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SLUÆBENI VJESNIK
2003.
BROJ: 2

PONEDJELJAK, 3. VELJAČE 2003.

GODINA XLIX

GRAD ČAZMA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.
Na temelju članka 53. točke 3. i članka 97. stavka
1. Statuta Grada Čazme (»Službeni vjesnik« broj
19/01) i točke 5.1. Programa razvoja malog
gospodarstva kroz udruživanje sredstava s jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave u
kreditiranju poduzetnika za 2002. godinu, iz Programa
»Poduzetnik 2«, Gradsko poglavarstvo Grada Čazme
na 26. sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine
donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa »Poduzetnik 2«
Članak 1.
Gradsko poglavarstvo Grada Čazme usvaja Program razvoja malog gospodarstva kroz udruživanje
sredstava s jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave u kreditiranju poduzetnika za 2003. godinu
iz Programa »Poduzetnik 2«.
Članak 2.
Gradsko poglavarstvo utvruje iznos subvencije
kamata u iznosu od 1%.
Članak 3.
U Program »Poduzetnik 2« udružuju se sredstva
Grada Čazme u visini od 208.000,00 kuna, što je i
predvieno u Proračunu Grada Čazme za 2003. godinu.
Članak 4.
Za potpisivanje Sporazuma i Ugovora s
Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetništvo,
ovlašćuje se gradonačelnik Dinko Pirak.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Čazme.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 403-01/03-01/1
Urbroj: 2110-01/02/03-2
Čazma, 30. siječnja 2003.
Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.

2.
Na temelju članka 53. točke 3. i članka 97. stavka
1. Statuta Grada Čazme (»Službeni vjesnik« broj
19/01) i točke 5.3. Programa razvoja malog
gospodarstva kroz udruživanje sredstava s jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave u
kreditoranju poduzetnika za 2002. godinu, iz Programa
»Poduzetnik 2«, Gradsko poglavarstvo Grada Čazme
na 26. sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine
donosi
ODLUKU
o povoljnosti realizacije kreditiranja iz
Programa »Poduzetnik 2«
Članak 1.
Korisnici kreditnih sredstava - početnici oslobaaju
se plaćanja komunalne naknade i poreza na tvrtku
za sve vrijeme korištenja kredita.
Članak 2.
Ostali korisnici kreditnih sredstava oslobaaju
se obveze plaćanja komunalne naknade i poreza na
tvrtku u prvoj godini korištenja kredita u 100% iznosu.
U drugoj godini korisnici kreditnih sredstava
oslobaaju se obveze plaćanja komunalne naknade
i poreza na tvrtku u iznosu od 50% zaduženja.
U trećoj godini korisnici sredstava oslobaaju se
plaćanja obveze komunalne naknade i poreza na
tvrtku za 25% zaduženja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Čazme.
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BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Ponedjeljak, 3. veljače 2003.
Članak 1.

Gradsko poglavarstvo Grada Čazme izabire sljedeće
banke za provedbu Programa »Poduzetnik 2«:

Klasa: 403-01/03-01/1
Urbroj: 2110-01-02/03-3
Čazma, 30. siječnja 2003.

1. »Zagrebačka banka« d.d.,
2. »Privredna banka« d.d.,
3. »Erste & Steiermarkische bank«,

Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.

4. »Raiffeisenbank« d.d.
Članak 2.

3.
Na temelju Odluke o usvajanju programa razvoja
malog gospodarstva kroz udruživanje sredstava s
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
u kreditiranju poduzetnika za 2003. godinu iz Programa
»Poduzetnik 2« i članka 53. točke 3. i članka 97.
stavka 1. Statuta Grada Čazme (»Službeni vjesnik«
broj 19/01), Gradsko poglavarstvo Grada Čazme na
26. sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine donijelo
je

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Čazme.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 403-01/03-01/1
Urbroj: 2110-01-02/03-4
Čazma, 30. siječnja 2003.

ODLUKU
o izboru poslovnih banaka za provedbu
Programa »Poduzetnik 2«

Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 382. i 383. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj
91/96, 73/00 i 114/01), Uredbe Vlade Republike
Hrvatske o održavanju zgrada (»Narodne novine«
broj 64/97) i članka 66. Statuta grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
vijeće Grada Hrvatska Kostajnica na 22. sjednici
održanoj 30. siječnja 2003. godine donosi

-

osiguranja zgrade kod osiguravajućeg društva i

-

uprave.
Članak 3.

Zajedničkim dijelovima i ureajima zgrade smatraju
se:
- nosiva konstrukcija zgrade (temelji, nosivi zidovi,
stupovi, meukatna konstrukcija, krovna konstrukcija
i sl.),

ODLUKU

-

pokrov,

o donošenju Programa održavanja stambenih
zgrada za 2003. godinu

-

prohodne i neprohodne zajedničke terase,

-

pročelja zgrade uključivo prozori i vrata,

Članak 1.
Ovom Odlukom ureuje se pitanje trošenja sredstava
najamnine za stanove i dijela sredstava od otkupa
stanova (45%) radi održavanja zgrada s više stambenih
jedinica, te vrste i način poduzimanja hitnih i nužnih
popravaka na zgradama.
Članak 2.
Sredstva najamnine i otkupa koriste se osobito
za pokriće troškova:
- hitnih popravaka zajedničkih dijelova i ureaja
zgrade,
- nužnih popravaka zajedničkih dijelova i ureaja
zgrade,

- elementi zaštite od vanjskih utjecaja na
zajedničkim djelovima zgrade (kapci, žaluzine, grilje
i sl.),
- krovna i ostala limarija na zajedničkim dijelovima
zgrade,
- dimnjaci i ventilacijski kanali, hidranti,
protupožarni aparati u zajedničkim dijelovima zgrade,
-

zajednička stubišta uključujući i ogradu stubišta,

-

požarni prilazi, ljestve i stepeništa,

- instalacije za dovod električne energije do brojila
stana ili drugog posebnog dijela zgrade,
- instalacije kanalizacije, glavni vertikalni i
horizontalni vodovi i temeljne instalacije uključivo
reviziona okna,
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- vodovodne instalacije od vodomjera za zgradu
do odvajanja instalacija za pojedini stan ili drugi dio
zgrade odnosno do vodomjera u stanu ili drugom
posebnom dijelu zgrade,
- sanitarni ureaji i instalacije vodovoda i
kanalizacije u zajedničkim dijelovima zgrade,
- električna instalacija stubišne rasvjete i drugih
trošila u zajedničkim dijelovima zgrade, glavna razvodna
ploča s uklopnim satom, električne instalacije za
stanove i posebne dijelove zgrade do brojila za stan
ili drugi posebni dio zgrade,
-

nužna i panik rasvjeta,

- zajedničke instalacije centralnog grijanja i
centralne pripreme tople vode do radijatarskog ventila,
odnosno ventila trošila u stanu ili drugom posebnom
dijelu zgrade,
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- zamjena i popravak brava i drugih elemenata
koji pripadaju zgradi,
- održavanje nasada, staza, opreme i drugih
elemenata na zemljištu koje pripada zgradi (ograda,
sprave za igru djece, okviri za čišćenje tepiha, klupe
i sl.),
- redoviti servis na ureajima za grijanje i pripremu
tople vode (kotlovnica i toplinska podstanica i dr.),
- redoviti servisi agregata za rasvjetu, hidroforskih
postrojenja i prepumpnih stanica za otpadnu vodu i
pumpnih stanica za vodu,
- redoviti servis na antenskim ureajima, ureajima
za prijem televizijskog programa uključujući i ureaje
za kabelsku i satelitsku TV,
- redoviti servisi na instalacijama vodovoda,
kanalizacije, elektrike, plina i dr.,

- radijatori i druga grijaća tijela u zajedničkom
dijelu zgrade,

- redoviti servisi ostalih aparata i ureaja u zgradi
prema naputku proizvoača,

- telefonske instalacije ili radio antenske instalacije
uključujući i kabelske i satelitske instalacije s pojačalom
i svim drugim zajedničkim ureajima koji omogućuju
redoviti prijem od mjesta razdvajanja u stan ili drugi
posebni dio zgrade,

- čišćenje dimnjaka
(dimnjačarske usluge),

- instalacije i ureaji za zvonce, električne brave
i interni govorni ureaj od ulaza u zgradu do stana
ili drugog posebnog dijela zgrade odnosno do mjesta
odvajanja instalacije za pojedini stan ili posebni dio
zgrade,
-

zajednička kotlovnica ili toplinska podstanica,

-

zajednička hidroforska postrojenja,

-

gromobranske instalacije,

-

kanali za smeće iseptičke jame.
Članak 4.

Sredstva najamnine i otkupa koriste se za
održavanje zajedničkih dijelova ureaja u graditeljskom
u funkcionalnom stanju i to:
- ličenje i bojenje zidova, stropova, vanjske i
unutarnje stolarije i tapetarski radovi,
- ličenja bravarije, radijatora, drugih grijaćih tijela
i drugih odgovarajućih elemenata u zgradi,
-

premazivanje zidova i stropova vapnom,

-

premazivanje dimnjaka,

-

zamjena pokrova,

- keramički i drugi radovi na završnim oblogama
podova i zidova,
-

zamjena podnih obloga i premazivanje podova,

-

zamjena pokrova,

-

popravak pročelja,

- zamjena i popravak stolarije uključujući elemente
zaštite od vanjskih utjecaja (kapci, žaluzine, grilje i
sl.),
-

popravak pokrova i ravnog krova,

- održavanje rasvjete i drugih el. ureaja (zamjena
žarulja, prekidača, utičnica, zvonce svjetiljki, internog
govornog ureaja i sl.), kao i održavanje vanjske
rasvjete koja pripada zgradi,

i

dimovodnih

kanala

- dezinsekcija i deratizacija zajedničkog prostora
zgrade i posebnih dijelova zgrade kada se obavlja u
cijeloj zgradi u cilju trajnog otklanjanja štetočina i
gamadi,
-

čišćenje kanala za smeće,

-

čišćenje septičkih jama i

- čišćenje odvodnih rešetaka, vodovodnih grla
i oluka.
Članak 5.
Hitnim popravcima smatra se poduzimanje radova
na zajedničkim dijelovima i ureajima zgrade naročito
u slučaju:
- kvara na sustavu
toplovodnom sustavu,

centralnog

grijanja

i

- puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i
kanalizacijske instalacije, radi sprečavanja daljnjih
štetnih posljedica,
-

kvarove na el. instalacijama,

-

znatnijih oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala,

- prodiranje oborinskih voda u zgradu, saniranje
posljedica istog prodora, te znatnijeg oštećenja krova,
- narušene statičke stabilnosti zgrade ili pojedinih
dijelova zgrade i
-

otpadanja dijelova pročelja.
Članak 6.

Nužnim popravcima smatra se poduzimanje radova
osobito radi:
- sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova,
stupova, meukatnih konstrukcija, temelja,
-

sanacije dimnjaka i dimovodnih kanala,

-

sanacije ravnih i kosih krovova,

- sanacije klizišta, zamjene instalacije na
zajedničkim dijelovima i ureajima zgrade (vodovodne,
kanalizacijske, električne, plinske, centralnog grijanja
i sl.),
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-

popravaka pročelja zgrade i,

-

izolacije zidova, podova i temelja zgrade.
Članak 7.

Sastavni dijelovi ove Odluke su planovi prihoda i
planovi hitnih i nužnih popravaka po pojedinim
zgradama, koje izrauju Upravitelj stambenih zgrada
uz suglasnost ovlaštenih predstavnika Grada za
stambene zgrade.
Članak 8.
Upravitelj raspolaže sredstvima najamnine i otkupa
stanova pod uvjetima i u granicama utvrenim ugovorom
kojeg sklapa s Gradom Hrvatska Kostajnica.
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2.
Na temelju članka 20. stavka 1. alineje 7. 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« broj 16/01), Gradsko vijeće Grada Hrvatska
Kostajnica na 22. sjednici održanoj 30. siječnja 2003.
godine donijelo je
ODLUKU
o oslobaanju plaćanja komunalne naknade za
neizgraeno graevno zemljište u 2002. godini
Članak 1.
Komunalna naknada za neizgraeno graevno
zemljište neće se naplaćivati za 2002. godinu.

