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SLUÆBENI VJESNIK
2003.
BROJ: 14

PONEDJELJAK, 2. LIPNJA 2003.

GODINA XLIX

GRAD ČAZMA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
8.
Na temelju članka 17. i 95. Statuta Grada Čazme
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), Odluke o pokretanju
radova na ureenju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske, Grada Čazme Klasa:
930-01/01-01/1, Urbroj: 2110-01-04/01-2 od 20.
prosinca 2001 godine i »Sporazuma« o provoenju i
sufilnanciranju izmjere poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Čazme, Klasa: 940-04/01-02/11, Urbroj: 2110-01-04/
02-1 od 26. kolovoza 2002 godine, Gradsko
poglavarstvo Grada Čazme na 30. sjednici održanoj
29. svibnja 2003. godine donijelo je

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Čazme.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 930-01/03-01/1
Urbroj: 2110-01-04/03-1
Čazma, 29. svibnja 2003.
Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.

ODLUKU
o raspisivanju pozivnog natječaja za izvoenje
geodetskih radova na području Grada Čazme
Članak 1.
Ovom Odlukom se ovlašćuje Jedinstveni upravni
odjel da raspiše pozivni natječaj za izvoenje geodetskih
radova na izmjeri poljoprivrednog zemljišta Republike
Hrvatske na području Grada Čazme za blok
AERODROM na K.O. Bojana površine 181 ha.
Članak 2.
Geodetski radovi navedeni u članku 1. ove Odluke
izvodit će se prema dinamici i potrebama koje odredi
Jedinstveni upravni odjel, a sukladno mogućnostima
i ostvarenim prihodima od zakupa i prodaje državnog
zemljišta.
Članak 3.
Pri odabiru najpovoljnije ponude u Povjerenstvu
za nabavu roba i usluga Grada Čazme, kao stručna
osoba mora sudjelovati predstavnik Državne geodetske
uprave, sukladno Sprazumu o sufinanciranju geodetskih
radova.
Članak 4.
Tehničku dokumentaciju za potrebe provedbe
pozivnog natječaja, pripremiti će Jedinstveni upravni
odjel Grada Čazme.

9.
Na temelju Zakona o prostornom ureenju
(»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99 i 61/
00), članka 53. stavka 1. točke 5. i članka 97. stavka
2. Statuta Grada Čazme (»Službeni vjesnik« broj
19/01), Gradsko poglavarstvo Grada Čazme na 30.
sjednici održanoj 29. svibnja 2003. godine donijelo
je
ZAKLJUČAK
o izradi izmjene i dopune Provedbenog
urbanističkog plana PUP »Čazma-Jug«
I.
Potrebno je pristupiti izradi izmjena i dopuna
Provedbenog urbanističkog plana PUP »Čazma-Jug«
izraenog 1979. godine po projektnoj kući »PLAN«
Zagreb prema važećim zakonskim propisima i Statutu
Grada Čazme, i to izravnim ugovaranjem ili pozivnim
natječajem ovisno o cijeni izrade plana.
II.
Program izrade izmjene i dopune PUP-a treba
sadržavati geodetske podloge sa prirodnim obilježjima,
vlasničkim odnosima i kvalitetu prirodne sredine.
III.
Cilj izrade izmjene i dopune PUP je nemogućnost
parkiranja u centru Čazme prema postojećem planu
i zadovoljavanje potreba graana.
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Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da izradi
projektni zadatak sa programom izrade, sadržajem i
ciljevima izmjene i dopune PUP-a pod nazivom PUP
»Čazma-Jug« - izmjene i dopune.
IV.
Za provoenje ovog Zaključka zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel - pododjel za komunalno
gospodarstvo i stanbene poslove Grada Čazme.
V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Čazme.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 350-03/03-01/1
Urbroj: 2110-01-02/03-4
Čazma, 29. svibnja 2003.
Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.

Ponedjeljak, 2. lipnja 2003.
IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Čazme.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 351-03/03-01/2
Urbroj: 2110-01-02/03-1
Čazma, 29. svibnja 2003.
Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.

11.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoi) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01), te članka 53. i 97. Statuta Grada Čazme
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Čazme na 30. sjednici održanoj 29. svibnja
2003. godine donijelo je
ZAKLJUČAK

