeti s radom
najranije u 07,00 sati, a završiti s radom u 12,00
sati, osim prodavaonica voća i povrća koje mogu
raditi nedjeljom od 07,00 - 13,00 sati.
Iznimno, prodavaonice mogu raditi sve nedjelje
u prosincu i nedjelje koje padaju na dan uoči državnih
blagdana i neradnih dana u 08,00 do 18,00 sati.

Trgovac je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Čazme petnaest dana prije početka rada dostaviti
obrazac prijave radnog vremena sukladno obrascu
prijave radnog vremena.
Ovjerenu prijavu iz stavka 1. ovog članka trgovac
je dužan držati u prodavaonici radi dostupnosti
inspekcijskim tijelima, a radno vrijeme istaknuti na
ulazu u prodavaonicu ili na drugom vidnom mjestu.
Članak 6.
Trgovac je dužan obavijestiti Jedinstveni upravni
odjel Grada Čazme o privremenom ili trajnom zatvaranju
prodavaonice najmanje deset dana prije zatvaranja,
a u hitnim slučajevima (bolest, smrt u obitelji,
nepredvieni popis robe, inventura, nesreća i sl.) u
roku od pet dana od zatvaranja.
Obavijest o privremenom ili trajnom zatvaranju
prodavaonice trgovac je dužan istaknuti na ulazu u
prodavaonicu.
Članak 7.
Trgovci s područja Grada Čazme dužni su uskladiti
radno vrijeme prodavaonica s odredbama ove Odluke
u roku od osam dana stupanjem na snagu ove Odluke.
Članak 8.

Članak 3.
U dane državnih blagdana i neradnih dana
prodavaonice u pravilu ne rade, osim prodavaonica

Radno vrijeme tržnice i zelene tržnice je od 07,00
do 18,00 sati radnim danom, a nedjeljom do 13,00
sati.
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Sajmište za promet stokom radi svakog ponedjeljka
od 05,30 do 14,00 sati, mjesečni stočni sajam održava
se svakog prvog ponedjeljka u mjesecu, a godišnji
stočni sajam održava se 22. srpnja za Dan Grada
Čazme u vremenu od 05,30 do 14,00 sati.

Četvrtak, 24. siječnja 2002.

DVD MIKLOUŠ:
Zapovjednik: Miro Kovačević
Dozapovjednik: Marijan Mlinarić
DVD MARTINAC:

Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o radnom vremenu u trgovinama na
području Grada Čazme (»Službeni vjesnik« broj 15/
98) i Odluka o stavljanju izvan snage dijela Odluke
o radnom vremenu u trgovinama na području Grada
Čazme od 14. prosinca 2001. godine.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Čazme.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 113-02/01-02/3
Urbroj: 2110-01-02/02-1
Čazma, 23. siječnja 2002.
Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.

Zapovjednik: Miško Sever
Dozapovjednik: Josip Budrović
DVD MARČANI:
Zapovjednik: Željko Šipuljak
Dozapovjednik: Renato Kovačević
DVD LIPOVČANI:
Zapovjednik: Marijan Bertek
Dozapovjednik: Željko Makovac
DVD PRNJAROVAC:
Zapovjednik: Mario Pazdrijan
Dozapovjednik: Željko Bencek
DVD VUČANI:
Zapovjednik: Dinko Sudarević
Dozapovjednik: Vjekoslav Sudarević
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Čazme.

2.
Na temelju članka 30. Zakona o Vatrogastvu
(»Narodne novine« broj 106/99), članka 53. i 97.
Statuta Grada Čazme (»Službeni vjesnik« broj 19/
01), Gradsko poglavarstvo Grada Čazme na 10. sjednici
održanoj 23. siječnja 2002. godine donijelo je
ODLUKU

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 214-05/01-02/1
Urbroj: 2110-01-02/02-1
Čazma, 23. siječnja 2002.

o potvrivanju imenovanja zapovjednika i
njegovog zamjenika u postrojbama
dobrovoljnog vatrogasnog društva

Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.

Članak 1.
Potvruje se imenovanje zapovjednika i njegovog
zamjenika u postrojbama dobrovoljnih vatrogasnih
društava s područja Grada Čazme, i to:
DVD DAPCI:
Zapovjednik: Dalibor Kovačević
Dozapovjednik: Josip Bilik
DVD OPĆEVAC-PALANČANI:
Zapovjednik: Mato Šimunović

3.
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine« broj 33/01), članak 33. Zakona o
zaštiti od elementarnih nepogoda nepogoda (»Narodne
novine« broj 73/97), te članka 53. stavka 1. točke 3,
5. i 97. Statuta Grada Čazme (»Službeni vjesnik«
broj 19/01), Gradsko poglavarstvo Grada Čazme na
10. sjednici održanoj 23. siječnja 2002. godine donijelo
je

Dozapovjednik: Dejan Kosić
ZAKLJUČAK
DVD CERINA:
Zapovjednik: Ivica Krklec
Dozapovjednik: Miljenko Bukovšak

o raspodjeli sredstava pomoći za oblažavanje i
otklanjanje posljedica od elementarne
nepogode nastale tijekom 2001. godine na
području Grada Čazme
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4.

Grad Čazma će izvršiti raspodjelu sredstava pomoći
za ublažavanje i otklanjanje posljedica od elementarne
nepogode nastale tijekom 4, 5. i 6. mjeseca 2001.
godine, na području Grada Čazme, koja je doznačena
iz Državnog proračuna prema Odluci o dodjeli pomoći
gradovima i općinama za djelomično ublažavanje
posljedica šteta od elementarnih nepogoda za razdoblje
od travnja do studenog 2001. godine (»Narodne novine«
broj 117/01).

Na temelju članka 53. i 97. Statuta Grada Čazme
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Čazme na 10. sjednici održanoj 23. siječnja
2002. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o imenovanju člana Izvršnog odbora i
Nadzornog odbora Športskog društva »Čazma«

II.

I.