Članak 9.
Sredstva najamnine, sukladno odluci o uplati
sredstava od najamnina za stanove na žiro-račun
stambene zgrade, koju je donijelo Gradsko poglavarstvo
Grada Hrvatska Kostajnica (56. sjednica održana
25. veljače 2000. godine) uplaćuju se na žiro-račun
stambenih zgrada.
Članak 10.
Dio sredstava od otkupa gradskih stanova, u visini
od 45% rasporeuje se svakoj zgradi proporcionalno
ukupnom broju stanova u vlasništvu Grada Hrvatska
Kostajnica.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se na
žiro-račun stambenih zgrada shodno članku 9. ove
Odluke.
Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska
Kostajnica za donošenje odluka kojim se, u opravdanim
slučajevima, može odrediti utrošak sredstava otkupa
stanova (45%) za poslove hitnih i nužnih popravaka
pojedinih stambenih zgrada.

Članak 2.
Oslobaanje plaćanja komunalne naknade za
neizgraeno graevno zemljište, za 2002., vrši se iz
razloga:
-

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/02-01/01
Urbroj: 2176/02-02-01-4
Hrvatska Kostajnica, 30. siječnja 2003.

Članak 11.

Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

Zadužuje se Jedinstveni urpavni odjel Grada
Hrvatska Kostajnica za ostvarenje pretpostavki i
praćenje realizacije ovog programa.
Članak 12.
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: 022-05/03-01/05
Urbroj: 2176/02-03-01-1
Hrvatska Kostajnica, 30. siječnja 2003.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

loše ekonomske situacije graana i

- visokih troškova dostave rješenja o komunalnoj
naknadi obzirom na stvarnu mogućnost naplate
(nepoznato boravište obveznika plaćanja).

3.
Na temelju članka 66. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
vijeće Grada Hrvatska Kostajnica na 22. sjednici
održanoj 30. siječnja 2003. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službeni vjesnik«
broj 1/02), članak 9. mijenja se i glasi:
Područje Grada Hrvatska Kostajnica dijeli se na
slijedeće zone:
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I. zona:

Članak 1.

Ulice: Davorina Trstenjaka (od kbr. 40 do kbr.
70), Vladimira Nazora, Mrzlenačka, Figlov prolaz,
Trg Nikole Šubića Zrinskog, Trg kralja Tomislava,
Šetalište Dr. Franje Tumana, Tekijska i Krešimira
Hajdića.
II. zona:
Ulice:Ratka Djetelića, Gordana Lederera, Ante
Starčevića (od kbr. 1 do kbr. 70), 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, Josipa
Marića, Žrtava Domovinskog rata, Zagrebačka,
Kutinska, Josipa bana Jelačića, Školska, Hrvatskih
branitelja, 6. kolovoza 1995., Kavrlja, Milislava Demerca,
Stipaničićev prolaz, Josipa Djetelića, 12. rujna 1991.
Antuna Tomulića, Stari put i Seliška cesta,

Prikupljena sredstva od komunalne naknade
rasporedit će se u 2003. godini na slijedeći način:
1. Održavanje i utrošak energije
javne rasvjete
200.000,00 kn
2. Održavanje nerazvrstanih
cesta

15.000,00 kn

3. Odvodnja atmosferskih voda

20.000,00 kn

4. Održavanje javnih i zelenih
površina

15.000,00 kn

Ukupno
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

III. zona:
Graevinsko područje naselja Hrvatska Kostajnica
koje nije obuhvaćeno I i II. zonom, Ulica Davorina
Trstenjaka (od kbr. 1 do kbr. 39) i naselja Panjani,
Rosulje i Selište Kostajničko.

250.000,00 kn

Klasa: 022-05/03-01/07
Urbroj: 2176/02-03-01-1
Hrvatska Kostajnica, 30. siječnja 2003.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

IV. zona:
Naselja: Čukur, Utolica i Rausovac.
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: 022-05/02-01/01
Urbroj: 2176/02-02-01-5
Hrvatska Kostajnica, 30. siječnja 2003.

5.
Na temelju članka 23. stavka 3. alineje 4. 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« broj 16/01), Gradsko vijeće Grada Hrvatska
Kostajnica na 22. sjednici održanoj 30. siječnja 2003.
godine donijelo je
ODLUKU
o komunalnom doprinosu za 2003. godinu

Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

4.
Na temelju članka 19. stavka 1. 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« broj 16/01), Gradsko vijeće Grada Hrvatska
Kostajnica na 22. sjednici održanoj 30. siječnja 2003.
godine donijelo je
ODLUKU
o rasporedu sredstava komunalne naknade u
2003. godini

Članak 1.
U cilju dolaska investitora u Hrvatsku Kostajnicu,
kao i poticanja izgradnje na području Grada Hrvatske
Kostajnice, u 2003. neće se naplaćivati komunalni
doprinos.
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
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Klasa: 022-05/03-01/08
Urbroj: 2176/02-03-01-1
Hrvatska Kostajnica, 30. siječnja 2003.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.
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vjesnik« broj 18/02), članka 8. Odluke o grobljima
(»Službeni vjesnik Grada Hrvatska Kostajnica« broj
3/01 i 18/02), zaključka Gradskog poglavarstva (Klasa:
022-05/03-01/05, Urbroj: 2176/02-03-02-1) od 16.
siječnja 2003. i članka 66. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
vijeće Grada Hrvatska Kostajnica na 22. sjednici
održanoj 30. siječnja 2003. godine donijelo je

6.
Na temelju članka 5. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora u Gradu Hrvatska Kostajnica (»Službeni
vjesnik« broj 18/02), zaključka Gradskog poglavarstva
(Klasa: 022-05/03-01/04, Urbroj: 2176/02-03-02-1)
od 16. siječnja 2003. godine i članka 66. Statuta
Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj
16/01), Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica
na 22. sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine
donijelo je
ODLUKU
o održavanju komunalne higijene na području
Grada Hrvatska Kostajnica za 2003. godinu

ODLUKU
o izvoditelju održavanja i upravljanja grobljima
na području Grada Hrvatska Kostajnica u 2003.
godini
Članak 1.
Odreuje se JP »Komunalac« d.o.o. iz Hrvatske
Kostajnice, Unska 1, čiji je Grad Hrvatska Kostajnica
osnivač, za Upravitelja groblja na području Grada
Hrvatska Kostajnica (groblja: Sv. Ana, Sv. Rok, Sv.
Petar, Utolica - katoličko i pravoslavno, Čukur i
Rausovac).
Članak 2.

Članak 1.
Komunalnu higijenu na području Grada Hrvatska
Kostajnica obavljati će JP »Komunalac« d.o.o. Hrvatska
Kostajnica, Unska 1, čiji je Grad Hrvatska Kostajnica
osnivač.

Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica
sklopit će s JP »Komunalac« d.o.o., Ugovor o
odražvanju i upravljanju grobljima na području Grada
Hrvatska Kostajnica u 2003. godini, a po prethodno
prihvaćenom Planu održavanja groblja u 2003. godini
za Grad Hrvatsku Kostajnicu.

Članak 2.
Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica
sklopit će s JP »Komunalac« d.o.o., Ugovor o
održavanju komunalne higijene za 2003. godinu, a
po prethodno prihvaćenom Programu održavanja javnih
zelenih površina u Hrvatskoj Kostajnici za 2003. godinu.

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

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.

Klasa: 022-05/03-01/06
Urbroj: 2176/02-03-01-3
Hrvatska Kostajnica, 30. siječnja 2003.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/03-01/06
Urbroj: 2176/02-03-01-1
Hrvatska Kostajnica, 30. siječnja 2003.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

7.
Na temelju članka 5. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora u Gradu Hrvatska Kostajnica (»Službeni

Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

8.
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 22. sjednici
održanoj 30. siječnja 2003. godine donijelo je
ODLUKU
o rasporedu sredstava političkim strankama

Ponedjeljak, 3. veljače 2003.
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Članak 3.

Članak 1.
Za rad političkih stranaka zastupljenim u Gradskom
vijeću, u 2003. godini osigurana su sredstva u iznosu
od 15.000,00 kuna.

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

Članak 2.
Sredstva se rasporeuju sukladno broju mandata u Gradskom vijeću i to:
1. HDZ

- 9 mandata

9.000,00 kn

2. HSLS

- 3 mandata

3.000,00 kn

3. HSP

- 1 mandat

1.000,00 kn

4. HSS

- 1 mandat

1.000,00 kn

5. SDP

- 1 mandat

1.000,00 kn

Ukupno
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15.000,00 kn
Članak 3.

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

Klasa: 022-05/03-01/10
Urbroj: 2176/02-03-01-1
Hrvatska Kostajnica, 30. siječnja 2003.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

10.
Na temelju članka 66. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
vijeće Grada Hrvatska Kostajnica na 22. sjednici
održanoj 30. siječnja 2003. godine donijelo je
ODLUKU

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/03-01/09
Urbroj: 2176/02-03-01-1
Hrvatska Kostajnica, 30. siječnja 2003.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

o izradi »Studije o gospodarstvenom razvitku
Grada Hrvatska Kostajnica za razdoblje 2003. 2008. godine«
Članak 1.
Gradsko vijeće, u cilju gospodarstvenog razvitka
Grada Hrvatska Kostajnica, pristupiti će izradi »Studije
o gospodarstvenom razvitku Grada Hrvatska Kostajnica
za razdoblje 2003. - 2008. godine« (u daljnjem tekstu
»Studija«).
Članak 2.

9.
Na temelju članka 37. Zakona o športu (»Narodne
novine« broj 111/97, 13/98 i 24/01) i članka 66.
Statuta Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«
broj 16/01), Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica
na 22. sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine
donosi
ODLUKU
o javnim potrebama u športu za 2003. godinu
Članak 1.
Sredstva za šport u 2003. osiguravaju se u
Proračunu Grada Hrvatska Kostajnica kroz »Tekuće
donacije Zajednici športskih udruga Grada Hrvatska
Kostajnica« u iznosu od 70.000,00 kn.
Članak 2.
Zajednica športskih udruga Grada Hrvatska
Kostajnica ista sredstva rasporeuje športskim
udrugama sukladno svome Programu i Planu.

Izraivač »Studije« izabrat će se putem javnog
natječaja.
Članak 3.
Zadužuje se član Gradskog poglavarstva Grada
Hrvatska Kostajnica zadužen za gospodarstvo - Tihomir
Babić i pridruženi član Gradskog poglavarstva Grada
Hrvatska Kostajnica zadužen za obrtništvo, malo i
srednje poduzetništvo - Višnja Trivunić za izradu
Projektnog zadatka »Studije«.
Članak 4.
Po izradi Projektnog zadatka »Studije«, a prije
raspisivanja javnog natječaja, izvršit će se prethodna
rasprava na proširenoj sjednici Gradskog vijeća Grada
Hrvatska Kostajnica.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/03-01/11
Urbroj: 2176/02-03-01-1
Hrvatska Kostajnica, 30. siječnja 2003.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

Ponedjeljak, 3. veljače 2003.
Članak 3.

Gospodarske grane koje će ovaj Program poticati
su:
1. U oblasti proizvodnih djelatnosti:
-

razvoj proizvodnih obrta iz graevinskih struka,

-

obrtničke usluge i usluge vezane za proizvodnju,

-

razvoj drvno-preraivačkih djelatnosti,

-

razvoj bravarskih, metalskih i dr. djelatnosti i

- razvoj drugih profitabilnih proizvodnih djelatnosti
koje omogućuju veće zapošljavanje.
11.
Na temelju članka 66. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
vijeće Grada Hrvatska Kostajnica na 22. sjednici
održanoj 30. siječnja 2003. godine donijelo je
PROGRAM
poticanja malog i srednjeg poduzetništva na
području Grada Hrvatska Kostajnica u 2003.
godini

2. Poljoprivredna proizvodnja:
- obnova gospodarskih objekata - izgradnja mini
farmi,
- obnova stočnog fonda, povećanje proizvodnje
mesa i mlijeka,
-

podizanje i obnova voćnjaka i vinograda,

-

proizvodnja zdrave hrane, ljekovitog bilja,

- uzgoj, proizvodnja i prerada kestena i proizvoda
od kestena i
- ostala preraivačka i profitabilna poljoprivredna
proizvodnja.