10.
Na temelju Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš
(»Narodne novine« broj 59/00), članka 53. stavka 1.
točke 5. i članka 97. stavka 2. Statuta Grada Čazme
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Čazme na 30. sjednici održanoj 29. svibnja
2003. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog nadmetanja za izbor
najpovoljnijeg ponuača za izradu Studije
utjecaja na okoliš deponije komunalnog otpada
na području Grada Čazme
I
Raspisuje se javni natječaj za izbor najpovoljnijeg
ponuača za izradu Studije utjecaja na okoliš kojim
će se utvrditi najoptimalnija lokacija izgradnje deponije
komunalnog otpada na području Grada Čazme.
II.
Studija utjecaja na okoliš treba biti izraena u
skladu s Prostomim planom ureenja Grada Čazme
izraenim po »URB-ING« d.o.o. Zagreb, broj: A 190/
2000. i od šest potencijalnih lokacija treba idejno
snimiti sve lokacije kako bi se stručno odabrala
najoptimalnija lokacija za koju će se izraditi Studija
utjecaja na okoliš. Buduća Studija treba biti u suglasnosti
sa studijom lokacije za sanitarni deponij krutih otpadaka
za Općinu Čazmu s idejnim rješenjem na optimalnoj
lokaciji izraenoj po IPZ Uniprojekt MCF Zagreb T.D.
1051 od srpnja 1995. godine.
III.
Za provoenje ovog Zaključka zadužuje se
Jedinstveni upravi odjel Grada Čazme.

o prijenosu prava vlasništva na nekretninama
na mjesne odbore i dobrovoljna vatrogasna
društva
I.
Gradsko poglavarstvo ovim Zaključkom izražava
stav i opredjeljenje da se odreene nekretnine
(uglavnom društveni domovi), koji su u vlasništvo
Grada Čazme preneseni zakonom (nakon ukidanja
mjesnih zajednica), »prenesu« (vrate), tj. da se prenese
pravo vlasništva na tim nekretninama s Grada Čazme
na mjesne odbore ili na dobrovoljna vatrogasna društva,
kao pravne osobe, koje djeluju u odreenim naseljima.
lI.
Prijenos prava vlasništva iz točke l. ovog Zaključka
izvršiti će se posebnim Odlukama, na svaku pravnu
osobu, a o istima će se zaključiti i poseban ugovor o
prijenosu prava vlasništva.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Grada Čazme.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/03-01/1
Urbroj: 2110-01-02/03-10
Čazma, 29. svibnja 2003.
Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.

Ponedjeljak, 2. lipnja 2003.
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GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
51.
Na temelju članka 66. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), članka
39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
vijeće Grada Hrvatska Kostajnica na 27. sjednici
održanoj 28. svibnja 2003. godine donosi

39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01) Gradsko
vijeće Grada Hrvatska Kostajnica na 27. sjednici
održanoj 28. svibnja 2003. godine donosi
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Hrvatska
Kostajnica za 2002. godinu

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu godišnje
nagrade za poduzetništvo
Članak 1.
U Povjerenstvo za dodjelu godišnje nagrade za
poduzetništvo, sukladnbo prijedlogu odluke, Odbora
za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Hrvatska
Kostajnica, o imenovanju Povjerenstva za dodjelu
godišnje nagrade za poduzetništvo (Klasa: 022-05/
03-01/23, Urbroj: 2176/02-03-01-2) od 12. svibnja
2003. imenuju se:
1. Tihomir Babić - član Gradskog poglavarstva,

Članak 1.
Sukladno prijedlogu Odbora za dodjelu javnih
priznanja Gradskog vijeća Grada Hrvatska Kostajnica,
za dodjelu javnih priznanja Grada Hrvatska Kostajnica
za 2002. (Klasa: 022-05/01-01/34, Urbroj: 2176/0201-01-24) od 20. svibnja 2003. godine, Gradsko vijeće
Grada Hrvatska Kostajnica dodjeljuje:
POVELJU GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA, koja
se dodjeljuje za iznimna i osobita postignuća u radu
u 2002.:

2. Tomislav Vučić - član Gradskog vijeća,
3. Zoran Gavranović - predsjednik Udruženja
obrtnika Hrvatska Kostajnica,
4. Milka Špoljarić - poslovna tajnica Poduzetničkog
inkubatora Hrvatska Kostajnica,
5. Nadica Alapić - voditelj Porezne uprave
Ispostave Hrvatska Kostajnica.
Članak 2.
Zadaća Povjerenstva je priprema Prijedloga za
dodjelu godišnje nagrade za poduzetništvo.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/03-01/23
Urbroj: 2176/02-03-01-7
Hrvatska Kostajnica, 28. svibnja 2003.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

52.
Na temelju članka 66. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), članka

1. PRAVNOJ OSOBI
1. Kostajničkoj alternativnoj sceni,
KAOS-u, iz Hrvatske Kostajnice, Ratka
Djetelića br. 42.
2. FIZIČKOJ OSOBI
1. Draženu Sokleru iz Hrvatske Kostajnice,
Ratka Djetelića br. 6,
2. Filipu Vučaku iz Zagreba, Siget 22a.
GRB I PEČAT GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA,
za postignute uzorne uspjehe od interesa za Grad
Hrvatsku Kostajnicu u 2002.:
1. Fra. Stjepanu Jambrošiću, (upravitelj župe
Svetog Nikole biskupa), Hrvatska Kostajnica,
Trg Nikole Šubića Zrinskog br. 4,
2. Nikoli Gabiću iz Hrvatske Kostajnice, Selište
Kostajničko br. 24,
3. Marijanu Cetinjaninu iz Hrvatske Kostajnice,
Ratka Djetelića br. 56,
4. Darku Mlinariću iz Zagreba, Zeleni trg 3,
5. Udruzi Hrvatska žena iz Hrvatske Kostajnice,
Vladimira Nazora br. 31,
6. Redu Klanjateljica krvi kristove iz Zagreba,
Tuškanac 56.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 022-05/02-01/72
Urbroj: 2176/02-02-01-2
Hrvatska Kostajnica, 28. svibnja 2003.