Obzirom da je stvarna šteta na poljoprivrednim
domaćinstvima iznosila 1.077.380,00 kuna, sredstva
će se raspodjeliti proporcijalno, svakom poljoprivrednom
domaćinstvu u visini nastale štete, s time da naknada
ne može iznositi više od 500,00 kuna po pojedinom
domaćinstvu.

Grad Čazma u tijelima Športskog društva »Čazma«
imenuje:
1. Mladena Hlatki iz Čazme, za člana Izvršnog
odbora,
2. Marijana Vunića iz Čazme, za člana Nadzornog
odbora.

III.
Zadužuje se Gradsko povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda i Jedinstveni upravni
odjel Grada Čazme da izvrše izračun visine sredstava
svakom pojedinom domaćinstvu, te da ista sredstva
upute krajnjim korisnicima.

II.
Imenovani iz točke I. ovog Zaključka imenovani
su na vrijeme utvreno normativnim aktima Športskog
društva »Čazma«.
III.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Čazme.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Čazme.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 620-08/01-02/1
Urbroj: 2110-01/1-02-3
Čazma, 23. siječnja 2002.

Klasa: 920-11/02-01/1
Urbroj: 2110-01-04/02-3
Čazma, 23. siječnja 2002.

Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.

Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.

Članak 2.

Na temelju članka 66. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
vijeće Grada Hrvatska Kostajnica na 9. sjednici održanoj
9. siječnja 2002. godine donijelo je
ODLUKU
o komunalnom doprinosu za 2002. godinu
Članak 1.
U cilju dolaska investitora u Hrvatsku Kostajnicu
kao i poticanja izgradnje na području Grada Hrvatska
Kostajnica u 2002. godini neće se naplaćivati komunalni
doprinos.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/02-01/02
Urbroj: 2176/02-02-01-2
Hrvatska Kostajnica, 9. siječnja 2002.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.
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2.
Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka
31. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
59/01) i članka 66. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko vijeće Grada
Hrvatska Kostajnica na 9. sjednici održanoj 9. siječnja
2002. godine donijelo je
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Trg kralja Tomislava, Šetališta Dr. Franje Tumana,
Ratka Djetelića, Gordana Lederera, Ante Starčevića
(od kbr. 1 do kbr. 70), Krešimira Hajdića, Varoški
bunar, Unska, Antuna Pavičića, Marka Vučića,
Zvonimira Radića, Silvija S. Kranjčevića, Marafin
prolaz, Prolaz p. Feliksa Grečla, Nine Marakovića,
Prolaz Antuna Jakića, Prolaz Antuna Vugrina, Tekijska,
Mire Brkljačića, Prolaz Ante Dujmovića, F. K.
Frankopana, Miroslava Krleže, Ivana Marića, Antuna
Vakanovića, Apanovac i
II. zona

ODLUKU
o komunalnom doprinosu
Članak 1.
Ovom Odlukom odreuju se uvjeti i način utvrivanja
visine komunalnog doprinosa, te visina komunalnog
doprinosa za Grad Hrvatsku Kostajnicu:
- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa
u Gradu Hrvatska Kostajnica,
- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa,
utvrena po m 3 graevine, za pojedine zone,
-

način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se, u pojedinačnim
slučajevima, može odobriti djelomično ili potpuno
oslobaanje od plaćanja komunalnog doprinosa i
- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos u
slučaju potpunog ili djelomičnog oslobaanja od
plaćanja komunalnog doprinosa.
Članak 2.
Komunalni je doprinos prihod Proračuna Grada
Hrvatska Kostajnica.
Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su
financiranju gradnje objekata i ureaja komunalne
infrastrukture i to:
-

javne površine,

-

nerazvrstane ceste,

-

groblja i

-

javnu rasvjetu.

Ostalo područje Grada Hrvatska Kostajnica koje
nije obuhvaćeno I. zonom.
Članak 5.
Utvruje se jedinična vrijednost komunalnog
doprinosa po m 3 graevine:
Zona I. - 30,00 kn
Zona II. - 15,00 kn
Članak 6.
Komunalni doprinos obveznik plaća, uplatom na
žiroračun Grada Hrvatske Kostajnice, na osnovi
konačnog rješenja o komunalnom doprinosu, s time
da obveza plaćanja komunalnog doprinosa dospijeva
na dan konačnosti akta na temelju kojega se može
graditi.
Članak 7.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi
Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatska Kostajnica
u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po
službenoj dužnosti.
Protiv rješenja, iz stavka 1. ovog članka, može
se izjaviti žalba upravnom tijelu Sisačko-moslavačke
županije nadležnom za poslove komunalnog
gospodarstva.
Članak 8.

Članak 3.
Komunalni doprinos plaća vlasnik graevne čestice
na kojoj se gradi graevina, odnosno investitor.
Komunalni doprinos obračunava se u skladu s
obujmom, odnosno m 3 (prostornom metru) graevine
koja se gradi na graevnoj čestici, a kod graevine
koja se uklanja zbog gradnje nove graevine ili kada
se postojeća graevina dograuje ili nadograuje,
komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu
u odnosu na prijašnju graevinu.
Članak 4.
U Gradu Hrvatska Kostajnica utvruju se slijedeće
zone za plaćanje komunalnog doprinosa:
I. zona:
Ulice: Davorina Trstenjaka, Vladimira Nazora,
Mrzlenačka, Figlov prolaz, Trg Nikole Šubića Zrinskog,

