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ČETVRTAK, 5. RUJNA 2002.BROJ: 14 GODINA  XLVIII

GRAD ČAZMA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

     2002.
SLUÆBENI VJESNIK

15.

Na temelju čIanka 54. stavka 1. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj
66/01), te čIanka 17. i 95. Statuta Grada Čazme
(»Službene vjesnik« broj 19/01), Gradsko vijeće Grada
Čazme na 7. sjednici održanoj 28. svibnja 2002.
godine donijelo je

P R O G R A M

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države, na području Grada Čazme

I. OPĆE ODREDBE

ČIanak 1.

Ovim Programom odre�uje se raspolaganje
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na
području Grada Čazme.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem iz stavka
1. ovog čIanka zasniva se na podacima:

- ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države,

- podacima o dosadašnjem raspolaganju
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države,

- površine odre�ene za prodaju,

- površine odre�ene za koncesiju,

- površine odre�ene za ostale načine
raspolaganja.

II. UKUPNE POVRŠINE POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE

ČIanak 2.

Ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države na području Grada Čazme, prema
podacima iz katastra zemljišta za pripadajuće
katastarske općine iznose ukupno 3.323,98 ha.

Površine poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1.
ovog čIanka, prema kulturi zemljišta obuhvaćaju:

- K.O. Bojana 646,82 ha

- K.O. Bosiljevo 79,80 ha

- K.O. Cerina 133,02 ha

- K.O. Čazma 35,00 ha

- K.O. Dapci 81,29 ha

- K.O. Dereza 256,27 ha

- K.O. Draganec 196,87 ha

- K.O. Lipovčani 94,46 ha

- K.O. Martinac 338,34 ha

- K.O. Miklouš 282,78 ha

- K.O. Pobjenik 295,92 ha

- K.O. Sišćani 702,87 ha

- K.O. Vagovina 97,33 ha

- K.O. Vrtlinska 83,21 ha

U k u p n o: 3.323,98 ha

ČIanak 3.

Podaci o površinama poljoprivrednog zemljišta
navedeni u čIanku 2. ovog Programa obuhvaćaju
poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje se
nalazi izvan granica gra�evinskog područja naselja
i granica prostornih planova na dan 24. srpnja 1991.
godine.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje
je na osnovi prostornoplanske dokumentacije donesene
nakon 24. srpnja 1991. godine prenamijenjeno u
gra�evno zemljište namijenjeno za razvoj naselja
Grada Čazme, sukladno Prostornom planu ure�enja
Grada Čazme, a koje je u izradi ukupno 16,80 ha na
području  k.o. Čazma, obuhvaćeno je u ukupnoj
površini poljoprivrednog zemljišta navedenog u čIanku
2. ovog Programa, te je posebno iskazano u grafičkom
prilogu iz čIanka 4. ovog Programa.

ČIanak 4.

Područja poljoprivrednog zemljišta navedena u
čIancima 2. i 3. ovog Programa iskazana su na
grafičkom prilogu u mjerilu 1 : 25.000 i popisu
poljoprivrednih katastarskih čestica, koji su sastavni
dio ovoga Programa.
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III.  PODACI O DOSADAŠNJEM RASPOLAGANJU
 POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U
 VLASNISTVU DRŽAVE

ČIanak 5.

Dosadašnje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske, temeljilo se na
odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(»Narodne novine« broj 54/94 - pročišćeni tekst, 48/
95, 19/98 i 105/99) na način da je od 24. srpnja
1991. godine za područje Grada Čazme, zaključeno:

- 6 ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta,
ukupno 124,58 ha,

- 185 ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta,
ukupno 357,96 ha,

- 15 ugovora o darovanju poljoprivrednog
zemljišta, ukupno 78,42 ha.

IV. POVRŠINE ODREÐENE ZA PRODAJU

Članak 6.

Sukladno utvr�enim podacima iz članka 2. ovog
Programa, za potrebe prodaje u Gradu Čazmi odre�uju
se površine poljoprivrednog zemljišta:

a) - k.o. Martinac 10,72 (vinogradi)

- k.o. Bosiljevo 79,75 (oranica)

- k.o. Dapci 76,49 (oranica)

- k.o. Dereza 243,87 (oranica)

- k.o. Sišćani 400,80 (ribnjaci)

b) - preostale k.o 2287,95 (zemljišno-knjižno
neure�ene)

UKUPNO: 3099,58

Površine iz stavka 1.a) ovog članka odre�ene su
za prodaju iz razloga: nad istim je izvršena komasacija
i gruntovno su ure�ene.

Površine iz stavka 1.a) ovog članka koje su dane
u zakup, plodouživanje, odnosno koncesiju, izložit
će se prodaji po isteku ugovorenih rokova.

Površine iz stavka 1. a) ovog članka ograničene
su na 100 ha po poljoprivrednom gospodarstvu, a
sukladno Mjerilima i uvjetima za provedbu privatizacije
poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« broj 13/
02), za Bjelovarsko-bilogorsku županiju.