Klasa: 022-05/01-01/34
Urbroj: 2176/02-01-01-25
Hrvatska Kostajnica, 28. svibnja 2003.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

53.
Na temelju članka 66. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
vijeće Grada Hrvatska Kostajnica na 27. sjednici
održanoj 28. svibnja 2003. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju
Izvješća o stanju u prostoru i Programa mjera
za unapreenje stanja u prostoru za Grad
Hrvatsku Kostajnicu
Članak 1.
Mijenja se i dopunjuje elaborat »B. Program mjera
za unapreenje stanja u prostoru za Grad Hrvatsku
Kostajnicu« (»Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju
u prostoru i Program mjera za unapreenje stanja u
prostoru za Grad Hrvatsku Kostajnicu« - »Službeni
vjesnik« broj 18/02) tako da se pod točkom 2. »Izrada
izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog
ureenja« dodaje podtočka

Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

54.
Na temelju članka 66. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
vijeće Grada Hrvatska Kostajnica na 27. sjednici
održanoj 28. svibnja 2003. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
članova Gradskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda
Članak 1.
Odluka o imenovanju članova Gradskog
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda Gradskog vijeća Grada Hrvatska Kostajnica
(»Službeni vjesnik« broj 16/01), mijenja se na način
da se u članku 1. stavku 2. alineji 3. ime i prezime
»Tomislav Koturić« zamjenjuje imenom i prezimenom
»Dalibor Jugović«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE

2.1. koja glasi: »Izmjene i dopune Detaljnog plana
ureenja dijela Povijesne jezgre Grada Hrvatska
Kostajnica (DPU) (»Službeni vjesnik« broj 5/00).
Krajem mjeseca kolovoza 2002. izvršen je povrat
privremeno okupiranog teritorija Republike Hrvatske
nalezeći na desnoj obali rijeke Une.

Ponedjeljak, 2. lipnja 2003.

Klasa: 022-05/01-01/43
Urbroj: 2176/02-01-01-3
Hrvatska Kostajnica, 28. svibnja 2003.

Sagledavajući novonastale okolnosti lokacije
prijelaza i potrebe definiranja nove namjene prostora
izvršiti će se korekcija (izmjene i dopune) postojećeg
DPU-a«.

Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

55.
Članak 2.
Ovom Odlukom vrši se usklaenje rednih brojeva
točaka navedenih u sadržaju i tekstu »Program mjera
za unapreenje stanja u prostoru za Grad Hrvatsku
Kostajnicu«.

Na temelju članka 66. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01) i članka
39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
vijeće Grada Hrvatska Kostajnica na 27. sjednici
održanoj 28. svibnja 2003. godine donijelo je

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE

ODLUKU
o povećanju Temeljnog kapitala UP »Central«
d.o.o.
Članak 1.
Temeljni kapital Ugostiteljskog poduzeća »Central« d.o.o. iz Hrvatske Kostajnice povećava se za
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384.515,93 kn i to za iznos doznačenih sredstava
Grada Hrvatska Kostajnica u 2001. i 2002. od 89.778,81
kn, te za iznos obračunate kamate na dobivene
pozajmice od Grada Hrvatska Kostajnica od 294.737,12
kn.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 053-01/03-01/03
Urbroj: 2176/02-03-01-2
Hrvatska Kostajnica, 28. svibnja 2003.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