Članak 1.
Programom se utvruju dugoročne mjere i smjernice
poticanja malog i srednjeg poduzetništva (proizvodnog
i proizvodno-uslužnog tipa i poljoprivrede), kojima
se želi dovesti do:
-

poboljšanja gospodarske strukture i

- većeg zapošljavanja na području Grada Hrvatska
Kostajnica.
Program se odnosi na poduzetnike koji imaju
registrirane tvrtke na području Grada Hrvatska
Kostajnica ili su/će otvorili/ti izdvojeni pogon (podružnicu
tvrtke) na području Grada Hrvatska Kostajnica.
Program prati:
a) poduzetnike početnike (tek registriran obrt ili
posluju do jedne godine)
b) poduzetnici (oni koji su više od jedne godine
poduzetnici) i
c) poduzeća u vlasništvu Grada.
Članak 2.
Dugoročne mjere i smjernice ovog Programa su:
- utvrivanje gospodarskih grana koje će se
poticati ovim Programom,
- stanje financijskih poticajnih sredstava za
realizaciju ovog Programa,
- utvrivanje kriterija za dodjelu poticajnih
sredstava,
- stvaranje prostornih i infrastrukturnih pretpostavki
za realizaciju ovog Programa,
- utvrivanje kriterija za dodjelu poticajnih
sredstava,
-

svjetodavna pomoć i

-

poslovne zone / inkubator.

3. Posebni prioriteti:
-

nove tehnologije,

-

stari obrti i

-

inovacije.

4. Uslužne djelatnosti:
- razvoj turističkih djelatnosti i to programima
koji pružaju kvalitetne usluge smještaja, povijesnih,
zdravstveno-sportsko-rekreativnih, gastronomskih
sadržaja, razvoj UP »Central « d.o.o. i
- ostale uslužne djelatnosti osim trgovine i
ugostiteljstva.
Članak 4.
Financijska sredstva za poticanje ovog Programa
osigurati će se iz Proračuna Grada Hrvatska Kostajnica,
Proračuna Sisačko-moslavačke županije, Ministarstva
za obrt, malo i srednje poduzetništvo, Hrvatske banke
za obnovu i razvoj, kreditnih poticajnih sredstava
poslovnih banaka i Ministarstva turizma.
Članak 5.
Za realizaciju Programa malog i srednjeg
poduzetništva Grada Hrvatska Kostajnica u 2003.
planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.
Udružena sredstva sa sredstvima dobivena od
Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo
Republike Hrvatske i drugih izvora, namijenjena
poticanju malog i srednjeg poduzetništva, u cjelosti
će se utrošiti prema ovom Programu.
Udruživanje sredstava će se provoditi prema
Programu Ministarstva za obrt, malo i srednje
poduzetništvo.

Ponedjeljak, 3. veljače 2003.
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Članak 6.
Ovim Programom predvia se da Grad Hrvatska
Kostajnica u okvirima mogućnosti Gradskog proračuna
plasira Kreditna sredstva za poticaje malog i srednjeg
poduzetništva, poljoprivrede i iskoristi sredstva za
ulaganje u UP »Central« d.o.o. kao nosioca razvitka
turizma.
Za poslove plasiranja kredita biti će ovlaštene
poslovne banke koje će u suradnji sa stručnim službama
Gradskog poglavarstva i Ministarstva obrta, malog i
srednjeg poduzetništva odrediti kriterije.
Članak 7.
Grad Hrvatska Kostajnica će osigurati kreditna
sredstva za poticanje razvitka malog i srednjeg
poduzetništva u gospodarskim granama iz članka 3.
ovog Programa.
Grad Hrvatska Kostajnica će dodjelom kredita
podržavati naročito:
- najuspješnije male i srednje poduzetnike,
- otvaranje novih malih i srednjih trgovačkih
društava i obrta,
- razvojno povezivanje i umrežavanje malog
poduzetništva - meusobno i s velikim domaćim i
stranim poduzetnicima,
- malo i srednje poduzetništvo koje je prilagoeno
posebnostima lokalnih resursa, te koristiti i razvijati
njihove prednosti.
Krediti se mogu odobravati za:
- adaptaciju, rekonstrukciju, popravak i ureenje
poslovnih objekata,
- izgradnju, kupnju i dovršenje poslovnih objekata,
- kupnju strojeva i opreme,
- kupnju i komunalno opremanje zemljišta i
- ureenje poslovne zone za poduzetnike.
Članak 8.
U realizaciji ovog Programa Gradsko poglavarstvo,
pri ocjenjivanju pojedinog poduzetničkog programa,
uvažavati će slijedeće kriterije:
- otvaranje novih radnih mjesta,
- profitabilnost programa,
- ekološka prihvatljivost programa,
- vlastiti udio u financiranju programa,
- proizvodnja gotovih proizvoda iz sirovinske
osnove s područja Grada Hrvatska Kostajnica,
- korištenje novih tehnoloških dostignuća i
inovacija,
- uvažavati će iskusne poduzetnike proizvodnih
i uslužnih djelatnosti i
-

zapošljavanje hrvatskih branitelja, invalida.

Članak 9.
Grad Hrvatska Kostajnica u cilju poticanja
zapošljavanja može subvencionirati zapošljavanje
nezaposlenih.
Provedbeni akt subvencioniranja Gradskog
poglavarstva će donijeti u roku 30 dana od stupanja
na snagu Programa.
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Članak 10.

Kao dugoročna mjera za poticanje malog i srednjeg
poduzetništva praćenje i pomaganje razvoja osnovan
je Poduzetnički inkubator Hrvatska Kostajnica d.o.o.,
te će provedba ovog Programa teći preko Poduzetničkog
inkubatora d.o.o. Hrvatska Kostajnica i Udruženja
obrtnika Hrvatska Kostajnica.
Članak 11.
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/03-01/03
Urbroj: 2176/02-03-01-1
Hrvatska Kostajnica, 30. siječnja 2003.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

12.
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01), članka 5. i 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne
novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i82/01) i članka 66.
Statuta Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«
broj 16/01), Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica
na 22. sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine
donijelo je
PROGRAM
za zadovoljavanje socijalnih potreba za Grad
Hrvatsku Kostajnicu u 2003. godini
I. UVODNE NAPOMENE
Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih
životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu
ili drugoj pravnoj osnovi dužan uzdražvati.
Programom za zadovoljavanje socijalnih potreba
za Grad Hrvatsku Kostajnicu u 2003. godini (u daljnjem
tekstu: Programom) osigurava se pomoć osobama
koje same ili uz pomoć osoba koje su dužne o njima
skrbiti, ne mogu zadovoljiti vlastitim osnovnim životnim
potrebama. Za takve osobe smatramo da su u stanju
socijalne potrebe te mogu biti korisnici sredstava za
zadovoljavanje socijalnih potreba.
Sukladno odredbama članka 7. Zakona o socijalnoj
skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i
82/01) Grad Hrvatska Kostajnica, u 2003. godini,
osigurava sredstva za ostvarivanje prava na pomoć
u Proračunu Grada.
Osigurani iznos sredstava iznosi 350.000,00 kn.
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Ponedjeljak, 3. veljače 2003.

Programom se sagledavaju potrebe, te odreuju
uvjeti, vrste i oblici pomoći osobama u stanju socijalne
potrebe na području Grada Hrvatska Kostajnica.

vrtić Krijesnica upisat će se i djeca iz takovih obitelji,
makar roditelji ne bili u radnom odnosu, bez obveze
sudjelovanja u cijeni troškova Programa vrtića.

Takoer Programom se definiraju i ostali vidovi
pomoći u svrhu pomoći, ali i s ciljem poboljšanja
kvalitete života stanovištva na području Grada Hrvatska
Kostajnica.

Za podmirenje ovog dijela Programa planiraju se
sredstva u visini od 35.000,00 kn.

II. PODACI O POSTOJEĆEM STANJU

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine na
području Grada Hrvatska Kostajnica živi 2746
stanovnika.
U odnosu na popis stanovništva iz 1991. godine
na području Grada Hrvatska Kostajnica došlo je do
smanjenja stanovništva što je posljedica agresije na
Republiku Hrvatsku i Grad Hrvatsku Kostajnicu, te
nasilnog iseljavanja i razaranja početkom Domovinskog
rata od 1991. godine.
Prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje 428
radno sposoban stanovnik Grada Hrvatska Kostajnica
traži posao.
III. OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI

Programom za zadovoljavanje socijalnih potreba
za Grad Hrvatsku Kostajnicu u 2003. godinu, čija se
veličina sredstava planira na 350.000,00 kn, utvruju
se slijedeći oblici socijalne skrbi.
1. Briga za mlade
a) Cijena korištenja Programa Dječjeg vrtića
Krijesnica Hrvatska Kostajnica naplaćivati će se po
osnovu dvoje ili više djece iz jedne obitelji tako da
za prvo dijete obitelj plaća 100% iznosa, za drugo
75% iznosa, a za treće 25% iznosa cijene Programa.
Za svako slijedeće dijete korištenje Programa je
besplatno.
Djeca invalida Domovinskog rata sudjeluju u cijeni
koštanja Programa vrtića umanjenoj za utvreni
postotak invaliditeta.
Obitelj poginulih branitelja osloboeni su plaćanja
naknade korištenja Programa Dječjeg vrtića Krijesnica.
Obitelji samohranih roditelja plaćaju 50% cijene
programa vrtića ako im osobna primanja ne prelaze
iznos od 2.000,00 kn.
Zbog specifičnosti odnosa u pojedinim obiteljima
koje uvjetuju postratovske traume, kronične ovisnosti
ili neke druge nesretne okolnosti, a zbog kojih može
biti ugrožen i fizički i mentalni razvoj djece, s ciljem
pružanja pomoći u prevladavanju tih teškoća te zaštiti
i očuvanju mentalnog i fizičkog zdravlja djece, uz
suradnju s Centrom za socijalnu skrb, Podružnica
Hrvatska Kostajnica i na njihovu preporuku, u Dječji