ČIanak 7.

Sukladno utvr�enim podacima iz članka 2. ovog
Programa, za potrebe prodaje na preostalim
katastarskim općinama, planira se privremeni zakup,
te se odre�uju površine poljoprivrednog zemljišta iz
članka 6. stavka 1.b) od 2287,95ha.

Površine iz stavka 1. ovog članka dat će se u
privremeni zakup iz razloga nesre�enog stanja
vlasništva u zemljišnim knjigama.

Površine poljoprivrednog zemljišta namijenjenog
za privremeni zakup dat će se u zakup na rok do 10
godina.

Površine poljoprivrednog zemljišta koje su dane
u zakup prema dosadašnjim propisima, a koje su
navedene u članku 5. ovog Programa dat će se u
zakup po isteku ugovorenih rokova zakupa.

Nakon katastarskog i imovinsko pravnog sre�enja
površine iz članka 7. se mogu predvidjeti za prodaju
uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

Površine iz članka 6. i članka 7. za koje se u
postupku prodaje ili privremenog zakupa utvrdi da
su po kulturi ili u naravi šume,te za parcele koje su
u gra�evinskoj zoni, izuzet će se iz daljnjeg postupanja.

V . POVRŠINE ODREÐENE ZA KONCESIJU

Članak 8.

Sukladno utvr�enim podacima iz članka 2. ovog
Programa, za potrebe koncesije u Gradu Čazmi,
odre�uju se površine poljoprivrednog zemljišta:

- k.o. Miklouš 107,00 ha

- k.o. Pobjenik 100,60 ha

- Ukupno: 207,60 ha

Za površine iz stavka 1. ovog članka dat će se
koncesija iz razloga: potrebe proizvodnje veće količine
stočne hrane na farmi Grabovnica, cca 600 krava.
Za površine iz stavka 1. ovog članka dat će se koncesija
na rok od 10 godina.

VI. POVRŠINE NAMIJENJENE ZA OSTALO
RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM
ZEMLJIŠTEM

Članak 9.

Za potrebe raspolaganja površina odre�enih za
nepoljoprivredne namjene u dokumentima prostornog
ure�enja kojima raspolaže Vlada Republike Hrvatske
sukladno članku 10. Zakona o Vladi Republike Hrvatske
(»Narodne novine« broj 101/98, 15/00,117/01) i Zakona
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne
novine« broj 91/96 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i
114/01), odre�uju se površine 16,80 ha.

Površine iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju
č.k.br. 1240/4, oranica sa 16,80 ha, trenutačno u
zakupu, za potrebe proširenja industrijske zone.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Sastavni dio ovog Programa jesu:

- Prilog I - Grafički prilog u mjerilu 1 : 25000

- Prilog II - Popis poljoprivrednih katastarskih
čestica.
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- Prilog III - Tablični prikaz ukupnog izračuna
dosadašnjeg raspolaganja i programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Članak 11.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Čazme.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

13.

Na temelju članka 50. i 84. Statuta Grada Čazme
(»Službeni vjesnik« broj 13/97 i 10/98), članka 29a.
Zakona o prostornom ure�enju (»Narodne novine«
broj 30/94 i 68/98), članka 14. Uredbe o javnoj raspravi
u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne
novine« broj 101/98), Gradsko poglavarstvo Grada
Čazme na 18. sjednici održanoj 8. kolovoza 2001.
godine donijelo je

O D L U K U

o usvajanju Izvješća o provedenoj javnoj
raspravi prijedloga Prostornog plana ure�enja

Grada Čazme

Članak 1.

Gradsko poglavarstvo usvaja Izvješće o provedenoj
javnoj raspravi prijedloga Prostornog plana ure�enja
Grada Čazme (u daljnjem tekstu: PPUGČ), koji je
bio izložen na javni uvid u vremenu od 12. 6. do 12.
7. 2002. godine, izra�enom po izra�ivaču plana
»URB-ING« d.o.o. iz Zagreba, uz slijedeće primjedbe.

Članak 2.

Zahtjev br. 21. za proširenje gra�evinskog područja
u svrhu prenamjene parcele - izgradnje staračkog
doma ne usvaja se jer su na parceli već sagra�eni
poljoprivredni objekti i ista služi u poljoprivredne
svrhe.

Članak 3.

Gradsko poglavarstvo predlaže da potencijalne
lokacije deponija komunalnog odlagališta budu iste
kako su predložene i prihvaćene u prostornom planu
ure�enja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Gradsko poglavarstvo je mišljenja i stava da je
lokacija izme�u Cerine i Prokljuvana najoptimalnija
jer se nalazi izme�u naselja, van gra�evinskog je
područja i odvojena je prirodnom barijerom - šumom.
Po usvajanju PPUGČ potrebno je pristupiti izradi
studije utjecaja na okoliš.

Članak 4.