Obveznik koji gradi stambenu graevinu može
platiti komunalni doprinos u 24 jednaka mjesečna
obroka, odnosno u roku od dvije godine od dana
dospijeća obveze komunalnog doprinosa iz stavka
1. ovog članka, uz uvijet da prvi obrok ne može biti
manji od 10% ukupne obveze plaćanja komunalnog
doprinosa.
Obveznik koji gradi poslovni objekt može platiti
komunalni doprinos u 48 jednakih mjesečnih obroka,
odnosno u roku od četiri godine od dana dospijeća
obveze komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog
članka, uz uvijet da prvi obrok ne može biti manji od
30% ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa.
Na neisplaćene obroke obračunava se kamata u
visini eskontne stope Hrvatske narodne banke, a na
dospjele i neplaćene obroke obračunava se zakonska
zatezna kamata koja se plaća na neplaćene javne
prihode.
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Članak 9.
Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica
može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja
komunalnog doprinosa investitore koji grade graevine
namjenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi,
tehničkoj kulturi, športu, predškolskom, osnovnom i
srednjem obrazovanju, te graevine za potrebe javnih
ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu
Grada Hrvatska Kostajnica.
Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica
može osloboditi djelomično, do iznosa od 50% obveze
plaćanja komunalnog doprinosa, investitore koji grade
graevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih
društava koja su u suvlasništvu Grada Hrvatska
Kostajnica i Sisačko-moslavačke županije te investitore
koji grade objekte i ureaje komunalne infrastrukture.
Članak 10.
U slučaju oslobaanja od plaćanja komunalnog
doprinosa, iz članka 9. ove Odluke, sredstva potrebna
za izgradnju objekata i ureaja komunalne infrastrukture,
iz stavka 2. članka 2. ove Odluke, osigurat će se iz
prihoda Proračuna Grada Hrvatska Kostajnica.
Članak 11.
Danom primjene ove Odluke prestaju važiti odredbe
Odluke o komunalnom doprinosu (»Službeni vjesnik«
broj 12/98).
Članak 12.
Ova Odluka Stupa na snagu osmog dana od objave
u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/02-01/02
Urbroj: 2176/02-02-01-1
Hrvatska Kostajnica, 9. siječnja 2002.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.
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priključivanjem graevina na komunalnu infrastrukturu
za opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih i
oborinskih voda, opskrbu plinom i opskrbu toplinskom
energijom, i to:
1. postupak u svezi s priključivanjem,
2. područja na kojima se vlasnik graevine može
izuzeti od obveze priključenja na objekte komunalne
infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju
otpadnih voda,
3. tehničko-tehnološki uvijeti priključivanja,
4. rokovi za pojedine priključke,
5. načini plaćanja naknade za priključenje i
6. kaznene odredbe.
ČIanak 2.
Postupak priključenja pokreće se podnošenjem
zahtjeva za priključenje.
Zahtjev, u smislu stavka 1. ovog članka, za
priključenje na objekte komunalne infrastrukture na
koje je prilključenje obvezno (za opskrbu pitkom vodom
i odvodnju otpadnih voda), mora se podnijeti
pravovremeno, prije početka uporabe graevine.
Zahtjev za priključenje u smislu stavka 1. ovog
članka podnosi vlasnik graevine, i to u pisanom
obliku, a upućuje ga subjektu koji gospodari objektom
komunalne infrastrukture za koji se traži priključak.
Uz zahtjev za priključenje prilažu se preris
katastarskog plana odnosno čestice, te odgovarajući
dokazi o pravu priključenja, sukladno posebnim
propisima (graevna dozvola i slično).
ČIanak 3.
U povodu zahtjeva iz članka 2. ove Odluke subjekt
koji gospodari objektom komunalne infrastrukture
provodi odgovarajući postupak i donosi rješenje o
dozvoli - uvijetima za priključenje, ako za priključenje
postoje odgovarajući tehnički i drugi uvijeti.
Ako za priključenje ne postoje odgovarajući tehnički
i drugi uvijeti, zahtjev za priključenje će se rješenjem
odbiti.
ČIanak 4.

Na temelju članka 26. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 66. Statuta
Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik Grada
Hrvatska Kostajnica« broj 16/01), Gradsko vijeće
Grada Hrvatska Kostajnica na 9. sjednici od 9. siječnja
2002. godine donosi
ODLUKU
o priključivanju graevina na komunalnu
infrastrukturu
Članak 1.
Ovom se Odlukom, za područje Grada Hrvatska
Kostajnica, propisuju odgovarajuća pitanja u svezi s

Rješenje o dozvoli, odnosno uvijetima za priključenje
mora sadržavati podatke o graevini koja se priključuje
(mjesto i adresa, katastarska oznaka, namjera i slično),
ime vlasnika, mjesto priključenja, tehničke osobine
priključka (profil i slično), a prilaže mu se i odgovarajuća
skica priključka.
Rješenje iz stavka 1. ovog čIanka sadržava i
odredbu o obvezi plaćanja i iznosu, te načinu plaćanja
naknade za priključenje.
Rješenje o odbijanju priključenja mora sadržavati
podatke o graevini i vlasniku, u smislu stavka 1.
ovog članka, te razloge zbog kojih se graevina ne
može priključiti.
Rješenja iz stavka 1. i 3. ovog čIanka donose se
u obliku upravnog akta.
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ČIanak 5.

Po pravomoćnosti, dva primjerka rješenja iz čIanka
3. odnosno čIanka 4. ove Odluke, dostavljaju se na
znanje Gradu Hrvatska Kostajnica - Jedinstvenom
upravnom odjelu.
ČIanak 6.
Subjekt koji gospodari objektom komunalne
infrastrukture obavlja radnje, u smislu čIanka 3. i 4.
ove Odluke i shodno čIanku 5. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, kao javnu ovlast, a prema pravilima
općeg upravnog postupka i sukladno posebnim
propisima.
ČIanak 7.
Za graevine čiji vlasnici ne podnesu zahtjev za
priključenje na objekte komunalne infrastrukture za
opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda,
obveza priključenja utvruje se rješenjem Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Hrvatska Kostajnica.
ČIanak 8.
Vlasnik graevine dužan je priključiti svoju graevinu
na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom
i odvodnju otpadnih voda.
Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga čIanka, od
obveze priključenja izuzimaju se vlasnici graevina
na cijelom području Grada Hrvatska Kostajnica, ako
su na zadovoljavajući način pojedinačno osigurali
svoje odgovarajuće potrebe, a nema odgovarajućih
uvjeta za priključenje odnosne graevine na komunalnu
infrastrukturu.
ČIanak 9.
U smislu čIanka 8. stavka 2. ove Odluke smatrat
će se da nema odgovarajućih uvjeta za priključenje
graevine na komunalnu infrastrukturu, ako bi zbog
udaljenosti objekta komunalne infrastrukture,
konfiguracije terena ili drugih razloga troškovi
priključenja bili previsoki, odnosno nerazmjerni, tj.
iznosili više od 3 % vrijednosti graevine.
U smislu čIanka 8. stavka 2. ove Odluke smatrat
će se da su vlasnici na zadovoljavajući način
pojedinačno osigurali svoje odgovarajuće potrebe
ako, neškodljivo za zdravlje ljudi i zaštitu okoliša
(sukladno posebnim propisima), na drugi način mogu
zadovoljiti svoje potrebe.
ČIanak 10.
O izuzimanju od obveze priključenja u smislu
čIanka 8. odnosno čIanka 9. ove Odluke, a na zahtjev
vlasnika graevine, rješenje donosi Jedinstveni upravni
odjel Grada Hrvatske Kostajnice.
Kada, odnosno ako se naknadno stvore odgovarajući
uvijeti za priključenje na komunalnu infrastrukturu
graevine iz čIanka 8. ove Odluke, vlasnik graevine
obvezan je odnosnu graevinu priključiti na objekt
komunalne infrastrukture.