b) Grad Hrvatska Kostajnica sufinacirati će,
sukladno članku 49. Zakona o predškolskom odgoju
i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) programe
namjenjene Kostajničkoj djeci s posebnim potrebama
i dodatne programe za djecu s teškoćama u razvoju,
u ustanovama izvan Hrvatske Kostajnice (npr. Centar
SUVAG i sl.) u visini 100% stvarnih troškova.
Za podmirenje ovog dijela programa planiraju se
sredstva u visini od 35.000,00 kn.
c) Grad Hrvatska Kostajnica financirati će prehranu
učenika u Osnovnoj školi Davorina Trstenjaka.
Za podmirenje ovog djela Programa planiraju se
sredstva u visini od 55.000,00 kn.
d) Grad Hrvatska Kostajnica će za svako
novoroeno dijete izdvojiti 1.000,00 kn, dok za svako
treće dijete Grad Hrvatska Kostajnica daruje 3.000,00
kn. Za svako daljnje novoroeno dijete Grad Hrvatska
Kostajnica daruje iznos od 3.000,00 kn, uvećan za
500 kn po djetetu.
Za podmirenje ovog dijela Programa planiraju se
sredstva u visini od 30.000,00 kn.
e) Obiteljima s invalidnom djecom i djecom s
posebnim potrebama do 18 godina starosti pripada
jednokratna pomoć u iznosu od 1.000,00 kn.
Za podmirenje ovog dijela Programa planiraju se
sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.
2. Pomoć samcima i obiteljima u podmirenju
troškova stanovanja
Samcima i obiteljima koji su korisnici pomoći za
uzdržavanje pružiti će se pomoć u podmirenju računa
troškova stanovanja (voda, smeće, električna energija).
Korisnici pomoći za uzdržavanje koji su korisnici
gradskih stanova osloboeni su plaćanja najma i
pričuve.
Popis korisnika pomoći za uzdržavanje sa svim
potrebnim dokumentima dostavlja Centar za socijalnu
skrb, Podružnica Hrvatska Kostajnica Jedinstvenom
upravnom Odjelu Grada Hrvatska Kostajnica.
Za podmirenje ovog dijela Programa planiraju se
sredstva u visini od 35.000,00 kn
3. Jednokratna pomoć
U iznimnim okolnostima koje se postave pred
obitelj ili pojedinca, a obitelj ili pojedinac ne može ih
sam riješiti vlastitim sredstvima bez težih posljedica
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na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba (npr.
duža bolest, ozljeda, bolničko liječenje, zdravstveno
neosigurane osobe, nabava skupog lijeka na vlastiti
trošak,smrt hranitelja obitelji i sl.) pružiti će se
jednokratna pomoć do najviše 1.000,00 kn.
Jedinstveni upravni odjel ovlašten je od tražitelja
pomoći tražiti dokaze o činjenicama koje su od utjecaja
na donošenje Odluke o pružanju tražene pomoći.
Za podmirenje ovog dijela Programa osiguravaju
se sredstva u iznosu od 25.000,00 kn.
4. Sufinanciranje troškova javnog prijevoza
Sa željom ostvarenja da se svim graanima Grada
Hrvatska Kostajnica osigura približno jednaka prometna
povezanost javnim prijevozom sa gradskim središtem,
sufinancirat će se one prometne linije koje su za
autoprijevoznika posve ne rentabilne, a stvarne potrebe
stanovnika upućuju na to da se i one moraju održavati.
Sredstva sufinanciranja koristit će se isključivo
za područja kroz koja ne prometuju školske autobusne
linije niti druge redovne linije.
Linije, termini te iznosi sufinanciranja za
prometovanje ugovorit će se sa zainteresiranim
autoprijevoznikom. Ugovoreni iznos sufinanciranja
uplaćivat će se na žiro-račun autoprijevoznika.
Za podmirenje ovog dijela Programa osiguravaju
se sredstva u iznosu od 30.000,00 kn.
5. Podmirenje pogrebnih troškova
Osobama kojima pogrebne troškove nije dužan
snositi Centar za socijalnu skrb, Podružnica Hrvatska
Kostajnica, a koje prije smrti nisu osigurale sredstva
za podmirenje troškova (ušteevina, osiguranja itd.)
i koje nemaju osobe koje bi morale i mogle snositi
njihove troškove, pogreb će se u cjelosti - do visine
najnužnijih pogrebnih troškova - financirati iz Gradskog
proračuna.
Za podmirenje ovog dijela Programa planiraju se
sredstva u iznosu od 6.000,00 kn.
6. Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska
Kostajnica
Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica
humanitarna je organizacija koja provodi razne vidove
skrbi o socijalno ugroženim osobama, pomaže
prognanim i izbjeglim osobama, provodi službu traženja
i dr.
Putem ovog Programa financirati će se Programi
koje Gradsko društvo Crvenog križa ponudi Gradu
Hrvatska Kostajnica.
Planirana sredstva za ovaj dio programa iznose
50.000,00 kn.
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članu domaćinstva veće od 1.000,00 kn osigurat će
se jednokratne pomoći u iznosu od 50,00 kn mjesečno.
Planirana sredstva za ovaj dio Programa iznose
30.000,00 kn.
IV. POSEBNE ODREDBE
a) Gradsko poglavarstvo može ako ocjeni
potrebnim, sporazumom s poduzećima naplatiti
komunalnu naknadu u proizvodima koji će se podjeliti
socijalnim kategorijama (korisnici pomoći za
uzdržavanje, umirovljenici, djeca i dr.).
b) Gradsko poglavarstvo će u 2003. godini
osloboditi od plaćanja komunalne naknade korisnike
pomoći za uzdržavanje, te umirovljenike čiji prihod
po članu domaćinstva iznosi manje od 1.500,00 kn.
Oslobaaju se plaćanja komunalne nakande i
seoska domaćinstva, prosječne starosti preko 65
godina.
c) Održavanje stana za zlostavljane obitelji ide
na teret ovog Programa.
d) Za sve ostale namjene koje nisu ovdje navedene,
a mogu se po svojoj namjeni i potrebi svrstati u
zadovoljenje socijalnih potreba, osigurava se još
9.000,00 kn.
V. PRAĆENJE I PROVOÐENJE PROGRAMA
Praćenje i provoenje Programa vrši se putem
Socijalnog vijeća Grada Hrvatska Kostajnica.
Socijalno vijeće imenuje Gradsko vijeće Grada
Hrvatska Kostajnica.
VI. PRIJELAZNE ODREDBE
Za točku 2, 3, 4, 5. i 6. poglavlja III. i dio poglavlja
IV. (IV d) Gradsko poglavarstvo donosi pojedinačne
Odluke.
VII. VREMENSKA ODREÐENOST PROGRAMA
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/03-01/04
Urbroj: 2176/02-03-01-1
Hrvatska Kostajnica, 30. siječnja 2003.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

7. Pomoć umirovljenicima
13.
Za umirovljenike čije mirovine iznose manje od
1.000,00 kn, te čije domaćinstvo ne ostvaruje po

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,
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128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 66. Statuta
Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj
16/01), Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica
na 22. sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine
donijelo je
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- redovno čišćenje zelenih površina koje
obuhvaća: redovitu košnju trave mehaničkom kosilicom
od svibnja do mjeseca listopada, eventualnu obnovu
zelenila u naselju Hrvatska Kostajnica, obrezivanje
stabala (platane i dr.) i redovito čišćenje (po potrebi)
javnih površina (trgovi, parkirališta, pješačke zone).

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2003.
godini
Članak 1.
Ovim Programom odreuje se održavanje
komunalne infrastrukture, na području Hrvatska
Kostajnica, za komunalne djelatnosti:
1. Odvodnja atmosferskih voda

- održavanje postojećih i nabavka novih košarica
za smeće,
- označavanje parkirališnih mjesta (horizontalna
signalizacija) i
- eventualne sanacije asfaltnog plašta (trgovi,
pješačke zone, igrališta...).

100.000,00 kn

2. održavanje čistoće - čišćenje
javnih površina
500.000,00 kn
3. održavanje javnih površina

3. Održavanje javnih površina

4. Odražvanje nerazvrstanih cesta
-

sanacija završnih zastora nerazvrstanih cesta.

20.000,00 kn

4. održavanje nerazvrstanih
cesta

100.000,00 kn

5. održavanje javne rasvjete

200.000,00 kn

6. održavanje groblja

100.000,00 kn

5. Održavanje javne rasvjete
- redovita izmjena rasvjetnih tijela javne rasvjete
(po potrebi) i
-

troškovi isporučene električne energije.

Izvori financiranja:
Proračunska sredstva iz naplate komunalne naknade
u predvidivom iznosu od 250.000,00 kn, a ostatak iz
proračunskih sredstava gradskih poreza.

6. Održavanje groblja
- održavanje prostora i zgrada za obavljanja
ispraćaja i sahrane pokojnika,
- održavanje travnjaka unutar groblja (redovita
košnja - svibanj - listopad).

Članak 2.
U 2003. godini održavanje ureenog graevinskog
zemljišta na području Grada Hrvatska Kostajnica
obuhvaća:
1. Odvodnju atmosferskih voda
- redovito čišćenje ureaja (slivnika) za odvodnju
atmosferskih voda na području grada. Čišćenje se
obavlja barem dva puta godišnje (svibanj - prosinac).
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina
- redovno čišćenje javnih površina (trgova,
pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, dječjih
igrališta i javnih prometnih površina, osim javnih
cesta). Čišćenje naselja Hrvatska Kostajnica obavljati
svakodnevno, a ostalih naselja periodično - jedan
puta tjedno i

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/03-01/06
Urbroj: 2176/02-03-01-2
Hrvatska Kostajnica, 30. siječnja 2003.
Predsjednik
Vladimir Ikšić, v.r.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

1.

Članak 1.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Hrvatska
Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj 16/01), Gradsko
poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 34.
sjednici održanoj 16. siječnja 2003. godine donijelo
je
ODLUKU
o imenovanju Uredništva »Kostajničkog lista«

Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica
daje punu podršku inicijativi Pučkog otvorenog učilišta
Hrvatska Kostajnica za ponovno izlaženje »Kostajničkog
lista« - glasila Gradskog poglavarstva Grada Hrvatska
Kostajnica.
Članak 2.
U Uredništvo »Kostajničkog lista« imenuju se:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Marija Krupić - urednica,
Zoran Stunković - stručni suradnik,
Mirjana Čubaković - stručna suradnica,
Ines Konjevod - stručna suradnica,
Daniel Pavlić - stručni suradnik,
Nikola Tomić - grafički dizajn, prijelom teksta,
Vladimir Friedl - stručni suradnik.

Članak 3.
Uredništvu »Kostajničkog lista« pripada naknada
za rad sukladno propisima Grada Hrvatska Kostajnica.
Članak 4.
Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti Odluka
o imenovanju Ureivačkog odbora »Kostajničkog lista«
(»Službeni vjesnik« broj 15/99).
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Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Hrvatska
Kostajnica.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 053-01/03-01/03
Urbroj: 2176/02-03-02-2
Hrvatska Kostajnica, 16. siječnja 2003.
Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oec., v.r.

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Petrinje na 27. sjednici održanoj 23. siječnja
2003. godine donijelo je

mjesecu. Zahtjev zaprima pročelnik Upravnog odjela
za društvene djelatnosti, nakon pregleda ga ovjerava
i dostavlja nalog Upravnom odjelu za proračun i
financije radi isplate.
Članak 4.

ODLUKU
o sufinanciranju prehrane učenika u školskoj
kuhinji

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Članak 1.
Iz sredstava gradskog proračuna Grada Petrinje
- stavke namjenjene socijalnoj skrbi, tijekom 2003.
godine sufinancirati će se prehrana učenika osnovnih
škola na području Grada Petrinje u školskoj kuhinji
za učenike iz socijalno ugroženih obitelji.

Klasa: 602-01/03-01/4
Urbroj: 2176/06-01-03-01
Petrinja, 23. siječnja 2003.
Predsjednik
Pejo Trgovčević, v.r.

Članak 2.
U iznosu od 50,00 kuna (slovima: pedeset kuna)
po učeniku mjesečno, financirati će se prehrana za
sljedeće kategorije učenika:
-

djecu iz obitelji korisnika pomoći za uzdržavanje,

- djecu iz obitelji čija su oba roditelja nezaposlena,
a nisu u sastavu socijalne skrbi.

2.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo
na 27. sjednici održanoj 23. siječnja 2003. godine
donijelo je

Članak 3.
Za provedbu ove Odluke zadužuju se osnovne
škole na području Grada Petrinje koje su dužne
sukladno članku 2. ove Odluke utvrditi popis korisnika
besplatne prehrane na temelju prikupljene
dokumentacije koja potvruje status obitelji sukladan
utvrenim kriterijima. Škole su dužne mjesečno
podnositi Upravnom odjelu za društvene djelatnosti
zahtjeve za refundaciju sredstava utrošenih za prehranu
socijalno ugroženih učenika u kojem će biti vidljiv
broj korisnika, cijena obroka i broj radnih dana u

ZAKLJUČAK
o prijedlogu izvršenja popisa otuene i
uništene pokretne i nepokretne baštine
I.
Gradsko poglavarstvo, na prijedlog Kulturnog vijeća
Grada Petrinje, drži potrebnim da se izvrši popis
otuene i uništene pokretne i nepokretne baštine
našeg grada. Svrha popisa je registracija baštine
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kako bi se dobio uvid što su naše ustanove, udruge
i ostale asocijacije posjedovale prije Domovinskog
rata, a potom je potrebno te registre objediniti, pohraniti
ih u arhive ustanova, udruga, Državni arhiv Hrvatske
- Sabirni centar Petrinja, arhiv Gradskog poglavarstva
Grada Petrinje i slične ustanove.
II.
Registri iz točke I. ovog Zaključka služiti će u
različite namjene i prigode, a po mogućnosti objaviti
će se kao posebna publikacija ustanova i udruga.

3.
Na temelju članka 50. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Petrinje na 27. sjednici održanoj 23. siječnja
2003. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja za davanje u zakup
zemljišta u vlasništvu Grada Petrinje u svrhu
postavljanja 8 kioska na Gradskoj tržnici u
Petrinji

III.
Registri će sadržavati podatke o nepokretnoj baštini,
kao što su profane i sakralne graevine, mostovi,
zdenci, izletišta, industrijska postrojenja, športski
objekti, zdravstveni objekti i sl., kao i podatke o
pokretnoj baštini, kao što su glazbala, knjige i knjižnice,
tiskovina, arhiva, umjetničke slike, predmeti uporabne
i umjetničke vrijednosti, etnološki i etnografski eksponati,
kiparska djela, spomen ploče,fotografije, umjetničke
i ostale zbirke, namještaj, predmeti od tekstila, medalje,
diplome, priznanja i drugo. Zbog značaja podataka,
odgovorne osobe koje će unositi te podatke dužne
su detaljno popuniti upitni list.
IV.