Sastavni dio ove Odluke o usvajanju izvješća je i
Zapisnik sa javnog izlaganja, kojeg je u sklopu javne

rasprave 28. 6. 2002. godine vodio izra�ivač plana i
na kojem su usmeno upućene primjedbe na koje je
tijekom izlaganja i odgovoreno, kao i sve primjedbe
pristigle tijekom izrade PPUGČ.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Čazme.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 350-02/01-02/1
Urbroj: 2110-01-04/02-7
Čazma, 8. kolovoza 2002.

Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v. r.

14.

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj
66/01 i 94/02), članka 17. Statuta Grada Čazme
(»Sužbeni vjesnik« broj19/01), »Suglasnosti« na Pro-
gram raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Čazme od 15. 7. 2002. godine i Upute o provedbi
sjetve kultura u sustavu poticaja u jesenskoj sjetvi
2002. godine, klasa: 307-01/02-01/383, urboj:
525-4-01-6 od 31. srpnja 2002. godine, Gradsko
poglavarstvo Grada Čazme na 19. sjednici održanoj
3. rujna 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o korištenju poljoprivrednog zemljišta
Republike Hrvatske do provo�enja natječaja za

prodaju

Članak 1.

Ovom Odlukom se omogućuje dosadašnjim
korisnicima poljoprivrednog zemljišta Republike
Hrvatske na području Grada Čazme, kojima su istekli
ili raskinuti ugovori, korištenje istog do provo�enja

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 940-04/01-02/7
Urbroj: 2110-01-01/02-1
Čazma, 28. svibnja 2002.

Predsjednik
Mr. Branko Bradić, v.r.
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natječaja sukladno Programu raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Članak 2.

Korištenje poljoprivrednog zemljišta Republike
Hrvatske omogućuje se za jesensku sjetvu roda 2002.
godine do 15. kolovoza 2003. godine po cijeni od
220,00 kuna po ha, uz izvršenje uplate pri dobivanju
potvrde o korištenju.

Članak 3.

Za korištenje poljoprivrednog zemljišta Republike
Hrvatske, Grad Čazma će izdavati potvrede koje će
služiti za ostvarivanje prava na poticaj, sukladno
zakonskim propisima o poticajima.

Članak 4.

Ova Odluka se neće primjenjivati za poljoprivredno
zemljište Republike Hrvatske na području K.O.
Bosiljevo, Dapci i Dereza na kojima će se provesti
natječaj za prodaju tijekom 2002. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Čazme, a primjenjuje
se od 5. rujna 2002. godine.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 940-04/01-02/14
Urbroj: 2110-01-04/02-1
Čazma, 3. rujna 2002.

Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v. r.

15.

Na temelju čIanka 75. stavka 2. Statuta Grada
Čazme (»Službeni vjesnik« broj 19/01) i čIanka 4.
Odluke o provedbi izbora za čIanove vijeća mjesnih
odbora na području Grada Čazme (»Službeni vjesnik«
broj 11/02), Gradsko poglavarstvo Grada Čazme na
19. sjednici, održanoj 3. rujna 2002. godine donijelo
je

O D L U K U

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Grada Čazme

ČIanak 1.

Raspisuju se izbori za čIanove vijeća mjesnih
odbora na području Grada Čazme.

Članak 2.

Za dan provedbe izbora iz čIanka 1. odre�uje se
nedjelja 13. listopada 2002. godine.

ČIanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Grada Čazme.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 013-03/01-02/3
Urbroj: 2110-01-02/02-1
Čazma, 3. rujna 2002.

Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v. r.

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

26.
Na temelju čIanka 6. Statuta Općine Gvozd

(»Službeni vjesnik« broj 22/01), Općinsko vijeće Općine
Gvozd na 12. sjednici održanoj 30. kolovoza 2002.
godine donijelo je

O D L U K U
o utvr�ivanju Dana Općine Gvozd

ČIanak 1.

Za Dan Općine Gvozd utvr�uje se 5. listopad.

ČIanak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/02-01/33
Urbroj: 2176/09-02-1
Gvozd, 30. kolovoza 2002.

Predsjednik
Danijela Dimić, v.r.

27.

Na temelju čIanka 32. stavka 1. točke 19. Statuta
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik« broj 22/01), Općinsko
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vijeće Općine Gvozd na 12. sjednici održanoj 30.
kolovoza 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o visini naknade troškova predsjedniku,
zamjeniku predsjednika i vijećnicima Općinskog
vijeća, predsjedniku, zamjeniku predsjednika i
čIanovima Općinskog poglavarstva i čIanovima

radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog
poglavarstva Općine Gvozd

ČIanak 1.

Ovom Odlukom utvr�uje se naknada troškova i
izgubljene zarade predsjedniku, zamjeniku predsjednika
i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Gvozd,
predsjedniku, zamjeniku predsjednika i čIanovima
Općinskog poglavarstva Općine Gvozd, kao i čIanovima
radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva,
za sudjelovanje u radu tijela u koje su birani odnosno
imenovani.