Četvrtak, 24. siječnja 2002.
ČIanak 11.

Priključivanje graevine na objekt komunalne
infrastrukture mora se u tehničko-tehnološkom smislu
izvesti prema pravilima struke, vodeći računa da se
priključivanje obavi racionalno - uz optimalne troškove,
da se osigura uredno funkcioniranje priključka, te
da se priključenjem novog korisnika ne naruši
odgovarajući standard zadovoljenja potreba ostalih,
prije priključenih korisnika komunalne infrastrukture
odnosnog područja.
ČIanak 12.
Na eventualno traženje vlasnika graevine, dopustit
će se da sam izvede odreene radove na priključku
(iskop kanala i slično), ako bi mu to smanjilo troškove
priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi,
odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima
struke.
ČIanak 13.
Graevina se mora priključiti na objekt komunalne
infrastrukture u roku 20 dana od dana pravomoćnosti
rješenja o priključenju iz čIanka 3. odnosno čIanka
4. ove Odluke, uz uvjet da je pravovremeno plaćena
naknada za priključenje i da je za izvoenje
graevinskih, montažnih i drugih radova potrebno
do tri dana.
Ako naknada za priključenje nije pravovremeno
plaćena i ako je za izvoenje radova na priključku u
smislu stavka 1. ovog čIanka potrebno više od tri
dana, rok za priključenje iz stavka 1. ovog čIanka
produljuje se za vrijeme zakašnjenja plaćanja naknade
za priključenje, odnosno za vrijeme koje je objektivno
potrebno za izvoenje odgovarajućih radova na
priključku.
ČIanak 14.
U svezi sa priključenjem graevine na objekt
komunalne infrastrukture vlasnik graevine plaća cijenu
stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za
komunalni priključak neposredno nositelju izvedbe
priključka, na temelju pisanog ugovora i računa za
izvršeni posao.
ČIanak 15.
Osim troškova, u smislu čIanka 14. ove Odluke,
vlasnik graevine plaća i naknadu za priključenje,
za svaki priključak posebno.
Naknada za priključenje u smislu stavka 1. ovog
čIanka iznosi:
1. za priključenje na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu
pitkom vodom
2.000,00 kuna
2. za priključenje na komunalnu
infrastrukturu za odvodnju
otpadnih voda

500,00 kuna

Naknada za priključke na ostale objekte komunalne
infrastrukture, u smislu članka 1. ove Odluke, propisat
će se naknadno, odgovarajućom izmjenom, odnosno
dopunom ove Odluke, kada, odnosno, ako nastane
potreba za reguliranje tog pitanja.

Četvrtak, 24. siječnja 2002.
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ČIanak 16.
Naknada za priključenje u smislu članka 15. ove
Odluke prihod je Grada Hrvatska Kostajnica i plaća
se u korist žiroračuna Proračuna Grada Hrvatska
Kostajnica.
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5. za postupanje suprotno stavku 2. čIanka 18.
ove Odluke
- subjekt koji gospodari
objektom komunalne
infrastrukture

2.000,00 kn

- odgovorna osoba subjekta
koji gospodari objektom
komunalne infrastrukture

Plaćanje se vrši u roku od osam dana od dana
pravomoćnosti rješenja o dozvoli priključenja.

500,00 kn

ČIanak 17.
Sredstva naknade u smislu čIanka 15. odnosno
čIanka 16. ove Odluke namijenjena su za financiranje
graenja objekta i ureenja komunalne infrastrukture,
u skladu s Programom graenja objekata i ureenja
komunalne infrastrukture Grada Hrvatska Kostajnica.

ČIanak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE

ČIanak 18.
Naknada za priključenje plaća se općom uplatnicom,
odnosno nalogom za prijenos sredstava s računa,
prije početka radova na izvoenju priključka.

Klasa: 022-05/02-01/03
Urbroj: 2176/02-02-01-1
Hrvatska Kostajnica, 9. siječnja 2002.

Subjekt koji gospodari objektom komunalne
infrastrukture dužan je vlasnika graevine uputiti da
plati naknadu za priključenje i ne smije početi s
radovima na priključenju prije nego li mu vlasnik
graevine predoči dokaz o plaćenoj naknadi za
priključenje.

Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

4.

Za radnje suprotne ovoj Odluci kaznit će se za
prekršaj:

Na temelju čIanka 20. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), čIanka 31. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 59/01) i čIanka
66. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni
vjesnik« broj 16/01), Gradsko vijeće Grada Hrvatska
Kostajnica, na 9. sjednici održanoj 9. siječnja 2002.
godine donijelo je

1. u slučaju samovoljnog priključenja graevine
na komunalnu infrastrukturu

ODLUKU

ČIanak 19.
Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatska Kostajnica
dužan je voditi evidenciju o naknadama za priključenje.
ČIanak 20.