Ponedjeljak, 3. veljače 2003.

I.
Raspisati će se natječaj za davanje u zakup zemljišta
u vlasništvu Grada Petrinje u svrhu postavljanja 8
kioska, dimenzije 2,40 m x 2,40 m x 2 m na Gradskoj
tržnici u Petrinji, i to 2 kioska u produžetku postojećih
kioska uz Hanžekovu ulicu i 6 kioska uz nogostup
izmeu postojećih stabala na Preradovićevom trgu.
Iz priložene skice (varijanta I) vidljiv je ukupan broj i
smještaj svih kioska.
II.
Kioske nabavlja, postavlja i vlasništvo su
zakupoprimca (tipskog oblika i boje kao i postojeći),
a biti će namjenjeni za obavljanje uslužne i trgovačke
djelatnosti.

Upitni list sadržavati će sljedeće podatke:
-

Redni broj,

-

Opis elemenata kulturno-povijesne baštine,

-

Kom.,

-

Moguća spoznaja gdje se element nalazi,

-

Primjedba (autorstvo, godina nastanka...).

III.

Rok za popunu upitnog lista je dva mjeseca od
dana dostave upitnog lista.

Zadužuje se Povjerenstvo za nabavu roba i usluga
da raspiše natječaj za zakup lokacije sukladno odluci
o zakupu i Zakonu o zakupu poslovnog prostora.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjsniku« Grada Petrinje.

V.
Zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti
za realizaciju Zaključka u smislu prikupljanja i
objedinjavanja popunjenih upitnih lista s popisima
otuene baštine.
VI.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 944-15/03-01/4
Urbroj: 2176/06-01-03-01
Petrinja, 23. siječnja 2003.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 612-01/03-01/5
Urbroj: 2176/06-01-03-01
Petrinja, 23. siječnja 2003.
Predsjednik
Pejo Trgovčević, v.r.

Predsjednik
Pejo Trgovčević, v.r.

4.
Na temelju članka 17. stavka 1. i 5. Zakona o
naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske
komunističke vladavine (»Narodne novine« broj 92/
96) i članka 49. Statuta Grada Petrinje (»Službeni
vjesnik« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo Grada
Petrinje na 27. sjednici održanoj 21. siječnja 2003.
godine donijelo je

Ponedjeljak, 3. veljače 2003.
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ZAKLJUČAK

II.

o davanju suglasnosti za davanje u vlasništvo
Dolovčak Stjepanu iz Petrinje kat. čest. br. 4202
(nova izmjera 1417/1)

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u »Službenom vjesniku« Grada
Petrinje.

I.
Daje se suglasnost za davanje u vlasnoštvo
Dolovčak Stjepanu iz Petrinje, Slatina 38, kat. čest.
br. 4202 (nova izmjera 1417/1) oranica »Slatina«
2036 m 2 , upisane u zemljišno-knjižni uložak 6908
k.o. Petrinja, koja je oduzeta kao neizgraeno
graevisnko zemljište u društvenom vlasništvu temeljem
Rješenja Skupštine Općine Petrinja broj UP/l-06/12739/1970 od 8. veljače 1982. godine, jer nije privedeno
namjeni, a istim nije raspolagano.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 943-02/02-01/187
Urbroj: 2176/06-02-02-2
Petrinja, 21. siječnja 2003.
Predsjednik
Pejo Trgovčević, v.r.

AKTI TAJNIŠTVA
1.

2.

Nakon izvršene usporedbe izmeu izvornog teksta
i objavljenog teksta Odluke o osnivanju Kulturnog
vijeća Grada Petrinje (»Službeni vjesnik« broj 16/
02), utvrena je greška u prijepisu predmetne Odluke,
pa se daje slijedeći

Nakon izvršene usporedbe izmeu izvornog teksta
i objavljenog teksta Proračuna Grada Petrinje za
2003. godinu (»Službeni vjesnik« broj 24/02), utvrena
je očita greška u prijepisu predmetne Proračuna, pa
se daje slijedeći

ISPRAVAK

ISPRAVAK

Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada
Petrinje

Naslova u Proračunu Grada Petrinje za 2003.
godinu

I.

I.

U članku 3. stavku 1. rečene Odluke umjesto
riječi »Gradsko poglavarstvo« treba stajati »Gradsko
vijeće«.

U članku 2. stavku 1. Proračuna Grada Petrinje
za 2003. godinu brišu se riječi PRIJEDLOG
PRORAČUNA GRADA PETRINJE ZA 2003. GODINU«.

II.

II.

Ovaj ispravak objavit će se u »Službenom vjesniku«
Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
TAJNIŠTVO
Klasa: 612-01/02-01/32
Urbroj: 2176/06-01-03-2
Petrinja, 30. siječnja 2003.

Ovaj Ispravak objaviti će se u »Službenom vjesniku«
Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
TAJNIŠTVO
Klasa: 400-08/02-01/309
Urbroj: 2176/06-01-03-2
Petrinja, 30. siječnja 2003.

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

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

OPĆINA MAJUR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 5. stavka 1. a u svezi s člankom
6. stavka 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 8/02)

i članka 17. i 78. Statuta Općine Majur (»Službeni
vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće Općine
Majur na 20. sjednici održanoj 28. siječnja 2003.
godine donijelo je
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE

ODLUKU
o poništavanju Odluke o raspisivanju izbora za
članove vijeća mjesnih odbora
Članak 1.
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora, Klasa: 026-01/02-01/5, Urbroj: 2176/
14-02-01-1, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine
Majur na 19. sjednici, koja je održana 19. prosinca
2002. godine, a koja je objavljena u »Službenom
vjesniku« broj 25/02) od 19. prosinca 2002. godine
poništava se.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE

Ponedjeljak, 3. veljače 2003.

Klasa: 013-03/03-01/2
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 28. siječnja 2003.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

3.
Na temelju članka 20. stavka 1., a u svezi s
člankom 45. stavka 2. Odluke o izborima članova
vijeća mjesnih odbora Općine Majur (»Službeni vjesnik«
broj 8/02) i članka 17. i 78. Statuta Općine Majur
(»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće
Općine Majur na 20. sjednici održanoj 28. siječnja
2003. godine donijelo je
ODLUKU

Klasa: 013-03/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 28. siječnja 2003.

o visini naknade za rad u izbornim tijelima
Članak 1.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

Ovom odlukom se odreuje visina novčane naknade
članovima za rad u izbornim tijelima na izborima za
članove vijeća mjesnih odbora koji će se provesti na
području Općine Majur.

2.
Na temelju članka 5. stavka 1., a u svezi s člankom
6. stavka 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 8/02)
i članka 17. i 78. Statuta Općine Majur (»Službeni
vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće Općine
Majur na 20. sjednici održanoj 28. siječnja 2003.
godine donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove mjesnih odbora
Općine Majur.
Članak 2.
Za dan provedbe izbora odreuje se nedjelja,
16. ožujka 2003. godine.
Glasovanje za izbore članova vijeća mjesnih odbora
započinje u 7,00, a završava u 19,00 sati.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.

Članak 2.
Visina novčane naknade odreuje se u iznosima
kako slijedi:
1. Članovima Općinskog izbornog povjerenstva
- stalni sastav:
1.1. Predsjedniku

1.200,00 kn

1.2. Zamjeniku predsjednika

400,00 kn

1.3. Članu i zamjeniku člana

400,00 kn

2. Članovima biračkih odbora
2.1. Predsjedniku

100,00 kn

2.2. Zamjeniku predsjednika,
članu i zamjeniku člana

100,00 kn

3. Djelatniku matičnog ureda

100,00 kn

Članovi proširenog sastava Općinskog izbornog
povjerenstva i njihovi zamjenici nemaju pravo na
novčanu naknadu za svoj rad, koja se isplaćuje na
teret sredstava općinskog proračuna.
Članak 3.
Konačnu listu za isplatu novčanih naknada
propisanih odredbama ove Odluke sastavlja i potpisuje
predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva, uz
suglasnost općinske načelnice.

Ponedjeljak, 3. veljače 2003.
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Članak 4.
Ostale eventualne troškove nužne za provoenje
izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora realizirat
će predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva uz
suglasnost općinske načelnice.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
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Klasa: 013-03/03-01/4
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 28. siječnja 2003.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

Klasa: 013-03/03-01/3
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 28. siječnja 2003.
5.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

Na temelju članka 17. i 78. Statuta Općine Majur
(»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće
Općine Majur na 20. sjednici održanoj 28. siječnja
2003. godine donijelo je

4.
Na temelju članka 20. stavka 1. a u svezi s člankom
45. stavka 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 8/02)
i članka 17. i 78. Statuta Općine Majur (»Službeni
vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće Općine
Majur na 20. sjednici održanoj 28. siječnja 2003.
godine donijelo je
ODLUKU
o povjeravanju tiskanja glasačkih listića
Članak 1.
Ovom Odlukom se odlučuje o povjeravanju tiskanja
glasačkih listića za izbore za članove vijeća mjesnih
odbora Općine Majur.
Članak 2.
Tiskanje glasačkog materijala iz točke 1. ove
Odluke povjerava se ustanovi:
Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, po cijeni od
0,20 kuna po komadu, bez PDV-a.
Članak 3.
Glasački listić iz članka 1. ove Odluke mora biti
izraen u skladu s odredbama Odluke o izborima za
članove vijeća mjesnih odbora (»Službeni vjesnik«
broj 8/02) i uz suglasnost predsjednika Općinskog
izbornog povjerenstva.
Glasački listići će se tiskati u količini od 1580
komada.
Članak 4.
Troškovi tiskanja spomenutog glasačkog materijala
padaju na teret sredstava Općinskog proračuna.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju
izrade projektne dokumentacije vodovoda Majur
- Stubalj - Graboštani
Članak 1.
Na temelju konačnog iznosa, u Odluci o financiranju
izrade projektne dokumentacije vodovoda Majur Stubalj - Graboštani, Klasa: 402-07/01-01/1, Urbroj:
2176/14-01-01-2 od 19. rujna 2001. godine, koja je
objavljena u »Službenom vjesniku« broj 17/01 od
19. rujna 2001. godine, u članku 1.:
- umjesto iznosa »37.260,00 kuna«, treba stajati
iznos »38.000,00 kuna«.
Članak 2.
Odredbe članka 2. i 3. spomenute Odluke u članku
1. ove Odluke ostaju na snazi nepromjenjene.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 402-07/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 28. siječnja 2003.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.
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Ponedjeljak, 3. veljače 2003.

1. TEMELJNE ODREDBE

6.
Na temelju članka 5. Zakona o proračunu (»Narodne
novine« broj 92/94), te članka 43. i 135. Općeg
poreznog zakona (»Narodne novine« broj 127/00 i
86/01) i članka 17. i 78. Statuta Općine Majur (»Službeni
vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće Općine
Majur na 20. sjednici održanoj 28. siječnja 2003.
godine donijelo je
ODLUKU
o otpisu dospjelog, a nenaplaćenog duga
Članak 1.
Ovom Odlukom se odlučuje o odreenom iznosu
koji je iz osnova komunalne naknade knjižen kao
prihod proračunskih sredstava od 1998. godine, a
odnosi se na podmiru troškova utroška električne
energije i održavanja sustava javne rasvjete.
Članak 2.
Dospjeli, a nenaplaćeni dug sredstava iz članka
1. ove Odluke iznosi 44.340,00 kuna.