ČIanak 2.

Predsjedniku Općinskog vijeća pripada mjesečna
naknada za rad koja se utvr�uje u brutto iznosu na
način da se osnovica za obračun plaće koju utvrdi
Vlada Republike Hrvatske za državne službenike i
namještenike pomnoži s koeficijentom 0,5 %.

Zamjeniku predsjednika i vijećnicima Općinskog
vijeća Općine Gvozd, predsjedniku, zamjeniku
predsjednika i čIanovima Općinskog poglavarstva
Općine Gvozd pripada naknada troškova i izgubljene
zarade za sudjelovanje u radu sjednice Općinskog
vijeća i Općinskog poglavarstva Općine Gvozd u
netto iznosu od 400,00 kn.

ČIanovima radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog
poglavarstva pripada naknada izgubljene zarade za
sudjelovanje u radu tijela u koje su birani odnosno
imenovani, ako isti dan ne ostvaruju naknadu iz
stavka 1. ovog čIanka, u netto iznosu od 200,00 kn.

ČIanak 3.

Evidenciju o nazočnosti čIanova sjednicama
Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva vodi tajnik
Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, a o
prisutnosti sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća
i Općinskog poglavarstva evidenciju vodi predsjednik
radnog tijela.

ČIanak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o visini naknade troškova vijećnicima Općinskog
vijeća, predsjedniku, zamjeniku i čIanovima Općinskog
poglavarstva Općine Gvozd (»Službeni vjesnik« broj
15/01)

ČIanak 5.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/02-01/28
Urbroj: 2176/09-02-1
Gvozd, 30. kolovoza 2002.

Predsjednik
Danijela Dimić, v.r.

28.

Na temelju čIanka 32. stavka 1. točke 19. Statuta
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik« broj 22/01), Općinsko
vijeće Općine Gvozd na 12. sjednici održanoj 30.
kolovoza 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o visini naknade troškova
predsjednicima Vijeća mjesnih odbora

ČIanak 1.

U Odluci o visini naknade troškova predsjednicima
Vijeća mjesnih odbora (»Službeni vjesnik« broj 12/
02), u čIanku 2. iznos »154 kn bruto« mijenja se u
iznos »200,00 kn netto«.

ČIanak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/02-01/29
Urbroj: 2176/09-02-1
Gvozd, 30. kolovoza 2002.

Predsjednik
Danijela Dimić, v.r.

29.

Na osnovi stavka 1. članka 11. i 13. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj
66/01) i članka 32. stavka 1. točke 19. Statuta Općine
Gvozd (»Službeni vjesnik« broj 22/01), Općinsko
vijeće Općine Gvozd na sjednici održanoj 30. kolovoza
2002. godine donijelo je

O D L U K U

o mjerama za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u Općini Gvozd
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I. OPĆE  ODREDBE

Članak 1.

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

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.

Agrotehničke mjere iz članka 1. ove Odluke jesu:

1. mjera za sprječavanje erozije,

2. mjera za sprječavanje zakorovljenosti,

3. čišćenje kanala,

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

5. suzbijanje biljnih bolesti štetnika,

6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.

Članak 3.

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

1. potpuna zabrana sječe višegodišnjih nasada,
osim sječe iz agrotehničkih razloga na poljoprivrednim
površinama koje pripadaju području cijele Općine
Gvozd,

2. ograničenje sječe višegodišnjih nasada u roku
od 5 godina od dana donošenja ove Odluke, osim
sječe iz agrotehničkih razloga na poljoprivrednim
površinama koje pripadaju području cijele Općine
Gvozd,

3. ograničenje iskorištavanja pašnjaka na području
cijele Općine Gvozd, na način da ih koristi najviše
15.000 grla krupne stoke u vremenskom razdoblju
mjeseci veljača - listopad,

4. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i
neobra�enih površina na strmim zemljištima i njihovo
pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama
na području cijele Općine Gvozd,

5. obvezno zatravnjivanje strmog zemljišta na
području cijele Općine Gvozd,

6. zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog
sloja poljoprivrednog zemljišta na području cijele
Općine Gvozd,

7. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura,
odnosno obveze sadnje dugogodišnjih nasada i
višegodišnjih kultura na zemljištu u širini od 10 m uz
odvodne kanale rijeke Trepče.

ČIanak 4.

Agrotehničke mjere, čišćenja prirodnih i umjetnih
vodenih kanala provodi se radi sprječavanja odrona

zemlje i zaraštanja korova tako da se omogući prirodni
tijek oborinskih voda.

Članak 5.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih
otpadaka obuhvaćaju:

1. obvezno uklanjanje biljnih ostataka na
poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u roku 15
dana od žetve,

2. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon
provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima
do 1. lipnja tekuće godine,

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

III. MJERE ZA UREÐIVANJE I ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 6.

Mjere za ure�ivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina su:

1. održavanje živica i me�a,

2. održavanje poljskih puteva,

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

4. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

Članak 7.