56.
Na temelju članka 66. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
vijeće Grada Hrvatska Kostajnica na 27. sjednici
održanoj 28. svibnja 2003. godine donijelo je
ODLUKU
o primjeni odredbi Kolektivnog ugovora za
državne službenike i namještenike
Članak 1.
Ovom Odlukom utvruju se odredbe Kolektivnog
ugovora za državne službenike i namještenike (u
daljnjem tekstu: »Kolektivni ugovor«, »Narodne novine«
broj 3/02, 45/02 i 9/03) koje će se primjenjivati na
službenike i namještenike Gradske uprave Grada
Hrvatske Kostajnice.
U odredbama Kolektivnog ugovora, koje će se
primjenjivati, treba adekvatno izbrisati ili zamijeniti
riječ »državno« sa »lokalno«, odnosno »gradsko«.
Grad Hrvatska Kostajnica nije potpisnik Ugovora
sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i
namještenika Republike Hrvatske, te se u primjenjenim
odredbama Kolektivnog ugovora za Grad Hrvatsku
Kostajnicu ispuštaju aktivnosti vezani uz Sindikat i
njegovo posredovanje.
Odredbe ove Odluke primjenjuju se neposredno,
osim ako pojedina pitanja za službenike i namještenike
nisu povoljnije ureena drugim propisom ili općim
aktom Grada Hrvatska Kostajnica.
Članak 2.
Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice odobrava
primjenu odredbi drugog, trećeg i četvrtog poglavlja
Kolektivnog ugovora.
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Članak 3.
Službeniku i namješteniku može se odobriti isplata
regresa za godišnji odmor ovisno o mogućnosti i
sredstvima osiguranim u Proračunu Grada.
Članak 4.
Na službenike i namještenike Grada Hrvatske
Kostajnice primjenjuju se odredbe članka 43, 44,
45, 46, 47, 48 i 49 (osim stavki 4. i 13.), stavke 1.
članka 50. i članka 51. poglavlja petog Kolektivnog
ugovora.
Članak 5.
Gradsko vijeće suglasno je s primjenom odredbi
članka 56, 58. i 62. poglavlja šestog Kolektivnog
ugovora.
Članak 6.
Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica odobrava
primjenu odredbi sedmog i osmog poglavlja Kolektivnog
ugovora.
Članak 7.
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: 022-05/03-01/62
Urbroj: 2176/02-03-01-1
Hrvatska Kostajnica, 28. svibnja 2003.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

57.
Na temelju članka 17. stavka 9. i članka 35. Zakona
o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 70/97 i 105/
01), Zakona o dobrobiti životinja (»Narodne novine«
broj 19/99), članka 34. Odluke o komunalnom redu
(»Službeni vjesnik« broj 4/03), i članka 66. Statuta
Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj
16/01), Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica
na 27. sjednici održanoj 28. svibnja 2003. godine
donijelo je
ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja pasa, te načinu
postupanja s neupisanim psima, te s
napuštenim i izgubljenim životinjama
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i način držanja
pasa, te način postupanja s neupisanim psima, te s
napuštenim i izgubljenim životinjama.
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Članak 2.

Na području Grada Hrvatska Kostajnica psa i
druge kućne ljubimce može držati svaka punoljetna
fizička osoba (u daljnjem tekstu: posjednik) pridražvajući
se zakona, drugih propisa i odredaba ove Odluke.
Članak 3.
Grad Hrvatska Kostajnica organizira obavljanje
poslova higijeničarske službe.

Ponedjeljak, 2. lipnja 2003.

inspektora, veterinarsku stanicu ili ambulantu, zatvoriti
psa u posebnu prostoriju do veterinarskog pregleda
i onemogućiti njegov kontakt s drugim ljudima i
životinjama.
Nakon veterinarskog pregleda psa, u slučaju iz
stavka 1. ovog članka, posjednik psa dužan je postupiti
prema nalogu veterinarskog inspektora i provesti
nareene mjere, odnosno dopustiti izvršavanje
nareenih mjera.
Članak 10.

Članak 4.
Odredbe ove Odluke ne odnose se na pse koje
drže tijela unutarnjih poslova Republike Hrvatske i
druga državna tijela.
II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA PASA

Psa za kojeg veterinar utvrdi da mu nije posvećena
odgovarajuća briga, te da mu nanose bol, strah ili
oštećenja, nadležni veterinarski inspektor može
privremeno oduzeti od posjednika i na njegov trošak
smjestiti u prihvatilište, sve dok se posjednik ne
obveže da će s psom dobro postupati.
U posebnim slučajevima tijelo iz stavka 1. ovog
članka može psa oduzeti i trajno.

a) Veterinarska zaštita, cijepljenje pasa i
upisivanje pasa u upisnik
Članak 5.
Posjednik psa dužan je brinuti se o njegovom
zdravlju njegovati ga, dobro s njim postupati, osigurati
mu sanitarne i higijenske uvjete, držanja, prehranu i
sigurnost. Posjednik ne smije nanositi bol psu, strašiti
ga i zlostavljati, a u slučaju bolesti osigurava mu
liječenje.
Članak 6.
Posjednik psa dužan je poduzeti propisane ili
nareene mjere za zaštitu zdravlja ljudi i životinja
od zaraznih bolesti koje pas može prenijeti.
Članak 7.
Veterinarsko-zdravstvene mjere u vezi s držanjem
pasa obavlja veterinarska stanica i veterinarske
ambulante na području Grada Hrvatska Kostajnica
pod nadzorom nadležnog veterinarskog inspektora.
Članak 8.
Svi psi stariji od 4 mjeseca moraju se svake
godine obavezno cijepiti protiv bjesnoće i biti upisani
u upisnik.
Ako posjednik nabavi psa mlaeg od 4 mjeseca
ili psa koji nije cijepljen, mora ga obavezno cijepiti
protiv bjesnoće u roku 14 dana od dana kad je
navršio 4 mjeseca, odnosno u roku 14 dana od dana
nabave.
Posjednik psa dužan je psa podvrgnuti i svim
ostalim propisanim preventivnim mjerama, koje su
nareene radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih i
nametničkih bolesti.
Članak 9.
Oboli li pas ili se posumnja da je obolio od bjesnoće
ili neke zarazne bolesti koju može prenijeti na čovjeka,
potrebno je odmah obavijestiti nadležnog veterinarskog