I.
Ovim Programom utvruju se dugoročne mjere i
smjernice u poticanju malog i srednjeg poduzetništva
(obrtništva, zadrugarstva, malih i srednjih trgovačkih
društava) koji trebaju dovesti do poboljšanja
gospodarske strukture i novog zapošljavanja na
području Općine Majur, te stvaranju pozitivnog
okruženja za poduzetnički pothvat.
Program se odnosi na poduzetnike koji imaju
sjedište tvrtke na području Općine Majur ili osnivaju
podružnice tvrtke, a vlasnici - osnivači su državljani
Republike Hrvatske i to:
a) poduzetnici - početnici (oni koji se počinju
baviti poduzetništvom ili su manje od jedne godine
poduzetnici,
b) poduzetnici s više od jedne godine sprovedbe
mjera i aktivnosti utvrenih ovim Programom financirat
će se iz sredstava koja će u tu svrhu biti osigurana u
Proračunu Općine Majur, namjenskih dotacija, transfera
i potpora iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije,
Državnog proračuna odnosno sredstava kojima
raspolaže Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo
za obrt, malo i srednje poduzetništvo kao i bankarskih
i drugih izvora.

Članak 3.
Otpisani dospjeli, a nenaplaćeni dug iz članka 2.
ove Odluke otpisuje se kao nenaplativ.
Opisani iznos je potrebno otpisati jer prinudno
izvršenje istog bi dovelo u pitanje osnovne životne
potrebe ovršenika.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-09/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 28. siječnja 2003.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

2. STRATEŠKA OPREDJELJENJA U POTICANJU
MALOG GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA
Temeljna strateška odrednica u budućem
gospodarskom razvitku Općine Majur jest poticanje
obiteljskog poduzetništva i malih privatnih tvrtki uz
zapošljavanje novih radnika.
Gospodarski razvitak u tom pravcu potpisat će
se u svim djelatnostima koja su na području Općine
Majur zastupljena tj. u poljoprivredi, proizvodnim
djelatnostima, industriji i uslužnim djelatnostima.
a) u oblasti poljoprivrede
- proizvodnja ekološki zdrave hrane (povrtlarstvo,
voćarstvo) i ljekovitog bilja,
-

povećanje stočnog fonda,

-

proizvodnja mlijeka te razvoj mini mljekare,

- proizvodnja mesa
preraivačkih kapaciteta),

(razvoj

prehrambeno-

b) u oblasti proizvodnih djelatnosti
- razvoj proizvodnih obrta iz graevinskih,
drvopreraivačkih, bravarskih, stolarskih, metalskih
i dr. struka,

7.
Na temelju članka 17. i 78. Statuta Općine Majur
(»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće
Općine Majur na 20. sjednici održanoj 28. siječnja
2003. godine donijelo je
PROGRAM
poticanja malog i srednjeg poduzetništva na
području Općine Majur

- razvoj malih proizvoačkih kapaciteta koji ne
zagauju okolinu, a profitabilni su:
c) u oblasti uslužnih djelatnosti
- razvoj uslužnih obrta kojih nema na području
Općine Majur, a koji se odnose na usluge smještaja,
izvorne gastronomske ponude i sportsko-rekreativnim
sadržajem.

Ponedjeljak, 3. veljače 2003.
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3. FINANCIJSKA POTPORA POTICANJA MALOG
I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
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programa za gospodarski razvoj Općine i županije s
tim da se dio sredstava može dodjeliti investitoru uz
povoljne rokove otplate.
Kamatne stope bile bi u visini eskontne stope.

1. Ukoliko se ukaže potreba Općina Majur će u
skladu sa svojim potrebama i financijskim mogućnostima
participirati odnosno sudjelovati u programima
potaknutim na razini Sisačko-moslavačke županije
ili Republike Hrvatske.

Posebno će se voditi briga da administrativna
procedura oko dodjele sredstava bude što kraća i
jednostavnija uz prihvatljiva garancijska jamstva za
investitora.

2. Osigurana sredstva za poticanje poduzetništva
mogu biti plasirana povratno za realizaciju kapitalnih
programa poduzetništva na području Općine Majur.

Tražitelj sredstava može zatražiti garanciju i potporu
od Hrvatske garancijske agencije sukladne o aktima
HGA čime dobiva bonus kod raspodjele sredstava.

Sredstva prikupljena za realizaciju ovog
Programa namjenjena su za financiranje investicija
u:

Program će se prikupljati na temelju natječaja
koji će se objavljivati sukladno raspoloživim sredstvima
u javnim glasilima.

- stvaranju prostornih,
institucionalnih pretpostavki
gospodarstva,

infrastrukturnih i
za razvoj malog

-

kupnju i izgradnju poslovnog prostora,

-

nabavku opreme, postrojenja i alata,

- obrtna sredstva u funkciji
proizvodnosti rada i plasmana,

povećanja

- proizvodnju trajnih nasada, kupnju stoke i druge
namjene u oblasti poljoprivredne proizvodnje u funkciji
gospodarskog razvoja Općine.
Ova sredstva se ne mogu koristiti za:
-

kupnju obrta i udjela u trgovačkim društvima,

- investicije u djelatnostima koje pružaju isključivo
ili pretežno usluge točenja alkoholnih pića,
-

investicije u sredstvima javnog priopćavanja,

-

kockarnice i igračnice,

-

špekulacije devizama,

-

ulaganje u vrijednosnice,

-

ekološki neprihvatljivi Programi.

4. KRITERIJI ZA POTICANJE PODUZETNIČKOG
PROGRAMA
U realizaciji ovog Programa uvažavat će se slijedeći
kriteriji:
-

prioritetne djelatnosti iz Programa,

-

zapošljavanje više djelatnika,

-

zadovoljavanje ekoloških standarda,

-

deficitarni proizvodi i usluge,

-

garancija Hrvatske garancijske agencije,

-

vlastiti udio u financiranju programa,

-

bolje osiguranje povrata kredita,

-

bolja stručna osposobljenost podnositelja.

Utvreni kriteriji služit će kod ocjene Programa
poduzetništva Općini Majur, te drugim sudionicima
u financiranju (Sisačko-moslavačkoj županiji, nadležnim
Ministarstvima, HGA i drugim tijelima, institucijama i
sl.).
Poticajna sredstva dodjeljivat će se pod povoljnim
uvjetima, a ovisno o ocjeni Programa njegove
inventivnosti, tražene prihvatljivosti i boniteta, te značaja

5. OSTALE MJERE
Za stvaranje poduzetničkih zona na području Općine
Majur otkupljivati će se potrebno zemljište pogodno
za izgradnju poduzetničkih objekata, i rješavati
eventualno nesreeni imovinsko-pravni odnosi u okviru
formirane poduzetničke zone.
Za poticanje malog i srednjeg poduzetništva Općina
Majur će graevinsko zemljište koje ima u vlasništvu
ureivati i komunalno opremiti te ih po povoljnim
uvjetima dodjeljivati poduzetnicima putem javnog
nadmetanja.
Primjenjivat će se i ove mjere:
- oslobaanje plaćanja komunalnog doprinosa
i komunalne naknade na rok od tri godine računajući
od dana dobivanja odobrenja za rad,
- oslobaanje plaćanja poreza na tvrtku i reklame
poduzetnika prvu godinu poslovanja,
- te druge mjere iz nadležnosti Općine prilagoene
pojedinim poduzetnicima.
O spomenutim mjerama odlučivat će Općinsko
vijeće Općine Majur, na pisanu zamolbu poduzetnika,
koji prvi put počima obavljati tu djelatnost.
6. ZAVRŠNE ODREDBE
Za praćenje i realizaciju ovog Programa te za
suradnju sa svim mjerodavnim institucijama i udrugama
koje rade na poticaju malog i srednjeg poduzetništva
zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Majur.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 300-01/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 28. siječnja 2003.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE

8.
Na temelju članka 37. Zakona o športu i članka
17. i 78. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik«
broj 2/02), Općinsko vijeće Općine Majur na 20.
sjednici održanoj 28. siječnja 2003. godine donijelo
je

Ponedjeljak, 3. veljače 2003.

Klasa: 620-01/02-01/1
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 28. siječnja 2003.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

PROGRAM
javnih potreba u športu Općine Majur za 2003.
godinu
Ovim Programom utvruju se javne potrebe u
športu za Općinu Majur i to u vezi s:
-

poticanjem i promicanju športa,

- provoenju programa tjelesne i zdravstvene
kulture djece i mladeži,
-

športsko-rekreativne aktivnosti graana,

-

športske aktivnosti invalida,

-

djelovanje športskih udruga,

-

stručnim radom u športu.

Javne potrebe u športu podmirivat će se kroz
ove oblike djelovanja:
I. Transferi klubovima za redovnu djelatnost
-

Nogometnog kluba,

-

Streljačkog društva,

-

Športskih udruga - rekreativno.

II. Stručni rad - školovanje
-

9.
Na temelju članka 6a. i 7. Zakona o socijalnoj
skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i
82/01) i članka 17. Statuta Općine Majur (»Službeni
vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko poglavarstvo
Općine Majur na 20. sjednici održanoj 28. siječnja
2003. godine donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Majur u
2003. godini
1. UVODNE ODREDBE
Ovim Programom utvruje se raspodjela sredstava
Proračuna Općine Majur predvienih za socijalnu
skrb, raspodjela sredstava predvienih za socijalnu
skrb prema njihovoj namjeni i s obzirom na korisnike,
kriteriji za raspodjelu sredstava socijalne skrbi, te
nadležna tijela koja odlučuju o dodjeli sredstava
socijalne skrbi i načinu odlučivanja.

školski šport,

- korištenje, održavanje i izgradnja športskih
objekata.
III. Za redovnu djelatnost isplata će se proraditi
prema posebnim odlukama.
Za aktivnost ovih klubova porez redovnih sredstava
Ministarstvo prosvjete i športa ovim programom
predviena su odreena sredstva iz Općinskog
proračuna.
Sufinanciranje po ovom Programu odvijat će se
po principu aktivnosti športskih udruga, a na principu
usvojenih Programa rada za tekuću godinu.
Školski šport ostvarit će sredstva zavisno od svojih
aktivnosti iz stavke Proračuna za programe osnovnog
školstva.
Programom su obuhvaćene aktivnosti, poslovi i
djelatnosti od značaja za razvoj športa u Općini Majur.
Sredstva će se doznačiti ukoliko će se prihodi
Proračuna ostvariti u planiranim iznosima.
IV. Ovaj Program stupa na snagu danom objave
u »Službenom vjesniku« Općine Majur.

2. VRSTE SOCIJALNE POMOĆI
Sredstva Općinskog proračuna koristit će se
isključivo za:
1. sufinanciranje prijevoza i prehrane djece koja
pohaaju osnovnu školu,
2. financiranje sahrane osoba koje nemaju bliskih
srodnika koji su dužni snositi troškove sahrane, a
nisu korisnici nikakve socijalne pomoći po posebnom
zakonu,
3. novčane pomoći su:
- srednjoškolcima za sufinanciranje prijevoznih
troškova uz uvjet redovnog školovanja i da oba roditelja
nisu zaposlena,
- osobama starijim od 65 godina života koje
nemaju srodnike koji su ih po zakonu dužni uzdržavati,
- obiteljima s troje ili više djece čiji roditelji su
nezaposleni ili su uposleni, a mjesečno ne dobivaju
plaću,
- sufinanciranje školovanja nadarenih učenika
i studenata putem stipendija,
- sufinanciranje troškova
poteškoćama u razvoju,

života

djece

s
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- sufinanciranje troškova opremanja novoroene
djece,
- za podmirenje troškova stanovanja (najamnina,
komunalna naknada, električna energija, voda, odvodnja
i dr. troškovi stanovanja) po posebnim propisima,
ako plaćanje tih troškova ne osigurava po drugoj
osnovi.
Socijalna pomoć ostvaruje se u novcu ili naravi,
u skladu s financijskim mogućnostima Općine.
Jednokratna novčana pomoć, može se koristiti
samo dva puta tijekom godine, u novcu ili u naravi
(kupovinom osnovnih životnih proizvoda) na temelju
prosudbe davatelja ovog vida socijalne pomoći.
Sredstva socijalne skrbi ne mogu se dodjeljivati
za saniranje posljedica elementarnih nepogoda.

4. FINANCIRANJE AKTIVNOSTI HCK GD HRV.
KOSTAJNICA
Ovim Programom će se financirati aktivnosti
Hrvatskog crvenog križa Gradskog društva Hrvatska
Kostajnica, a na temelju dostavljenog Programa
aktivnosti, kojega prethodno treba usvojiti Općinsko
vijeće Općine Majur.

5. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.

Osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne
sigurnosti utvruje se Uredbom Vlade Republike
Hrvatske.
Pravo na pomoć navedenu u ovom Programu
imaju obitelji ili samac čiji ukupan prihod ne prelazi
iznos iz Uredbe Vlade mjesečno po članu domaćinstva.
Korištenje socijalne pomoći temeljem odredaba
Zakona o socijalnoj skrbi, ne može biti preprekom
ostvarivanja prava temeljem ovog Programa.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 551-01/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 28. siječnja 2003.

Jednokratne novčane pomoći mogu se ostvarivati
samo dva puta tijekom jedne kalendarske godine,
pod uvjetom propisanim ovim Programom.
3. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA SOCIJALNE
POMOĆI
Pravo na pomoć navedenu u ovom Programu
ostvaruje se podnošenjem pismene zamolbe,
Jedinstvenom urpavnom odjelu Općine Majur.
Podnositelj zamolbe dužan je uz istu priložiti
potrebne dokumente, kojima će dokazati da ispunjava
uvjete propisane ovim Programom i to:
-

zadnji odrezak od mirovine,

-

uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu,

-

potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

-

potvrdu o visini plaće,

-

uvjerenje o redovnom školovanju,

-

liječničko uvjerenje,

-

smrtni list,

- te i druge dokaze koje zatraži nadležno općinsko
tijelo ovisno o vrsti socijalne pomoći koja se traži.
O pravima iz socijalne skrbi temeljem ovog Programa
odlučuje Općinsko vijeće Općine Majur.
O prijedlogu za raspodjelu sredstava socijalne
pomoći odlučuje Općinsko vijeće na prijedlog Socijalnog
vijeća Općine Majur.
Sredstva za potrebe socijalne skrbi čine:
- 5% vlastitih prihoda općinskog proračuna tijekom
kalendarske godine,
- prihodi od humanitarnih priredbi koje se na
inicijativu Općine organiziraju za potrebe rješavanja
socijalnih problema,
-

dotacije za potrebe socijalne skrbi.
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Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

10.
Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95 i 59/
01) i članka 17. i 78. Statuta Općine Majur (»Službeni
vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće Općine
Majur na 20. sjednici održanoj 28. siječnja 2003.
godine donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture i opseg
radova održavanja ureenog graevinskog
zemljišta u 2003. godini

I.
Ovim Programom odreuje se održavanje
komunalne infrastrukture i opseg radova, održavanje
ureenog graevinskog zemljišta na području Općine
Majur za komunalne djelatnosti:
1. odvodnja atmosferskih voda,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina,
3. održavanje javnih površina,
4. održavanje nerazvrstanih cesta,
5. održavanje groblja i mrtvačnica,
6. javna rasvjeta,
7. zimska služba,
8. potpora vatrogastvu.
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II.

11.

Tijekom 2003. godine opseg radova i održavanje
ureenog graevinskog zemljišta na području Općine
Majur izvodit će se u skladu s financisjkim
mogućnostima Općine Majur i to:

Na temelju članka 17. i 78. Statuta Općine Majur
(»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće
Općine Majur na 20. sjednici održanoj 28. siječnja
2003. godine donijelo je

1. Odvodnja atmosferskih voda

PRAVILNIK

- redovito održavanje i čišćenje odvodnih jaraka
i propusta uz prometnice na području Općine.

o stipendiranju i drugim oblicima potpore
studentima i učenicima s područja Općine
Majur

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina

I. OPĆE ODREDBE

- redovito čišćenje javnih površina (košenje i
sječa),
-

redovito ureenje zelenih površina,

-

nabava i postavljanje košarica za smeće,

-

odvoz glomaznog otpada.

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvruju se uvjeti i postupak
dodjele stipendije, mirovanja stipendije, raskida Ugovora
o stipendiranju i drugih oblika potpore studentima i
učenicima s prebivalištem na području Općine Majur
(u daljnjem tekstu: Općina).

3. Održavanje nerazvrstanih cesta
a) redovito održavanje i ureenje,
b) asfaltiranje i sanacija asfalta na nerazvrstanim
cestama,
- nasipavanje kamenim agregatom neasfaltiranih
puteva,

Članak 2.
Pravo na stipendiju i druge oblike potpore mogu
ostvariti redovni studenti i učenici koji su državljani
Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području
Općine.

c) čišćenje javnih površina od snijega i leda na
području Općine (nerazvrstane ceste, parkiralište,
trg i sl.).

ureenje zelenih površina,

-

redovito održavanje mrtvačnice,

-

ureivanje prilaza grobljima.

Članak 3.
Sredstva za stipendije i druge oblike potpore
osiguravaju se u Proračunu Općine.

4. Održavanje groblja
-

Ponedjeljak, 3. veljače 2003.

Članak 4.
Pojedinačni iznos stipendije, broj stipendista te
visinu drugih oblika potpore odreuje Općinsko vijeće
na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija.

5. Održavanje javne rasvjete
II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA
6. Zimska služba
- održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim
uvjetima.

Članak 5.
Uvjeti na temelju kojih se dodjeljuju stipendije
su:

7. Potpora radu Vatrogasnoj zajednici
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Majur

i

a) uspjeh,
b) postignuća na natjecanjima,
c) materijalni status,

III.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 28. siječnja 2003.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

d) deficitarnost zanimanja u Općini,
e) posebne obiteljske prilike.
a) Uspjeh
1. Prosjek
ocjena
završnog
razreda
u
srednjoškolskom obrazovanju za studente upisane
na 1. godinu studija:
3,00 - 3,50

15 bodova

3,51 - 4,00

20 bodova

4,01 - 4,50

25 bodova

4,51 - 5,00

30 bodova
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2. Prosjek ocjena na prethodnoj godini studija:

-

brat ili sestra student

5 bodova

2,50 - 3,00

30 bodova

-

brat ili sestra u srednjoj školi

4 boda

3,01 - 3,50

35 bodova

-

3,51 - 4,00

40 bodova

brat ili sestra u osnovnoj školi
ili predškolske dobi

3 boda

4,01 - 4,50

45 bodova

4,51 - 5,00

50 bodova

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

b) Postignuća na natjecanjima

Članak 6.

3. Za postignut uspjeh na natjecanjima iz predmeta
vezanog za studij:

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
stipendija donosi Općinsko vijeće na prijedlog općinskog
načelnika.

-

meunarodna

1. mjesto

15 bodova

-

meunarodna

2. mjesto

10 bodova

-

meunarodna

3. mjesto

5 bodova

-

državna natj.

1. mjesto

10 bodova

-

državna natj.

2. mjesto

8 bodova

-

državna natj.

3. mjesto

6 bodova

Povjerenstvo za dodjelu stipendija imenuje Općinsko
vijeće.

4. Osvojene nagrade za područje upisanog studija
na razini:

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri
člana.

-

Republike Hrvatske

4 boda

-

Županije

2 boda

Temeljem Odluke iz stavka 1. ovog članka,
Povjerenstvo za dodjelu stipendija provodi natječaj
za dodjelu stipendija. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članak 7.

Povjerenstvo pravovaljano odlučuje ako je sjednici
nazočna većina svih članova, a odluku donosi javnim
glasovanjem većinom svih članova.
Povjerenstvo donosi odluke u skladu s ovim
Pravilnikom.

c) Materijalni status
Primanja po članu domaćinstva mjesečno:
0 -

350,00 kn

40 bodova

351,00 -

700,00 kn

35 bodova

700,00 - 1.000,00 kn

30 bodova

1.001,00 - 1.350,00 kn

20 bodova

1.351,00 - 1.700,00 kn

15 bodova

1.701,00 - 2.000,00 kn

05 bodova

d) Deficitarnost zanimanja u Općini
-

Prema pokazateljima stručnih
službi zavoda za zapošljavanje
Sisak i Hrvatska Kostajnica

Članak 8.
Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na
prigodan način. Rok za podnošenje prijave je 15
dana od dana objave natječaja.
Natječaj sadrži:
- akademsku odnosno školsku godinu za koju
se raspisuje,
-

rok trajanja natječaja,

-

broj stipendija koje se dodjeljuju,

-

opće uvjete za dodjelu stipendija,

-

dokaze koje treba priložiti uz pismeni zahtjev.

5 bodova
Članak 9.

e) Posebne obiteljske prilike
-

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na obrascu
ovisno o potrebi natječaja, koji ustupa Jedinstveni
urpavni odjel.

student invalid Domovinskog
rata

20 bodova

student sudionik Domovinskog
rata

10 bodova

1. Zamolbu,

-

student bez oba roditelja

20 bodova

2. Preslik osobne iskaznice,

-

student čija su oba roditelja
poginula u Domovinskom ratu

30 bodova

-

student bez jednog roditelja

10 bodova

-

student kome je jedan roditelj
poginuo u Domovinskom ratu

15 bodova

-

studnet čiji su roditelji
rastavljeni, a nije primalac
naknade

-

5 bodova

Zahtjev iz prethodnog stavka podnositelj je dužan
priložiti slijedeće dokumente:

3. Uvjerenje o upisu na fakultet na tekuću školsku
godinu,
4. Prijepis ocjena s fakulteta za radovne studente
odnosno preslik svjedodžbe završnog razreda srednje
škole i svjedodžbe o maturi za studente koji su upisali
prvu godinu studija,
5. Izjavu
domaćinstva,

o

broju

članova

zajedničkog
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6. Dokaz o mjesečnim primanjima članova
zajedničkog domaćinstva za razdoblje od prethodna
3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja,
7. Uvjerenje o prihodima ostvarenim samostalnim
radom (obrt, poljoprivreda i slično),
8. Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za
nezaposlene članove domaćinstva,
9. Dokaz o postignućima na natjecanjima i
ostvarenim priznanjima,

Ponedjeljak, 3. veljače 2003.
Članak 13.

Ugovor o stipendiranju sklapa općinski načelnik
s korisnikom stipendije, a ako je on maloljetan Ugovor
sklapa zakonski zastupnik (roditelj ili staratelj) uz
supotpis maloljetnog korisnika stipendije.
Članak 14.
Stipendije su nepovratne ukoliko ugovorne strane
ispune ugovorne obveze.

10. Dokaz o posebnim obiteljskim prilikama,
11. Dokaz na temelju kojeg se ostvaruju dodatni
bodovi u skladu s Pravilnikom,
12. Ostalu dokumentaciju sukladno Pravilniku.
Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3
mjeseca.
Članak 10.
Povjerenstvo za dodjelu stipendija prikuplja prijave
na natječaj, provodi njihovu stručnu obradu i utvruje
prijedlog liste reda za izbor korisnika stipendije.
Temeljem bodovne liste, Povjerenstvo za dodjelu
stipendija predlaže Općinskom vijeću Odluku o
korisnicima stipendije.
S donesenom odlukom upoznaju se svi podnositelji
zahtjeva, na koju isti mogu uložiti prigovor u roku od
8 dana po primljenoj obavijesti.
Prigovor rješava Općinsko vijeće. Odluka po
prigovoru je konačna.
Nakon konačnosti Odluke o dodjeli stipendije
pristupa se zaključivanju ugovora o stipendiranju sa
svima kojima je stipendija odobrena.
Članak 11.
Ugovor o stipendiranju sadrži:
- ugovorne strane odnosno njihove zakonske
zastupnike i adresu prebivališta,
-

naziv i mjesto obrazovne ustanove,

- naziv struke, zvanja ili zanimanja za koje se
obrazuje korisnik stipendije,
-

visinu stipendije,

-

vrijeme korištenja stipendije,

- odredbe o prestanku davanja stipendije,
mirovanju i eventualnom vraćanju i druge odredbe
važne za korištenje stipendije,

Članak 15.
Korisnik stipendije primat će stipendiju za redovito
školovanje do dana doplomiranja, najduže 6 mjeseci
od završetka predavanja posljednjeg semestra.
Korisnik stipendije dužan je redovito dostavljati
uvjerenje o upisu u narednu školsku godinu ili semestar
najkasnije 15 dana od upisa. Uvjerenjem stipendist
stječe pravo na isplatu stipendije.
Korisnik stipendije dužan je izvjestiti Povjerenstvo
ukoliko je došlo do značajnih promjena u uvjetima
za dodjelu stipendija.
Korisnik stipendije dužan je u roku od 15 dana
od dana diplomiranja dostaviti uvjerenje o diplomiranju
i odjaviti stipendiju.
Članak 16.
Korisnik stipendije može ostvariti pravo na mirovanje
u isplati stipendije ukoliko ne upiše studijsku godinu
iz opravdanih razloga (bolest, vojna služba, gubitak
roditelja, kao i drugi opravdani razlozi).
Za vrijeme mirovanja, stipendija se ne isplaćuje.
Ponovno pravo na isplatu stipendije stječe se
upisom u višu godinu studija što se dokazuje uvjerenjem
o upisu.
O postojanju okolnosti iz prethodnog stavka odlučuje
Povjerenstvo za dodjelu stipendije, na zahtjev korisnika
stipendije uz predočenje dokaza o opravdanosti
zahtjeva.
Članak 17.
Ukoliko korisnik stipendije prekrši ugovorom
preuzete obveze Povjerenstvo ima pravo jednostrano
raskinuti ugovor, a isplaćeni iznos stipendije student mora vratiti na način kako to odredi davatelj
stipendije.

način rješavanja meusobnih prava i obveza,

U iznimnim slučajevima Povjerenstvo može
osloboditi stipendista povrata stipendije.