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

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

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

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

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

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

Članak 8.

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

Za ure�ivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
obvezna je mjera sadnje i održavanja vjetrobranih
pojaseva.

Članak 9.

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

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

IV. NADZOR

Članak 10.

Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provode
poljoprivredna, šumarska i vodoprivredna inspekcija,
te inspekcija zaštite od požara.

U provedbi nadzora nad odredbama ove Odluke
nadležne inspekcije iz stavka 1. ovog članka mogu
odrediti vlasnicima i posjednicima zemljišta poduzimanje
odre�enih mjera iz članka 2. do 4. ove Odluke.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 11.

Novčanom kaznom od 50,00 do 2.000,00 kn kaznit
će se za prekršaj pravna osoba, a fizička osoba
novčanom kaznom od 50,00 do 500,00 kn za prekršaj
ako:

1. izvrši sječu višegodišnjih nasada, osim sječe
iz agrotehničkih razloga (članak 3. stavak 1. točka
1. i 2. Odluke),

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

3. preore livadu, pašnjak i neobra�ene površine
na strmim zemljištima i poduzme radnje radi njihovog
pretvaranja u oranice s jednogodišnjim kulturama
(članak 3. stavak 1. točka 4. Odluke),

4. ne izvrši obvezu zatravnjivanja strmog
zemljišta (članak 3. stavak 1. točka 5. Odluke),

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

6. proizvodi jednogodišnje kulture, odnosno ne
provede obvezu sadnje dugogodišnjih nasada i
višegodišnjih kultura na strmim zemljištima (članak
3. stavak 1. točke 7. Odluke),

7. ne provodi mjeru, čišćenja prirodnih i umjetnih
vodenih kanala radi sprječavanja odrona zemlje i

zaraštanja korova tako da se omogući prirodni tijek
oborinskih voda (članak 4. i stavak 1. članka 8.
Odluke),

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

9. ne ukloni biljne ostatke na poljoprivrednom
zemljištu nakon žetve u roku 15 dana od žetve (članak
5. stavak 1. točka 2. Odluke),

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

11. protivno zabrani sadi višegodišnje nasade
visoko-rastućih kultura koje zasjenjuju susjedne
zemljišne čestice tako da onemogućavaju ili otežavaju
poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama (čIanak
7. stavak 1. točka 1. Odluke),

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

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

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

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

16. ne provodi mjeru sadnje i održavanja
vjetrobranih pojaseva (članak 8. Odluke).

Novčanom kaznom od 50,00 do 500,00 kn kaznit
će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj
iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

Novčanom kaznom od 50,00 do 2.000,00 kn kaznit
će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom
od 50,00 do 500,00 kn za prekršaj fizička osoba -
ovlaštenik, odnosno vlasnik poljoprivrednog zemljišta
ako onemogući ovlaštenim pravnim osobama
poduzimanje agrotehničkih mjera na zemljištu kojega
je ovlaštenik, odnosno vlasnik u slučaju iz stavka 2.
članak 7. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 50,00 do 500,00 kn kaznit
će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj
iz stavka 1. ovog članka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 320-01/02-01/15
Urbroj: 2176/09-02-1
Gvozd, 30. kolovoza 2002.

Predsjednik
Danijela Dimić, v.r.

30.

Na temelju čIanka 32. stavka 1. točke 7. i čIanka
38. Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik« broj
22/01), Općinsko vijeće Općine Gvozd na 12. sjednici
održanoj 30. kolovoza 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o osnivanju i izboru čIanova Komisije za
promjenu imena ulica u naselju Gvozd i

Hrvatskog doma

ČIanak 1.

Općinsko vijeće Općine Gvozd osniva Komisiju
za promjenu imena ulica u naselju Gvozd i Hrvatskog
doma.

Zadatak je Komisije iz stavka 1. ovog čIanka da
Općinskom vijeću Općine Gvozd podnese prijedlog
za promjenu imena ulica u naselju Gvozd i Hrvatskog
doma.

ČIanak 2.

Komisija iz čIanka 1. ove Odluke broji pet čIanova.

ČIanak 3.

U Komisiju za promjenu imena ulica u naselju
Gvozd i Hrvatskog doma izabrani su:

1. Ðor�e Tepšić, predsjednik,

2. Danijela Dimić, čIan,

3. Mile Jerosimić, čIan,

4. Adam Marinčić, čIan,

5. Dario Puljić, čIan.

ČIanak 4.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/02-01/30
Urbroj: 2176/09-02-1
Gvozd, 30. kolovoza 2002.

Predsjednik
Danijela Dimić, v.r.

31.

Na temelju čIanka 32. stavka 1. točke 7. i čIanka
38. Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik« broj
22/01), Općinsko vijeće Općine Gvozd na 12. sjednici
održanoj 30. kolovoza 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o osnivanju i izboru čIanova Odbora za odnose
s vjerskim zajednicama

ČIanak 1.