- fizička osoba

500.00 kn

- pravna osoba

2.000,00 kn

2. za postupanje suprotno stavku 2., čIanka 2. i
stavku 2., čIanka 10. ove Odluke
- fizička osoba

300,00 kn

- pravna osoba

1.000,00 kn

3. za postupanje suprotno čIanku 3. i 4. ove
Odluke
- subjekt koji gospodari
objektom komunalne
infrastrukture
- odgovorna osoba subjekta
koji gospodari objektom
komunalne infrastrukture

o komunalnoj naknadi
ČIanak 1.
Komunalna je naknada prihod Proračuna Grada
Hrvatska Kostajnica.
Sredstva komunalne naknade namijenjena su
financiranju i obavljanju ovih komunalnih djelatnosti:
1. odvodnja atmosferskih voda,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina,

1.000,00 kn

3. održavanje javnih površina,
4. održavanje nerazvrstanih cesta,
5. održavanje groblja i

300,00 kn

6. javna rasvjeta.

4. za postupanje suprotno čIanku 13. ove Odluke
- subjekt koji gospodari
objektom komunalne
infrastrukture
- odgovorna osoba subjekta
koji gospodari objektom
komunalne infrastrukture

1.500,00 kn

1. odvodnja atmosferskih voda obuhvaća
troškove održavanja sustava odvodnje oborinske vode
- čišćenje i popravke slivnika, odvodnih kanala i
drugih ureaja za odvodnju atm. vode,

400,00 kn

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina obuhvaća troškove
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čišćenja - pometanja i pranja javnih površina i
sakupljanja otpada s javnih površina, tj. zelenih
površina, pješačkih nogostupa, pješačkih zona,
otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih
igrališta i javnih prometnih površina i dr.,

Četvrtak, 24. siječnja 2002.

izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju.
Neizgraenim graevnim zemljištem smatra se i
zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje
graevine.

3. održavanje javnih površina obuhvaća troškove
postavljanja zaštitnih stupova, bojenje, popravak i
zamjenu košarica za smeće, nabavku sadnog materijala
za parkove, održavanje trajnih nasada u parkovima,
posipanje šIjunkom staza u parkovima, redovite košnje
trave, popravak asfaltnog plašta javnih površina,
čišćenje i popravke vodoskoka, skulptura, javnih klupa
i dr.,

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavka
1., čIanka 2. ove Odluke (fizička ili pravna osoba)
dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze
ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Jedinstvenom
upravnom odjelu Grada Hrvatska Kostajnica.

4. održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća
trokove održavanja kolničkog zastora, prometnih oznaka
i dr., te gospodarenje cestovnim zemljištem uz
nerazvrstane ceste,

Odlukom o komunalnoj naknadi utvruju se slijedeća
naselja u kojima se plaća komunalna naknada:

ČIanak 3.

ČIanak 4.

1. Hrvatska Kostajnica,
2. Panjani,

5. održavanje groblja obuhvaća troškove
održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja
i sahrane pokojnika, odnosno održavanje postojećih
mrtvačnica, obrezivanje grana, stabala i grmlja,
održavanje travnjaka unutar grobija, održavanje ulaznih
vrata groblja, ograde groblja, sadnja ukrasnog bilja i
stabala i dr. i
6. pod pojmom »javna rasvjeta« razumijeva se
upravljanje, održavanje objekata i ureaja javne rasvjete
- troškovi zamjene dotrajaiih svjetiljki, bojanje stupova
javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova javne rasvjete
ili njihovih dijelova i sl., te troškovi isporučene električne
energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih
cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

3. Čukur,
4. Rosulje,
5. Selište Kostajničko,
6. Utolica i
7. Rausovac.
ČIanak 5.
Visina komunalne naknade odreuje se ovisno
o:
1. lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se
nalazi nekretnina i
2. vrsti nekretnine, iz čIanka 2. ove Odluke.

ČIanak 2.
Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno
korisnici:
1. stambenog prostora,
2. poslovnog prostora,
3. garažnog prostora,
4. graevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja
poslovne djelatnosti i

ČIanak 6.
Komunalna naknada obračunava se po m2 površine
i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici
korisne površine koja se utvruje na način propisan
Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrivanje zaštićene
najamnine (»Narodne novine« broj 40/97), a za
graevno zemljište po jedinici stvarne površine.
ČIanak 7.

5. neizgraenoga graevnog zemljišta.
Komunalna naknada plaća se za nekretnine, iz
stavka 1. ovog čIanka, koje se nalaze unutar
graevinskog područja naselja kao i za stambeni i
poslovni prostor izvan graevinskog područja naselja
na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti
iz stavka 2., točka 3., 4. i 6., čIanka 1. ove Odluke.
Za naplatu komunalne naknade nekretnina treba biti
zadovoljen uvjet minimalne opremljenosti pristupnom
cestom, objektima za opskrbu električnom energijom
i vodom prema mjesnim prilikama, a sve u sklopu
jedinstvene infrastrukture Grada Hrvatska Kostajnica.
Graevnim zemljištem, u smislu ove Odluke, smatra
se zemljište koje se nalazi unutar granica graevnog
područja naselja, a na kojemu se u skladu s prostornom
dokumentacijom (planom), mogu graditi graevine
za stambene, poslovne, športske ili druge namjene.
Neizgraenim graevnim zemljištem smatra se
zemljište na kojemu nije izgraena nikakva graevina
ili na kojemu postoji privremena graevina za čiju

lznos komunalne naknade (N) po m 2 obračunske
površine nekretnine utvruje se množenjem:
1. vrijednosti obračunske jedinice - boda (B)
odreene u kunama po m 2 (vrijednost boda),
2. koeficijenta zone (Kz) i
3. koeficijenta namjene (Kn).
N = B x Kz x Kn
ČIanak 8.
Vrijednost boda (B) odreuje, Odlukom, Gradsko
vijeće Grada Hrvatska Kostajnica do kraja studenog
mjeseca tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.
Vrijednost boda odgovara visini mjesečnog iznosa
komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog
prostora u prvoj zoni Grada Hrvatska Kostajnica.
Ako se vrijednost boda ne utvrdi do kraja studenog
mjeseca tekuće godine, za obračun komunalne naknade
u sljedećoj godini, vrijednost boda se ne mijenja.