- mjesto i nadnevak sklapanja ugovora, potpise
ugovornih stranaka, odnosno njihovih zastupnika i
druge odredbe.

Ugovor o stipendiranju će se raskinuti u slijedećim
slučajevima:

-

Članak 12.
Korisnik stipendije se obvezuje za vrijeme ljetnih
i zimskih školskih praznika obavljati društveno korisne
poslove, bez naknade, ukoliko to od njega zatraži
davatelj stipendije.

- ako korisnik stipendije tijekom obrazovanja
ne upiše redovito godinu studija, osim u opravdanim
slučajevima o čemu odlučuje Povjerenstvo,
- ako je došlo do promjena u uvjetima za dodjelu
stipendije,
- ako utvrdi da je korisnik stipendije dao netočne
podatke ili dokumente u postupku sklapanja ugovora,
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- ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuen
za krivično djelo protiv naroda i države ili drugo
kazneno djelo s izdržavanjem kazne zatvora dužem
od 6 mjeseci,

Klasa: 604-01/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 28. siječnja 2003.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

- ukoliko korisnik stipendije ne dostavi dokaz o
završetku studija.
Članak 18.
Nakon završenog obrazovanja korisnici stipendije
obvezni su se zaposliti na području Općine pod uvjetom
da im je omogućeno zaposlenje u struci i raditi najmanje
onoliko vremena koliko su primali stipendiju. Ukoliko
davatelj stipendije ponudi stipendistu posao, stipendist
ga je dužan prihvatiti i raditi najmanje onoliko dugo
koliko je primao stipendiju.
Ukoliko korisnik stipendije ne postupi po odredbi
iz prethodnog stavka dužan je vratiti stipendiju u
cijelosti uz zakonom propisanu kamatu odjednom ili
u ratama sukladno ugovoru, time da rok vraćanja
iznosa stipendije ne može biti duži od 50% vremena
primanja stipendije.
Korisnik stipendije oslobaa se obveze vraćanja
stipendije ukoliko se po završetku studija ne uspije
zaposliti u struci na području Općine u roku od 3
mjeseca od završetka studija.
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12.
Na temelju članka 17. i 82. Statuta Općine Majur
(»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće
Općine Majur na 20. sjednici održanoj 28. siječnja
2003. godine donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju člana u stručnu komisiju Porezne
uprave
I.
U stručnu komisiju Porezne uprave - Područni
ured Sisak - Ispostava Hrvatska Kostajnica, radi
utvrivanja početne cijene, koja je tržišna cijena
poljoprivrednog zemljišta na području Općine Majur,
imenuje se:
1. Zvonimir Delić, dipl. inž. agronomije, JMBG:
1108950370601 iz Graboštana kbr. 71.

IV. DRUGI OBLICI POTPORE
II.
Članak 19.

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

Pravo na druge oblike potpore podnositelj zahtjeva
može ostvariti na prijedlog obrazovne ustanove u
kojoj se školuje, udruge u kojoj djeluje ili mjesnog
odbora ili općinskog načelnika.
Prijedlog za dodjelu potpore potkrepljuje se
dokazima o postignutim rezultatima na jednom ili
više područja obrazovanja kao i postignućima na
znanstvenim, umjetničkim, športskim i drugim
područjima.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 080-02/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 28. siječnja 2003.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

Odluku o prijedlozima iz stavka 1. i 2. ovoga
članka donosi Općinsko vijeće.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
13.
Članak 20.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti
odredbe Odluke o stipendiranju učenika i studenata
s područja Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 7/
99 i 4/02).
Članak 21.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 14. a u svezi s člankom 4.
stavka 1. točke 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne
novine« broj 117/01) i članka 17. i 78. Statuta Općine
Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko
vijeće Općine Majur na 20. sjednici održanoj 28.
siječnja 2003. godine donijelo je
PLAN
nabave roba i usluga, te ustupanju radova u
2003. godini
I.
Ovim Planom se odreuju količine, vrijednost i
vrste roba, usluga, te vrijednost radova koji će se
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ustupiti trećim licima za potrebe upravnog tijela Općine
Majur, te drugih subjekata, čija se aktivnost financira
iz Proračuna Općine Majur.
II.
U proračunskoj 2003. godini planira se nabaviti
roba u vrijednosti i to:
1. Sitnog uredskog materijala
u vrijednosti od
2. Materijal za Dom Stubalj

15.000,00 kuna
5.000,00 kuna

3. Materijal za ostale
društvene domove

10.000,00 kuna

4. Materijal za Hrvatski dom
Graboštani

10.000,00 kuna

5. Literatura

10.000,00 kuna

6. Materijal i sredstva za
čišćenje

3.000,00 kuna

7. Sitan inventar

5.000,00 kuna

8. Auto gume

2.000,00 kuna

9. Motorni benzin i dizel
gorivo

10.000,00 kuna

Točka II. ukupno

70.000,00 kuna

Ponedjeljak, 3. veljače 2003.

10. Naknade nadzornim
tijelima (fizičkim ili
pravnim osobama) prilikom
izgradnje ili sanacije
objekata od značaja za
Općinu Majur u iznosu od
6.000,00 kuna
11. Grafičke i tiskarske
usluge
25.000,00 kuna
Točka III. ukupno

203.000,00 kuna

IV.
U proračunskoj 2003. godini planira se ustupiti
radova na objektima od značaja za potrebe Općine
u vrijednosti kako slijedi:
1. Izgradnja mrtvačnice
u Mračaju
50.000,00 kuna
2. Modernizacija Mlinske ulice
i ulice D. Trstenjaka - te
ostalih nerazvrstanih
cesta
307.000,00 kuna
3. Ureenje postojeće
komunalne mreže
- odvodnja oborinskih voda 20.000,00 kuna
4. Općinska zgrada - obnova 400.000,00 kuna
5. Cjevovod Majur - Stubalj
- Graboštani
2.700.000,00 kuna
6. Sanacija sakralnog
objekta - Mračaj
10.000,00 kuna

III.
U proračunskoj godini 2003. godini planira se
ostvariti usluga u vrijednosti i to:
1. Održavanje javne rasvjete
u vrijednosti od
30.000,00 kuna
2. Održavanje uredskih
strojeva u vrijednosti od

10.000,00 kuna

3. Održavanje službenog
automobila u vlasništvu
Općine u vrijednosti

15.000,00 kuna

4. Usluge promidžbe i
informiranja

5.000,00 kuna

5. Komunalne usluge

43.000,00 kuna

6. Premije osiguranja

5.000,00 kuna

7. Reprezentacija

11.000,00 kuna

8. Računalne usluge

33.000,00 kuna

9. Izrada urbanističke
dokumentacije za izgradnju
ili sanaciju objekata od
važnosti za Općinu Majur,
u iznosu od
20.000,00 kuna

Točka IV. ukupno

3.487.000,00 kuna

V.
U 2003. godini planira se nabaviti robe, usluga i
ustupiti radova u vrijednosti od 3.760.000,00 kuna,
za koje stavke su predviena sredstva u Proračunu
Općine Majur.
VI.
Ovaj Plan stupa na snagu danom objave, a odnosi
se na nabavu roba, usluga i ustupanju radova u
proračunskoj 2003. godini.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 023-05/03-01/1
Urbroj: 2176/14-03-01-1
Majur, 28. siječnja 2003.
Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

Ponedjeljak, 3. veljače 2003.
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SADRŽAJ
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

GRAD ČAZMA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.
1.

2.

3.

Odluka
o
usvajanju
»Poduzetnik 2«

Programa
13

Odluka o povoljnosti realizacije
kreditiranja iz Programa »Poduzetnik 2«

13

Odluka o izboru poslovnih banaka za
provedbu Programa »Poduzetnik 2«

14

2.

3.

4.

5.

6.

Odluka o oslobaanju plaćanja komunalne
naknade za neizgraeno graevno
zemljište u 2002. godini

Odluka o sufinanciranju prehrane učenika
u školskoj kuhinji

2.

Zaključak o prijedlogu izvršenja popisa
otuene i uništene pokretne i nepokretne
baštine

25

Zaključak o raspisivanju natječaja za
davanje u zakup zemljišta u vlasništvu
Grada Petrinje u svrhu postavljanja 8
kioska na Gradskoj tržnici u Petrinji

26

Zaključak o davanju suglasnosti za
davanje u vlasništvo Dolovčak Stjepanu
iz Petrinje kat. čest. br. 4202 (nova izmjera
1417/1)

26

25

14

4.
16

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
komunalnoj naknadi

16

Odluka o rasporedu sredstava komunalne
naknade u 2003. godini

17

Odluka o komunalnom doprinosu za 2003.
godinu

17

Odluka o održavanju komunalne higijene
na području Grada Hrvatska Kostajnica
za 2003. godinu

AKTI TAJNIŠTVA
1.

2.

Odluka o izvoditelju održavanja i
upravljanja grobljima na području Grada
Hrvatska Kostajnica u 2003. godini
Odluka o rasporedu sredstava političkim
strankama

10.

11.

12.

13.

Odluka o javnim potrebama u športu za
2003. godinu
Odluka o izradi »Studije gospodarstvenom
razvitku Grada Hrvatska Kostajnica za
razdoblje 2003. - 2008. godine«
Program poticanja malog i srednjeg
poduzetništva na području Grada
Hrvatska Kostajnica u 2003. godini

Ispravak Naslova u Proračunu Grada
Petrinje za 2003. godinu

27

Odluka o poništavanju Odluke o
raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora

27

Odluka o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora

28

Odluka o visini naknade za rad u izbornim
tijelima

28

Odluka o povjeravanju tiskanja glasačkih
listića

29

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o
financiranju
izrade
projektne
dokumentacije vodovoda Majur - Stubalj
- Graboštani

29

Odluka o otpisu
nenaplaćenog duga

30

18

18
3.

9.

27

18

2.
8.

Ispravak Odluke o osnivanju Kulturnog
vijeća Grada Petrinje

OPĆINA MAJUR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.

7.

24

1.

3.
Odluka o donošenju programa održavanja
stambenih zgrada za 2003. godinu

Uredništva

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.

Odluka o imenovanju
»Kostajničkog lista«

19

19

20

Program za zadovoljavanje socijalnih
potreba za Grad Hrvatsku Kostajnicu u
2003. godini

21

Program
održavanja
infrastrukture u 2003. godini

23

4.

5.

6.

7.

8.

kulturne

dospjelog,

a

Program poticanja malog i srednjeg
poduzetništva na području Općine Majur

30

Program javnih potreba u športu Općine
Majur za 2003. godinu

32
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Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
Općine Majur u 2003. godini

10.

Program
održavanja
komunalne
infrastrukture i opseg radova održavanja
ureenog graevinskog zemljišta u 2003.
godini

11.
32
12.

33

13.

Ponedjeljak, 3. veljače 2003.

Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima
potpore studentima i učenicima s područja
Općine Majur

34

Rješenje o imenovanju člana u stručnu
komisiju Porezne uprave

37

Plan nabave roba i usluga, te ustupanju
radova u 2003. godini

37

»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. 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.