Općinsko vijeće Općine Gvozd osniva Odbor za
odnose s vjerskim zajednicama.

ČIanak 2.

Odbor iz čIanka 1. ove Odluke broji tri čIana.

ČIanak 3.

U Odbor za odnose s vjerskim zajednicama izabrani
su:

1. Vlado Gabrić, predsjednik,

2. Ljuban Korkut, čIan,

3. Dario Puljić, čIan.

ČIanak 4.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/02-01/32
Urbroj: 2176/09-02-1
Gvozd, 30. kolovoza 2002.

Predsjednik
Danijela Dimić, v.r.

32.

Na temelju čIanka 32. stavka 1. točke 7. i čIanka
38. Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik« broj
22/01), Općinsko vijeće Općine Gvozd na 12. sjednici
održanoj 30. kolovoza 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o osnivanju i izboru čIanova Odbora za
obilježavanje manifestacija na području Općine

Gvozd

ČIanak 1.

Općinsko vijeće Općine Gvozd osniva Odbor za
obilježavanje manifestacija na području Općine Gvozd.
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ČIanak 2.

Odbor iz čIanka 1. ove Odluke broji pet čIanova.

ČIanak 3.

U Odbor za obilježavanje manifestacija na području
Općine Gvozd izabrani su:

1. Vlado Gabrić, predsjednik,

2. Danijela Dimić, čIan,

3. Nikola Milić, čIan,

4. Maca Todorović, čIan,

5. Stevo Rusan, čIan.

ČIanak 4.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/02-01/31
Urbroj: 2176/09-02-1
Gvozd, 30. kolovoza 2002.

Predsjednik
Danijela Dimić, v.r.

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

20.

Na temelju čIanka 45. stavka 1. točke 7. Statuta
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik« broj 22/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Gvozd na 18. sjednici održanoj
10. lipnja 2002. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I.

Kao najpovoljniji ponuditelj na Javnom prikupljanju
ponuda br. 2. za nabavu vodomaterijala, gra�evinskog
materijala i elektromaterijala za adaptaciju i ure�enje
stanova na području Općine Gvozd izabrano je
»GOM.COM« d.o.o. Podružnica 001 iz Gvozda, čija
ponuda iznosi ukupno 26.368,22 kn bez PDV-a.

II.

S najpovoljnijim ponuditeljem iz točke I. ovog
Zaključka zaključit će se Ugovor o nabavi
vodomaterijala, gra�evinskog materijala i
elektromaterijala sa rokom važenja do 31. 12. 2002.
godine, za čije se zaključivanje ovlašćuje načelnik
Općine Gvozd.

III.

Ovaj Zaključak bit će dostavljen ostalim učesnicima
na Javnom prikupljanju ponuda br. 2. kao obavijest
o izvršenom izboru najpovoljnije ponude:

- POLJOOPSKRBI INFO d.o.o., Zagreb, Donje
Svetice 40.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljen u »Službenom vjesniku« Općine
Gvozd.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 370-01/02-01/73
Urbroj: 2176/09-02-1
Gvozd, 10. lipnja 2002.

Predsjednik
Mile Jerosimić, v.r.

21.
Na temelju čIanka 45. stavka 1. točke 7. Statuta

Općine Gvozd (»Službeni vjesnik« broj 22/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Gvozd na 22. sjednici održanoj
20. kolovoza 2002. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I.

Kao najpovoljniji ponuditelj na Javnom prikupljanju
ponuda br. 3. za nabavu uredskog materijala za
potrebe Općine Gvozd izabrane su Narodne novine
d.d. iz Zagreba, Prodavaonica Karlovac prema Ponudi
br. 3. od 20. srpnja 2002. godine, koje je ujedno bilo
i jedini ponuditelj na navedenom Javnom prikupljanju
ponuda.

II.

S najpovoljnijim ponuditeljem iz točke 1. ovog
Zaključka, zaključit će se Ugovor o nabavi uredskog
materijala sa rokom važenja do 31. prosinca 2002.
godine, za čije se potpisivanje ovlašćuje načelnik
Općine Gvozd.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 030-06/02-01/02
Urbroj: 2176/09-02-1
Gvozd, 20. kolovoza 2002.

Predsjednik
Mile Jerosimić, v.r.
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2.
Na temelju članka 14. stavka 1. i 3. Zakona o

trgovini (»Narodne novine« broj 11/96, 75/99 i 62/
01) i članka 37. i 67. Statuta Općine Martinska Ves
(»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko poglavarstvo
Općine Martinska Ves na 12. sjednici održanoj 29.
kolovoza 2002. godine donosi

O D L U K U
o prodaji robe izvan prodavaonice

I. OPĆE ODREDBE

ČIanak 1.

Ovom Odlukom utvr�uju se uvjeti pod kojima se
na području Općine Martinska Ves daje odobrenje
za prodaju robe izvan prodavaonica, lokacije na kojima
se može vršiti prodaja robe izvan prodavaonica i
postupak koji prethodi donošenju rješenja kojim se
daje odobrenje.