Članak 11.
Naknadu za veterinarsko-zdravstveni nadzor i
pregled, cijepljenje i druge preventivne zdravstvene
mjere provedene nad psom snosi posjednik psa.
b) Držanje pasa
Članak 12.
Pas se mora držati tako da ne ugrožava osobnu
sigurnost graana.
Ako pas ozlijedi neku osobu, posjednik psa dužan
je postupiti na način opisan u članku 9. ove Odluke.
Članak 13.
Posjednik psa koji drži psa u ograenom dvorištu
ili vrtu ili ograenom prostoru zajedničkog dvorišta
ili vrta mora na vidno mjesto staviti oznaku koja
upozorava na opasnost od psa (»Čuvaj se psa« ili
slično), te imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim
ili vrtnim vratima.
Pas u zajedničkom ili neograenom dvorištu ili
vrtu mora biti vezan ili u ograenom prostoru.
Agresivni pas mora se držati u dobro ograenom
prostoru veličine primjerene njegovoj veličini i uzrastu.
Ako je pas vezan, lanac mora biti duži od tri
metra, a pseća kućica mora biti napravljena tako da
je pas zaštićen od vlage i zime.
Članak 14.
Pas se ne smije stalno i noću držati na balkonu
ili terasi zgrade s dva ili više stanova.
Pas se ne smije držati niti ostavljati u zajedničkim
prostorijama što služe zgradi kao cjelini (stubišta,
ulazi, prostorije za smeće i slično).
Članak 15.
Posjednik psa dužan je odmah očistiti površine
koje služe zgradi kao cjelini i kao zajedničke (stubišta,
ulazi, dvorišta i sl.) koje je njegov pas zagadio.
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Članak 16.
Pas kućni ljubimac koji se drži u stanu u stambenoj
zgradi ne smije ometati utvreni kućni red.
Ako takav pas i nakon opomene posjedniku nastavi
ometati kućni red, zastrašivati stanare ili remetiti
njihov mir, osoba ovlaštena od vlasnika stanova pozvati
će nadležnu veterinarsku inspekciju i higijeničarsku
službu da privremeno oduzmu psa posjedniku.
Članak 17.

-

uvjete (prodavaonice živežnih namirnica, muzeji,
kazališta, škole, knjižnice, zdravstvene ustanove osim veterinarskih ambulanti i klinika, skloništa, tržnice,
dječja i sportska igrališta, dječje ustanove, javna
kupališta i slično).
Uvoenje psa u hotele, restorane i druge
ugostiteljske objekte, te zanatske i trgovačke radnje
moguće je ako su s tim suglasni vlasnici tih objekata.
U skloništa je dozvoljen pristup psu ako za to
postoji odreen prostor.

Zabranjuje se:
- zlostavljanje, napuštanje
ponašanje prema psima,
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i

zlonamjerno

organizirane borbe pasa,

- trgovanje psima na za to neregistriranim
mjestima (tržnice, ulice i slično).

Članak 22.
Psa bolesnog od zaraznih ili nametničkih bolesti
ne smije se izvoditi na ulice, druge javne površine i
objekte iz članka 21. ove Odluke.
U vrijeme kada nadležno tijelo zabrani kretanje
psa (kontumacija) posjednik psa ne smije izvoditi
psa iz prostora kojeg odredi nadležno tijelo.

Članak 18.
Ako se psu ne mogu osigurati uvjeti propisani
ovom Odlukom, posjednik psa mora se pobrinuti da
ga preda najbližem Društvu za zaštitu životinja ili
sličnoj organizaciji, odnosno osobi koja se želi brinuti
o psu.
Posjednik psa koji ga ne može zbrinuti u skladu
s odredbom iz stavka 1. ovog članka mora se pobrinuti
za njegovo usmrćivanje.
Usmrćivanje (eutanazija) mora se obaviti na
najbezbolniji mogući način i najsuvremenijom metodom,
u skladu s Poveljom UN o zaštiti životinja.
III. KRETANJE ŽIVOTINJA
Članak 19.
Po ulici i drugim javnim površinama na području
Grada Hrvatska Kostajnica posjednik mora psa voditi
na uzici tako da ne ugrožava osobnu sigurnost ljudi
i samih životinja, njihovo kretanje, te nesmetano
odvijanje prometa.
Ako je pas agresivan, posjednik ga mora voditi
na uzici i s brnjicom.
Članak 20.
Na ureene zelene površine u Gradu Hrvatska
Kostajnica ne smije se puštati psa.
Na neureenim zelenim površinama u Gradu
Hrvatska Kostajnica pas se ne smije voditi bez
uzice.
Posjednik psa mora očistiti dio ulice ili javne
površine koju je zagadio njegov pas, osim na
površinama iz stavka 2. ovog članka.
Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatska Kostajnica
može postavljanjem odgovarajućeg znaka zabraniti
kretanje psa u naročito frekventnom pješačkom
području.
Članak 21.
Ne dozvoljava se kretanja psa ondje gdje bi on
mogao ugroziti zdravlje ljudi i zdravstveno-higijenske