Četvrtak, 24. siječnja 2002.
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ČIanak 9.
Područje Grada Hrvatska Kostajnica dijeli se na
slijedeće zone:
I. zona:
Ulice: Davorina Trstenjaka, Vladimira Nazora,
Mrzlenačka, Figlov prolaz, Trg Nikole Šubića Zrinskog,
Trg kralja Tomislava, Šetališta Dr. Franje Tumana,
Tekijska,
II. zona:
Ulice: Ratka Djetelića, Gordana Lederera, Ante
Starčevića (od kbr. 1 do kbr. 70), Krešimira Hajdića,
Varoški bunar, Unska, Antuna Pavičića, Marka Vučića,
Zvonimira Radića, Silvija Strahimira Kranjčevića,
Marafin prolaz, Prolaz p. Feliksa Grečla, Nine
Marakovića, Prolaz Antuna Jakića, Prolaz Antuna
Vugrina, Mire Brkljačića, Prolaz Ante Dujmovića, Frana
Krste Frankopana, Apanovac, Antuna Vakanovića,
Miroslava Krleže, Ivana Marića,
III. zona:
Graevinsko područje naselja Hrvatska Kostajnica
koje nije obuhvaćeno I. i II. zonom.
IV. zona:
Naselja: Panjani, Čukur, Rosulje, Selište
Kostajničko, Utolica i Rausovac.

Koeficijent namjene (Kn) graevnog zemljišta koje
služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, navedenih
u tablici stavka 1. ovog članka, iznosi 10 % vrijednosti
koeficijenta namjene predmetne djelatnosti.

Članak 10.
Područje Grada Hrvatska Kostajnica koje pripada
IV. zoni primjenjuje se, osim za navedena naselja u
prethodnom čIanku ove Odluke, na stambeni i poslovni
prostor koji se nalazi izvan graevinskog područja
naselja, a zadovoljava uvjete iz stavka 2., čIanka 2.
ove Odluke.

- park šume, dječja igrališta, kupališta, groblja,
graevna zemljišta za skladištenje, obradu i odlaganje
komunalnog otpada, objekti i ureaji vodoopskrbe i
odvodnje,

ČIanak 11.
Koeficijent zone (Kz) utvruje se u slijedećim
vrijednostima:
ZONA

KOEFICIJENT (Kz)

I.
II.
III.
IV.

1,00
0,66
0,50
0,33

ČIanak 12.
Koefiicijent namjene (Kn) za nekretnine iz čIanka
2. ove Odluke:

NAMJENA

KOEFICIJENT
NAMJENE (Kn)

Za poslovni prostor i graevno zemljište koje služi
u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju
kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest
mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene
(Kn) umanjuje se za 50 %, ali ne može biti manji od
koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno
neizgraeno graevno zemljište.
Za hotele, apartmanska naselja i kampove, visina
godišnje komunalne naknade iznosi 0,75 % ukupnog
godišnjeg prihoda iz prethodne godine.

ČIanak 13.
Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine
važne za Grad Hrvatsku Kostajnicu, a njihovo se
održavanje financira iz Proračuna Grada i to:
- zgrade i zemljište koje Grad Hrvatska Kostajnica
i mjesni odbori koriste za vlastite potrebe,
-

javne površine, športsko-rekreativne površine,

- poduzeća i ustanove u vlasništvu Grada Hrvatska
Kostajnica i
- humanitarne udruge na području Grada Hrvatska
Kostajnica.
Plaćanja komunalne naknade, za stambeni prostor,
može se osloboditi nositelj socijalne pomoći, bilo da
je vlasnik ili korisnik stambenog prostora. Oslobaanje
plaćanja vrši se privremeno na rok od godinu dana.
Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica
može, ako ocijeni potrebitim, putem sporazuma s
poduzećema naplatiti komunalnu naknadu u
proizvodima koje će podijeliti socijalnim kategorijama
(korisnici socijalne pomoći, umirovljenici, djeca i dr.)
Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica
oslobodit će plaćanja komunalne naknade umirovljenike
čije su mirovine do visine zajamčene mirovine, te
domaćinstva iznad 65 godina starosti.
Oslobaa se plaćanja komunalne naknade
poduzetnik - početnik ili ulagač na području Grada
Hrvatska Kostajnica i to:
- I. godine - 100 %

-

stambeni prostor i prostor koji
koriste neprofitne organizacije
poslovni prostor koji služi
za proizvodne djelatnosti
ugostiteljski objekti
poslovni prostor koji služi za
ostale djelatnosti
garažni prostor
neizgraeno graevno zemljište

- II. godine - 75 %
1,00
2,50
7,00
5,00
1,00
0,05

- III. godine - 50 % i
- IV. godine - 25 % iznosa komunalne naknade.
Oslobaaju se plaćanja komunalne naknade vlasnici
stambenog i poslovnog prostora objekta koji se nalazi
u obnovi.
Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica može
donijeti dodatnu Odluku o općim uvjetima i razlozima
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potpunog ili djelomičnog oslobaanja plaćanja
komunalne naknade.

i u svrhu održavanja objekata školskog, zdravstvenog
i socijalnog sadržaja.

Manjak sredstava koji nastaje potpunim ili
djelomičnim oslobaanjem plaćanja komunalne naknade
namirit će se iz drugih sredstava prihoda Proračuna
Grada.

Slijedom odrede čIanka 44. Zakona o vatrogastvu
(»Narodne novine« broj 106/99), Gradsko vijeće Grada
Hrvatska Kostajnica može, za financiranje redovne
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih
vatrogasnih društava, donijeti Odluku o uvoenju ili
povećanju komunalne naknade glede financiranja
vatrogastva, a shodno Planu zaštite od požara Grada
Hrvatska Kostajnica.