Prodaja robe izvan prodavaonica u smislu odredbi
ove Odluke smatra se prodaja robe na klupama i
štandovima, u kioscima i iz kioska, iz automata,
putem pokretnih prodavača, prodaja u prostorijama
kupca i prigodna prodaja.

ČIanak 2.

Prigodna prodaja robe izvan prodavaonica smatra
se prodaja u vrijeme prigodnih blagdana i drugih
doga�anja.

Prigodni blagdani za vrijeme kojih se može vršiti
prigodna prodaja robe smatraju se:

1. Uskrsni blagdani za koje se može vršiti prigodna
prodaja unutar perioda od 7 dana prije početka
blagdana,

2. Božićni i novogodišnji blagdani za koje se
može vršiti prodaja od 18. prosinca do 31. prosinca,

3. Dan svih svetih za koji dan se može vršiti
prigodna prodaja u periodu od 23. listopada do 1.
studenog,

4. Dan Općine za koji se može vršiti prodaja u
periodu od 9. do 12. studenog,

5. Dan Županije za koji se može vršiti prodaja u
periodu od 9. do 13. lipnja.

6. Za ostala doga�anja i manifestacije u vrijeme
kojih se može vršiti prigodna prodaja donosi se rješenje
za svaki pojedinačni slučaj uz uvjete utvr�ene ovom
Odlukom.

Članak 3.

Prodaja putem pokretnih prodavača podrazumijeva
se prodaja bez stalnog prodajnog mjesta putem posebno
ure�enog i opremljenog vozila ili kolica koja su
namjenjena i opremljena za prodaju na malo odre�enih
skupina proizvoda.

Prodaja putem pokretnih prodavača obavlja se
od mjesta do mjesta na lokacijama koje su odre�ene
ovom Odlukom za koje Jedinstveni upravni odjel
izdaje rješenje, a uvjete izdaje nadležno tijelo državne
uprave.

ČIanak 4.

Prodaja izvan prodavaonica putem automata u
smislu ove Odluke može se obavljati samo na
lokacijama koje na temelju zahtjeva stranke rješenjem
odobri Jedinstveni upravni odjel, ako smatra da je
lokacija pogodna za ovakvu vrstu prodaje i ako su
ispunjeni zakonom propisani uvjeti.

ČIanak 5.

Prodaja robe iz čIanka 1. ove Odluke može se
vršiti na javnim površinama odnosno zemljišnim
površinama koje služe neposredno u javne svrhe, a
u vlasništvu su ili posjedu Općine Martinska Ves,
osim prodaje u prostorijama kupca, ako kupac na to
pristane (akviziterska prodaja).

Prava i obveze iz ove Odluke za prodaju robe
izvan prodavaonica shodno se primjenjuju i na zemljište
u vlasništvu ili posjedu pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 6.

Zahtjev za donošenje rješenja o odobrenju za
prodaju robe na lokacijama utvr�enim u ovoj Odluci
pravna ili fizička osoba podnosi Jedinstvenom upravnom
odjelu.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog čIanka pravna ili
fizička osoba podnosi slijedeću dokumentaciju:

- dokaz da može vršiti trgovinu - prodaju sukladno
odredbama Zakona o trgovini,

- skicu odnosno opis klupe, automata i slično,

- podatak o potrebnoj površini zemljišta,

- ispravu vlasnika odnosno posjednika o pravu
na postavljanje klupe, automata i slično (ugovor o
zakupu, suglasnost i slično) ako se ne radi o javnoj
površini u vlasništvu Općine Martinska Ves,

- druge podatke za koje smatra da bi bili odlučni
za odlučivanje po zahtjevu.

Članak 7.

Rješenje o odobrenju za prodaju robe na odre�enoj
lokaciji sadrži:

- naziv fizičke ili pravne osobe kojoj se odobrava
lokacija,

- opis lokacije, početak i završetak prodaje robe
na istoj, vrstu robe koju će prodavati i drugo.

Članak 8.

Fizička ili pravna osoba koja prodaju robe vrši na
javnoj površini, s klupe ili štanda u kiosku ili iz kioska,
iz automata, putem pokretnih prodavača i slično,

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
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postaje porezni obveznik i plaća porez sukladno
odredbama Odluke o općinskim porezima.

Pravne i fizičke osobe koje vrše prodaju robe iz
kioska ili u kiosku koji je postavljen na javnoj površini
ne plaćaju porez na korištenje javnih površina, već
zakupninu koju odre�uje Općinsko poglavarstvo svojom
posebnom odlukom.

Upravno tijelo nadležno za izdavanje rješenja o
korištenju javne površine osloboditi će od poreza na
korištenje plaćanja javne površine sve javne ustanove
i udruge koje sudjeluju u obilježavanju značajnih
datuma, manifestacija ili humanitarnih akcija.