Članak 23.
Odredbe ove Odluke o ograničavanju kretanja
psa ne odnose na pse vodiče slijepih osoba, osim u
slučaju opisanom člankom 22. ove Odluke.
IV. POSTUPANJE S NEREGISTRIRANIM PSIMA
TE PSIMA I MAČKAMA LUTALICAMA
Članak 24.
Pse koji nisu registrirani i izgubljene pse, te pse i
mačke lutalice zbrinjavaju djelatnici higijeničarske
službe osposobljeni za te poslove.
Psom lutalicom u smislu ove Odluke smatra se
pas koji bez nadzora luta ulicama i drugim javnim
površinama.
Mačkom lutalicom u smislu ove Odluke smatra
se mačka koja luta ulicama i drugim javnim površinama
i o kojoj nitko ne brine.
Mačke koje se nalaze u dvorištima, podrumima i
oko stambenih zgrada za koje se brinu stanari tih
zgrada, a ne postoji sumnja da su zaražene opasnim
zaraznim bolestima ne smatraju se mačkama lutalicama.
Djelatnici higijeničarske službe pse i mačke iz
stavka 1. ovog članka hvataju prilikom redovnog
obilaska Grada, temeljem dojave komunalnog redara
ili nadležne osobe, te temeljem dojave graana na
najprikladniji način, upotrebom suvremene opreme i
i bez zlostavljanja.
Hvatanje pasa i mačaka iz stavka 1. ovog članka
može narediti i nadležni veterinarski inspektor.
Članak 25.
Uhvaćenog psa i mačku odmah će pregledati
veterinar i ustanovi li da li pas ili mačka boluju od
zarazne bolesti, odrediti će se da se smjeste u poseban
prostor.
Za sve slučajeve neizlječivih bolesnih i smrtno
ranjenih pasa ili mačaka što ih veterinar ustanovi
odreuje se mjera usmrćivanja. Usmrćivanje je dužan
obaviti veterinar.
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Članak 26.
O uhvaćenom psu ili mački higijeničarska služba
će nakon provjere podataka odmah obavijestiti
posjednika psa ili mačke.
Ako higijeničarska služba ne utvrdi posjednika
psa ili mačke čuvat će ih u prihvatilištu higijeničarske
službe sedam dana, te će obavijestiti najbliže Društvo
za zaštitu životinja ili druge osobe koje će o njima
preuzeti brigu.
Uhvaćeni pas koji ima utetovirani broj ne može
se koristiti za laboratorijske pokuse i druge medicinske
ili veterinarske namjene.
Ako nema mogućnosti zbrinjavanja životinja u
Društvo za zaštitu životinja ili kod osobe koja bi
vodila o njoj brigu, nakon trideset dana životinju će
usmrtiti - eutanizirati stručna osoba na najbezbolniji
mogući način i najsuvremenijom metodom.
Članak 27.
Troškove hvatanja, čuvanja i veterinarskozdravstvenog pregleda, te poduzetnih veterinarskozdravstvenih mjera što ih je higijeničarska služba
imala nad uhvaćenim psom ili mačkom snosi njihov
posjednik.
Troškove usmrćivanja psa ili mačke snosi njihov
posjednik.
Ako se posjednik ne može utvrditi, troškove iz
stavka 1. i 2. ovog članka snosi grad Hrvatska
Kostajnica.
Cjenik utvruje higijeničarska služba uz suglasnost
Gradskog poglavarstva.
V. NADZOR
Članak 28.
Nadzor nad provoenjem ove Odluke provodi
nadležna veterinarska inspekcija.
VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 29.
Globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne postupi
sukladno odredbama članka 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 21. i 22. ove Odluke.
Globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna
kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja
učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Globom u iznosu od 50,00 do 200,00 kuna kaznit
će se i fizička osoba ako ne postupi sukladno
odredbama članka 19. i 20., kao i za učinjene prekršaje
iz stavka 1. ovog članka ove Odluke.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.