ČIanak 14.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje od
prvog dana slijedećeg mjeseca u kojem je omogućeno
korištenje graevine, odnosno zemljišta.
ČIanak 15.
Komunalna naknada plaća se osnovom rješenja,
koje donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatska
Kostajnica, za kalendarsku godinu do 31. ožujka
tekuće godine, ako se osnovom Odluke Gradskog
vijeća mijenja njezina visina u odnosu na prethodnu
godinu.
Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatska Kostajnica,
takoer, donosi rješenje o privremenom, potpunom
ili djelomičnom oslobaanju od plaćanja komunalne
naknade.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvruje se visina
komunalne naknade po m 2 obračunske površine,
obračunska površina i mjesečni iznos komunalne
naknade, osim za nekretnine iz stavka 4., članka
12. ove Odluke.
Pravomoćno i konačno rješenje o komunalnoj
naknadi izvršava Jedinstveni upravni odjel Grada
Hrvatska Kostajnica, u postupku i na način odreen
propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak,
odnosno dobit.
Protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Hrvatska Kostajnica, iz stavka 1., 2. i 4. ovog čIanka,
može
se
izjaviti
žalba
upravnom
tijelu
Sisačko-moslavačke županije u čijem su djelokrugu
poslovi komunalnog gospodarstva.
ČIanak 16.
Komunalna naknada plaća se tromjesečno, do
dvadesetoga (20.) dana u mjesecu za proteklo
tromjesječje.
ČIanak 17.
Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatska Kostajnica
dužan je voditi evidenciju o visini komunalne naknade
(vrijednosti boda, koeficijenta zone i koeficijenta
namjene).
ČIanak 18.
Grad Hrvatska Kostajnica, za svaku kalendarsku
godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima
financiranja, donosi godišnji Program održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čIanka 1.
ove Odluke.
Sredstva prikupljena naknadom mogu se, Odlukom
Gradskog vijeća Grada Hrvatska Kostajnica, upotrijebiti

Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica
dužno je, do kraja ožujka svake godine, Gradskom
vijeću Grada Hrvatska Kostajnica podnijeti izvješće
o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog čIanka, a za
prethodnu kalendarsku godinu.

ČIanak 19.
Danom stupanja na snagu ove Odluke stavljaju
se van snage:
- Odluka o komunalnoj naknadi (»Službeni
vjesnik« broj 25/97) i
- Odluka o komunalnoj naknadi (»Službeni
vjesnik« broj 3/00).
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavljaju se
van snage Odluke u dijelu koji se odnosi na odredbe
Odluke o komunalnoj naknadi:
- Odluka o odgodi primjene Odluke o komunalnoj
naknadi i Odluke o vrijednosti obračunske jedinice boda (B) (»Službeni vjesnik« broj 15/00),
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi i Odluke o vrijednosti obračunske
jedinice - boda (B) (»Službeni vjesnik« broj 1/01) i
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi i Odluke o vrijednosti obračunske
jedinice - boda (B) (»Službeni vjesnik« broj 14/01).

ČIanak 20.
Odluka o vrijednosti obračunske jedinice - boda
(B) (»Službeni vjesnik« broj 3/00, 15/00, 1/01 i 14/
01) primjenjuje se od 1. siječnja 2002. godine.

ČIanak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/02-01/01
Urbroj: 2176/02-02-01-1
Hrvatska Kostajnica, 9. siječnja 2002.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

Četvrtak, 24. siječnja 2002.
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GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.
Na temelju članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01) i članka 11. Poslovnika Gradskog
poglavarstva, Gradsko poglavarstvo Grada Novske
na 10. sjednici održanoj 16. siječnja 2002. godine
donijelo je
ODLUKU
o imenovanju tajnika Gradskog vijeća i
Gradskog poglavarstva Grada Novske
Članak 1.
Za tajnika Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva
Grada Novske imenuje se Ivanka Zečević-Šolta,
diplomirani pravnik.

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku«
Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 080-02/02-01/01
Urbroj: 2176/04-02-02-1
Novska, 16. siječnja 2002.
Predsjendik
Antun Vidaković, dipl. ing., v.r.

OPĆINA DVOR
AKTI STRUČNE SLUŽBE
1.
ISPRAVAK
Odredbe u Odluci o mjerilima i načinu
rasporeda sredstava komunalne naknade za
komunalnu djelatnost za 2002. godinu donesene
na sjednici Općinskog vijeća Općine Dvor dana
14. prosinca 2001. godine
1. U članku 5. Odluke o mjerilima i načinu rasporeda
sredstava komunalne naknade za komunalnu djelatnost
za 2002. godinu, riječi »stupa na snagu danom
donošenja«, treba stajati »stupa na snagu osmog
dana od dana objave«.

1. U članku 4. Izmjena i dopuna Proračuna (II.
Izmjene i dopune) Općine Dvor za 2001. godinu,
umjesto riječi »Ured načelnika«, treba stajati »općinski
načelnik«.
2. U članku 5. Izmjena i dopuna Proračuna (II.
Izmjene i dopune) Proračuna Općine Dvor za 2001.
godinu, umjesto riječi »stupa na snagu danom
donošenja« treba stajati: »stupa na snagu osmog
dana od dana objave«.
3. Ovaj Ispravak objavit će se u »Službenom
vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
STRUČNA SLUŽBA

2. Ovaj Ispravak objavit će se u »Službenom
vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
STRUČNA SLUŽBA

Klasa: 021-05/02-02-01-02
Urbroj: 2176/08-02-02-01-01
Dvor, 2. siječnja 2002.

Klasa: 021-05/02-02-01-02
Urbroj: 2176/08-02-02-01-02
Dvor, 2. siječnja 2002.
Stručna služba
Rozina Pavlović, v.r.

Stručna služba
Rozina Pavlović, v.r.

3.
Nakon izvršene usporedbe izvornog i objavljenog
teksta Odluke o općinskim porezima i prirezu porezu
na dohodak Općine Dvor (»Narodne novie« broj 2/
02) utvrene su pogreške pa se daje slijedeći

2.
ISPRAVAK
odreenih odredaba u Izmjenama i dopunama
Proračuna (II. Izmjene i dopune) Općine Dvor za
2001. godinu

ISPRAVAK
Odluke o općinskim porezima i prirezu porezu
na dohodak Općine Dvor
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I.