Članak 9.

Fizičke i pravne osobe prilikom prodaje robe izvan
prodavaonica dužne su se pridržavati odredbi propisa
koje reguliraju komunalni red na području Općine
Martinska Ves.

ll.  UTVRÐIVANJE LOKACIJA ZA PRODAJU
 ROBE IZVAN PRODAVAONICA

Članak 10.

Prodaja robe na klupama ili štandovima može se
vršiti na ovim lokacijama:

- ulica prema crkvi sv. Martina biskupa,

- uokolo OŠ »Braća Radić«,

- uokolo zgrade Općine Martinska Ves,

- ulica uz crkvu u Tišini Erdedskoj,

- uokolo nogometnog igrališta u Desnoj Martinskoj
Vesi,

- ulica uz Spomen dom »Braća Radić« u Desnom
Trebarjevu.

Članak 11.

Prodaja robe u kioscima i iz kioska može se
vršiti na slijedećim lokacijama:

- ulica prema crkvi sv. Martina biskupa.

Članak 12.

Za dodjelu lokacije za postavljanje kioska Općinsko
poglavarstvo donosi odluku o raspisivanju natječaja
za prikupljanje ponuda, utvr�uje veličinu i namjenu
lokacije, početnu cijenu i period na koji se odre�ena
lokacija dodjeljuje.

Članak 13.

Prodaja robe putem pokretnih prodavaonica može
se vršiti na lokacijama koje na temelju podnesenog
zahtjeva odobri rješenjem Općinsko poglavarstvo.

Članak 14.

Prigodna prodaja može se obavljati osim na
lokacijama koje su utvr�ene ovom Odlukom i na
mjestu održavanja kulturnih, športskih, vjerskih i sličnih
javnih skupova, priredbi, manifestacija te sajmova i
izložbi na dane održavanja istih uz prethodno odobrenje

Općinskog poglavarstva za svaki pojedinačni slučaj,
i uz uvjete utvr�ene ovom Odlukom.

Članak 15.

Nadzor na provedbi ove Odluke obavlja komunalni
redar.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 330-01/02-01/01
Urbroj: 2176/15-02-1
Desna Martinska Ves, 29. kolovoza 2002.

Predsjednik
Stjepan Ivoš, dipl. ing., v. r.

3.

Temeljem članka 37. i 67. Statuta Općine Martinska
Ves (»Službeni vjesnik« broj 20/01), i članka 17.
stavka 4. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«
broj 106/99), Općinsko poglavarstvo na 12. sjednici
održanoj 29. kolovoza 2002. godine donosi

Z A K L J U Č A K

o potvr�ivanju zapovjednika i zamjenika
zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine

Martinska Ves

Članak 1.

Općinsko poglavarstvo potvr�uje Ivicu Repač,
JMBG: 2304971370048 za zapovjednika Vatrogasne
zajednice Općine Martinska Ves, te Josipa Tumpak,
JMBG: 1508956370008, Zorana Gorup JMBG:
0712964370001 i Ivicu Tumpak, JMBG:
2503970370004 za zamjenike zapovjednika.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 214-01/02-01/01
Urbroj: 2176/15-02-1
Desna Martinska Ves, 29. kolovoza 2002.

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

GRAD ČAZMA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

15. Program raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države, na
području Grada Čazme

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

13. Odluka o usvajanju Izvješća o provedenoj
javnoj raspravi prijedloga Prostornog
plana ure�enja Grada Čazme

14. Odluka o korištenju poljoprivrednog
zemljišta Republike Hrvatske do
provo�enja natječaja za prodaju

15. Odluka o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Grada
Čazme

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

26. Odluka o utvr�ivanju Dana Općine Gvozd

27. Odluka o visini naknade troškova
predsjedniku, zamjeniku predsjednika i
vijećnicima Općinskog vijeća,
predsjedniku, zamjeniku predsjednika i
članovima Općinskog poglavarstva i
članovima radnih tijela Općinskog vijeća
i Općinskog poglavarstva Općine Gvozd

S A D R Ž A J

705

707

707

708

708

708

28. Odluka o izmjenama Odluke o visini
naknade troškova predsjednicima vijeća
mjesnih odbora

29. Odluka o mjerama za korištenje
poljoprivrednog zemljišta u Općini Gvozd

30. Odluka o osnivanju i izboru članova
Komisije za promjenu imena ulica u
naselju Gvozd i Hrvatskog doma

31. Odluka o osnivanju i izboru članova
Odbora za odnose s vjerskim zajednicama

32. Odluka o osnivanju i izboru članova
Odbora za obilježavanje manifestacija
na području Općine Gvozd

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

20. Zaključak o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja

21. Zaključak o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

2. Odluka o prodaji robe izvan prodavaonice

3. Zaključak o potvr�ivanju zapovjednika
i zamjenika zapovjednika Vatrogasne
zajednice Općine Martinska Ves
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713

714
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