Ponedjeljak, 2. lipnja 2003.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 022-05/03-01/61
Urbroj: 2176/02-03-01-1
Hrvatska Kostajnica, 28. svibnja 2003.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

58.
Temeljem članka 66. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
vijeće Grada Hrvatska Kostajnica na 27. sjednici
održanoj 28. svibnja 2003. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o ispravku grafičkog prikaza 4.B. »Parcelacija i
visina izgradnje«
I.
Ovim Zaključkom Gradsko vijeće Grada Hrvatska
Kostajnica nalaže Stručnom izraivaču Detaljnog plana
ureenja dijela Povijesne jezgre Grada Hrvatska
Kostajnica (DPU) (»Službeni vjesnik« broj 5/00) tvrtki CPA, Centar za prostorno ureenje i arhitekturu
d.o.o. iz Zagreba, Odranska 2 - ispravak grafičkog
prikaza 4.B. »Parcelacija i visina izgradnje« i to u
dijelu koji se odnosi na prikaz katastarske čestice
broj 431, K.O. Kostajnica.
Greškom Stručnog izraivača, čestica k.č.br. 431
prikazana je kao izgraena.
II.
Utvruje se obveza primjene Konzervatorskih mjera
zaštite kulturnih dobara koje je izradilo Ministarstvo
kulture, Konzervatorski odjel u Zagrebu, a temeljem
članka 56. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
(»Narodne novine« broj 69/99).
Konzervatorska podloga predvia, na predmetnoj
parceli k.č.br. 431, K.O. Kostajnica »obnovu i izgradnju
karakteristične ograde« (grafički prikaz 3.C. »Smjernice
za zaštitu i obnovu graevne i prostorne strukture«).
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/00-01/24
Urbroj: 2176/02-00-01-4
Hrvatska Kostajnica, 28. svibnja 2003.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.
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59.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 59/01 i 26/03 - pročišćeni
tekst) i članka 66. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01),
Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica na
27. sjednici održanoj 28. svibnja 2003. godine
prihvatilo je
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IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture
I.
Iz Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2002. godinu (»Službeni vjesnik« broj 27/01), a
sukladno planiranim izdacima za održavanje komunalne
infrastrukture, Proračunom Grada Hrvatska Kostajnica
za 2002. godinu (»Službeni vjesnik« broj 27/01, 21/
02, 27/02 i 7/03) izvršeno je slijedeće

Red.
broj

Vrsta izdatka

Planirano
u 2002.

Ostvareno

Index

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odvodnja atmosferskih voda
Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina
Održavanje javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje javne rasvjete
Održavanje groblja

220.000,00
500.000,00
250.000,00
135.000,00
50.000,00
100.000,00

63.000,00
416.000,00
247.000,00
100.000,00
433.000,00
99.000,00

0,29
0,83
0,99
0,74
8,66
0,99

II.
Ovo Izvješće objavit će se u »Službenom vjesniku«
Grada Hrvatska Kostajnica.

Klasa: 022-05/01-01/81
Urbroj: 2176/02-01-01-2
Hrvatska Kostajnica, 28. svibnja 2003.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
24.
Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na 27. sjednici
održanoj 21. svibnja 2003. godine donijelo je

Klasa: 053-01/03-01/56
Urbroj: 2176/07-02-03-02
Donji Kukuruzari, 21. svibnja 2003.
Zamjenik predsjednika
Alfonz Mikić, v.r.

ODLUKU
o odobravanju isplate Udruzi slijepih Sisak
Članak 1.
Odobrava se isplata 2.500,00 kuna Udruzi slijepih
iz Siska.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji
Kukuruzari.

25.
Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na 27. sjednici
održanoj 21. svibnja 2003. godine donijelo je
ODLUKU
o odobravanju isplate regresa za godišnji
odmor 2003. godine
Članak 1.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Odobrava se isplata regresa za godišnji odmor
2003. godine djelatnicima Općine Donji Kukuruzari
u neto iznosu od po 2.000,00 kuna.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/03-01/15
Urbroj: 2176/07-02-03-03
Donji Kukuruzari, 21. svibnja 2003.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Zamjenik predsjednika
Alfonz Mikić, v.r.

Klasa: 022-05/03-01/15
Urbroj: 2176/07-02-03-05
Donji Kukuruzari, 21. svibnja 2003.
Zamjenik predsjednika
Alfonz Mikić, v.r.

27.
Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na 27. sjednici
održanoj 21. svibnja 2003. godine donijelo je

26.
Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na 27. sjednici
održanoj 21. svibnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o ustupanju bez naknade zemljišta Republici
Hrvatskoj, radi stambenog zbrinjavanja
naseljenika

ODLUKU
o odobravanju objavljivanja javnog natječaja za
prijem u radni odnos

Članak 1.

Članak 1.
Odobrava se objavljivanje javnog natječaja za
prijem u radni odnos na odreeno vrijeme jednog
pripravnika (administrativni referent) IV. stupnja
ekonomskog ili upravnog smjera u trajanju od 12
mjeseci i to počevši od 1. kolovoza 2003. godine.