U članku 4. Odluke o općinskim porezima i prirezu
porezu na dohodak iza riječi: »dužne su« treba stajati:
»platiti prirez porezu na dohodak Općini Dvor po
stopi od 5%«.

II.
U članku 6. stavka 2. iza riječi »i na način propisan«
treba stajati »Zakonom o porezu na dodanu vrijednost,
a iskazuje se u evidencijama propisanim za obračun
poreza na dodanu vrijednost«.

Četvrtak, 24. siječnja 2002.

III.
Ovaj Ispravak objavit će se u »Narodnim novinama«
i »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
STRUČNA SLUŽBA
Klasa: 410-01/02-01
Urbroj: 2176/08-02-02-01-01
Dvor, 17. siječnja 2002.
Stručna služba
Rozina Pavlović, v.r.

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
1.
Na temelju članka 19. Zakona o trgovini (»Narodne
novine« broj 11/96, 75/99, 76/99 i 62/01), članka 3.
Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih
oblika trgovine na malo (»Narodne novine« broj 80/
01) i članka 37. i 67. Statuta Općine Martinska Ves
(»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko poglavarstvo
na 6. sjednici održanoj 17. siječnja 2002. godine
donosi slijedeću

Članak 6.
Prodavaonice u dane državnih blagdana ne rade.

Članak 7.
Prodavaonice mogu raditi jednokratno ili dvokratno
prema odluci trgovca.

Članak 8.
ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika
trgovina na malo na području Općine Martinska
Ves
Članak 1.
Ovom Odlukom ureuje se radno vrijeme i raspored
dnevnog i tjednog radnog vremena prodavaonica i
drugih oblika trgovine na malo (u daljnjem tekstu:
prodavaonice), te radno vrijeme u dane državnih
blagdana i neradnih dana.
Članak 2.
Prodavaonice mogu radnim danom (ponedjeljak,
utorak, srijeda, četvrtak, petak i subota) započeti s
radom najranije u 7,00 sati, a završiti s radom najkasnije
u 21,00 sat.
Članak 3.
Nedjeljom prodavaonice u pravilu ne rade.
Članak 4.
Ako trgovac odluči poslovati nedjeljom poslovanje
može obavljati u skladu s odredbom članka 3. stavka
2. Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih
oblika trgovine na malo o čemu je dužan obavijestiti
Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves.
Članak 5.
Iznimno, prodavaonice mogu raditi sve nedjelje
u prosincu i nedjelje koje padaju na dan uoči državnih
blagdana od 7,00 do 15,00 sati.

Trgovac je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Martinska Ves petnaest dana prije početka
rada dostaviti obrazac prijave radnog vremena sukladno
Obrascu iz Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica
i drugih oblika trgovina na malo (u daljnjem tekstu:
Obrazac).

Članak 9.
Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves
će u roku od 8 dana od dana primitka ovjeriti prijavu
radnog vremena ako sadrži sve podatke iz Obrasca
i jedan primjerak vratiti trgovcu.

Članak 10.
Trgovac je dužan ovjerenu prijavu radnog vremena
držati na vidnom mjestu u prodavaonici, a radno
vrijeme prodavaonice istaknuti na ulazu u prodavaonicu
ili na drugom pogodnom mjestu tako d bude uočljiva
potrošačima.

Članak 11.
Trgovac je dužan obavijestiti Jedinstveni upravni
odjel Općine Martinska Ves o privremenom ili trajnom
zatvaranju prodavaonice najmanje deset dana prije
zatvaranja, a u hitnim slučajevima (bolest, smrt u
obitelji, nepredvieni popis robe, inventura, nesreća
i sl.) u roku od pet dana od zatvaranja prodavaonice.
Obavijest o privremenom ili trajnom zatvaranju
prodavaonice trgovac je dužan istaknuti na ulazu u
prodavaonicu.

Četvrtak, 24. siječnja 2002.
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Članak 12.
Trgovac je dužan uskladiti radno vrijeme
prodavaonice s odredbama ove Odluke najkasnije u
roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke.
Članak 13.
Donošenjem ove Odluke prestaju važiti odredbe
Odluke o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena
u području trgovina (»Službeni vjesnik« broj 23/96).
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 113-02/02-01/01
Urbroj: 2176/15-02-1
Desna Martinska Ves, 17. siječnja 2002.
Predsjednik
Stjepan Ivoš, dipl. ing., v.r.
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SADRŽAJ
GRAD ČAZMA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.

2.

3.

4.

Odluka o radnom vremenu prodavaonica
i drugih oblika trgovine na malo
Odluka o potvrivanju imenovanja
zapovjednika i njegovog zamjenika u
postrojbama dobrovoljnog vatrogasnog
društva
Zaključak o raspodjeli sredstava pomoći
za ublažavanje i otklanjanje posljedice
od elementarne nepogode nastale tijekom
2001. godine na području Grada Čazme
Zaključak o imenovanju člana Izvršnog
odbora i Nadzornog odbora Športskog
društva »Čazma«

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.
1

1.

2

2.

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.

3.

Odluka o komunalnom doprinosu za 2002.
godinu

3

2.

Odluka o komunalnom doprinosu

4

3.

Odluka o priključivanju graevina na
komunalnu infrastrukturu

5

Odluka o komunalnoj naknadi

7

4.

11

OPĆINA DVOR
AKTI STRUČNE SLUŽBE

2

3

Odluka o imenovanju tajnika Gradskog
vijeća i Gradskog poglavarstva Grada
Novske

Ispravak Odredbe u Odluci o mjerilima
i načinu rasporeda sredstava komunalne
naknade za komunalnu djelatnost za
2002. godinu donesene na sjednici
Općinskog vijeća Općine Dvor dana 14.
prosinca 2001. godine

11

Ispravak odreenih odredaba u
Izmjenama i dopunama Proračuna (II.
Izmjene i dopune) Općine Dvor za 2001.
godinu

11

Ispravak Odluke o općinskim porezima
i prirezu porezu na dohodak Općine Dvor

11

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
1.

Odluka o radnom vremenu prodavaonica
i drugih oblika trgovina na malo na
području Općine Martinska Ves

12

»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 ureenje, kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja.