Izvršavajući odluke Općinskog vijeća Općine Donji
Kukuruzari, Klasa: 021-05/01-01/10, Urbroj: 2176/
07-01-01-04 od 9. studenoga 2001. godine i Klasa:
021-05/03-01/01, Urbroj: 2176/07-01-03-03 od 7. ožujka
2003. godine o darovanju zemljišta, Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari ustupa bez
naknade, zemljište vlasništvo Općine Donji Kukuruzari,
Republici Hrvatskoj, radi stambenog zbrinjavanja
naseljenika, putem dodjele gradilišta i graevinskog
materijala u K.O. Kukuruzari i to:

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

k.č.br. 353/1
k.č.br. 382/2

zv.or. Potkućnica
zv. or. preko ograde
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sa

13.559 m 2

u z.k.ul. 505

sa

13.200 m

2

u z.k.ul. 442

2

u z.k.ul. 442

k.č.br. 396

zv. guvno do puta

sa

101 m

k.č.br. 397

zv. guvno do puta

sa

209 m 2

u z.k.ul. 442

sa

4.920 m

2

u z.k.ul. 442

2

u z.k.ul. 766
u z.k.ul. 766

k.č.br. 483/1

zv. oranica u selu

k.č.br. 366

zv. vrt bašča do kuće

sa

403 m

k.č.br. 364

or. Potkućnica

sa

2.967 m 2

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji
Kukuruzari.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/03-01/15
Urbroj: 2176/07-02-03-11
Donji Kukuruzari, 21. svibnja 2003.
Zamjenik predsjednika
Alfonz Mikić, v.r.

28.
Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na 27. sjednici
održanoj 21. svibnja 2003. godine donijelo je
ODLUKU
o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za
dodjelu javnih priznanja Općine Donji
Kukuruzari
Članak 1.
Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za
dodjelu javnih priznanja Općine Donji Kukuruzari za
Dan Općine 7. kolovoza 2003. godine.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji
Kukuruzari.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/03-01/15
Urbroj: 2176/07-02-03-04
Donji Kukuruzari, 21. svibnja 2003.
Zamjenik predsjednika
Alfonz Mikić, v.r.

29.
Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na 27. sjednici
održanoj 21. svibnja 2003. godine donijelo je
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ODLUKU
o odobravanju raspisivanja natječaja za
prikupljanje ponuda za rješavanje vodoopskrbe
pitkom vodom
Članak 1.
Odobrava se raspisivanje natječaja za prikupljanje
ponuda za rješavanje vodoopskrbe pitkom vodom
za naseljena mjesta: Donja i Gornja Velešnja, Babina
Rijeka, Bjelovački Kostreši i Komogovina.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji
Kukuruzari.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/03-01/15
Urbroj: 2176/07-02-03-10
Donji Kukuruzari, 21. svibnja 2003.
Zamjenik predsjednika
Alfonz Mikić, v.r.
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SADRŽAJ
GRAD ČAZMA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
8.

Odluka o raspisivanju pozivnog natječaja
za izvoenje geodetskih radova na
području Grada Čazme

9.

Zaključak o izradi izmjene i dopune
Provedbenog urbanističkog plana PUP
64 »Čazma-Jug«

10.

11.

Zaključak o raspisivanju javnog
nadmetanja za izbor najpovoljnijeg
ponuača za izradu Studije utjecaja na
okoliš deponije komunalnog otpada na
području Grada Čazme
Zaključak o prijenosu prava vlasništva
na nekretninama na mjesne odbore i
dobrovoljna vatrogasna društva

55.

56.
545
57.
545
58.

59.
546

25.

52.

53.

54.

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada
Hrvatska Kostajnica za 2002. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru
i Programa mjera za unapreenje stanja
u prostoru za Grad Hrvatsku Kostajnicu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o imenovanju članova Gradskog
povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda

Odluka o primjeni odredbi Kolektivnog
ugovora za državne službenike i
namještenike

549

Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa,
te načinu postupanja s neupisanim psima,
te s napuštenim i izgubljenim životinjama

549

Zaključak o ispravku grafičkog prikaza
4.B. »Parcelacija i visina izgradnje«

552

Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture

553

546
24.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za
dodjelu godišnje nagrade za poduzetništvo

548

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
51.

Odluka o povećanju Temeljnog kapitala
UP »Central« d.o.o.

547

547

26.

27.

28.
548

29.
548

Odluka o odobravanju isplate Udruzi
slijepih Sisak

553

Odluka o odobravanju isplate regresa
za godišnji odmor 2003. godine

553

Odluka o odobravanju objavljivanja javnog
natječaja za prijem u radni odnos

554

Odluka o ustupanju bez naknade zemljišta
Republici Hrvatskoj, radi stambenog
zbrinjavanja naseljenika

554

Odluka o odobravanju raspisivanja javnog
natječaja za dodjelu javnih priznanja
Općine Donji Kukuruzari

554

Odluka o odobravanju raspisivanja
natječaja za prikupljanje ponuda za
rješavanje vodoopskrbe pitkom vodom

555

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

