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ČETVRTAK, 19. RUJNA 2002.BROJ: 15 GODINA  XLVIII

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

     2002.
SLUÆBENI VJESNIK

16.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Donji

Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
vijeće Općine Donji Kukuruzari na 12. sjednici održanoj
2. kolovoza 2002. godine donijelo je

O D L U K U
o razrješenju dužnosti privremenog ravnatelja

Narodne knjižnice i čitaonice »Napredak« Donji
Kukuruzari

Članak 1.
Kata Barišić iz Mečenčana 48/c razrješuje se

dužnosti privremenog ravnatelja Narodne knjižnice i
čitaonice »Napredak« Donji Kukuruzari.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/02-01/05
Urbroj: 2176/07-02-01-03
Donji Kukuruzari, 2. kolovoza 2002.

Predsjednik
Mijo Samardžić, v.r.

17.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
vijeće Općine Donji Kukuruzari na 12. sjednici održanoj
2. kolovoza 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o imenovanju privremenog ravnatelja Narodne
knjižnice i čitaonice »Napredak« Donji

Kukuruzari

Članak 1.

Mato Krajinović iz Donjih Kukuruzara imenuje
se za privremenog ravnatelja Narodne knjižnice i
čitaonice »Napredak« Donji Kukuruzari.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/02-01/05
Urbroj: 2176/07-02-01-04
Donji Kukuruzari, 2. kolovoza 2002.

Predsjednik
Mijo Samardžić, v.r.

18.

Na temelju članka 11. stavka 1. i članka 13. Zakona
o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj
66/01) i članka 33. Statuta Općine Donji Kukuruzari
(»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko vijeće Općine
Donji Kukuruzari na 12. sjednici održanoj 2. kolovoza
2002. godine donijelo je

O D L U K U

o mjerama za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u Općini Donji Kukuruzari

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

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

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.

Agrotehničke mjere iz članka 1. ove Odluke jesu:

1. mjere za sprečavanje erozije,

2. mjere za sprečavanje 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 Donji Kukuruzari 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 naselja Donji
Bjelovac, Bjelovački Kostreši, Gornja Velešnja i Lovča,

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 naselja već
spomenuta, uz odre�ene površine naselja komogovina,
Knezovljani, Babina Rijeka i Gornji Kukuruzari,

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

4. obvezno zatravnjivanje strmog zemljišta na
području cijele Općine Donji Kukuruzari,

5. zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog
sloja poljoprivrednog zemljišta na području cijele
Općine Donji Kukuruzari,

6. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura,
odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i
višegodišnjih kultura na zemljištu u širini od 5 m uz
odvodne kanale rijeke Sunje i njenih pritoka.

Članak 4.

Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i umjetnih
vodenih kanala provodi se radi sprečavanja 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 od 15
dana od žetve,

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

3. obvezno 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 Donji Kukuruzari 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. odražvanje 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 višegodišnjih 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 odrona zemlje i zaraštanja korova tako
da se omogući prirodni tijek oborinskih voda.

Za ure�ivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
obvezna je mjera sadnje i odražvanja 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.
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Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog
zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, koji ne
provedu mjere iz stavka 3. do 8. ove Odluke, dužni
su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje
mjera radi provo�enja 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 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a fizička
osoba novčanom kaznom od 50,00 do 500,00 kuna
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. točka 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. stavak 1. i članak 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 sječe 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
visokorastućih kultura koje zasjenjuju susjedne
zemljišne čestice tako da onemogućavaju ili otežavaju
poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama (članak
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 kuna 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 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom
kaznom od 50,00 do 500,00 kuna 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 članka 7.
stavka 2. ove Odluke.

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

Članak 13.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 320-02/02-01/02
Urbroj: 2176/07-02-01-01
Donji Kukuruzari, 2. kolovoza 2002.

Predsjednik
Mijo Samardžić, v.r.
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19.
Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti

od požara (»Narodne novine« broj 58/93) i članka
33. Statuta Općine Donji Kukuruzari (»Službeni vjesnik«
broj 20/01), Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari
na 12. sjednici održanoj 2. kolovoza 2002. godine
donijelo je

O D L U K U
o posebnim mjerama zaštite od požara pri

spaljivanju otpadnih materijala na
poljoprivrednim i drugim površinama

Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se mjere i postupci zaštite

od požara pri spaljivanju suhe trave, suhog žbunja,
ostataka od usjeva i ostalog biljnog otpada, te mjere
i postupci zaštite od požara pri loženju otvorene
vatre na poljoprivrednim i drugim površinama.

Članak 2.
Vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog i drugog

zemljišta, te druge fizičke osobe dužni su prije
spaljivanja suhe trave, korova, suhog žbunja i biljnog
otpada poduzeti odgovarajuće mjere opreznosti,
osigurati odgovarajuća sredstva, te poduzeti mjere
zaštite sukladno propisima o zaštiti od požara, a
osobito:

- prijaviti spaljivanje sukladno odredbama ove
Odluke,

- spaljivanje obaviti tijekom dana za mirnog
vremena bez vjetra,

- osigurati da suha trava, korov, suho žbunje i
drugi biljni otpad, ovisno o količini i zapaljivosti,
bude dovoljno udaljen od drugih objekata ili površina
sa zapaljivim tvarima,

- na poljoprivrednom zemljištu paliti suhu travu,
spaljivati korov i biljni otpad, te ložiti otvorenu vatru,
samo na odgovarajućim mjestima i uz poduzimanje
odgovarajućih mjera opreza,

- osigurati spaljivanje ostataka biljaka nakon
žetve odnosno berbe, te drugog lako zapaljivog biljnog
otpada na poljoprivrednom zemljištu odvajanjem od
susjednog zemljišta preoravanjem pojasa širine
najmanje tri (3) metra,

- stalno neposredno nadzirati spaljivanje sve
do potpunog gašenja vatre na cijeloj zapaljenoj površini,

- tijekom spaljivanja osigurati potrebiti broj
djelatnika, odgovarajuću opremu i sredstva za zaštitu
od požara, ovisno o obimu i vrsti otpada koji se
spaljuje,

- poduzeti i druge mjere za zaštitu i sprečavanje
mogućnosti širenja požara na susjedne površine.

U šumi, na šumskom zemljištu kao i na zemljištu
u neposrednoj blizini šume, može se ložiti otvorena
vatra i paliti biljni otpad samo na odgovarajućim
mjestima i uz poduzimanje odgovarajućih mjera
opreznosti što ih odredi pravna osoba koja gospodari
šumom i šumskim zemljištem, odnosno tijelo uprave
nadležno za poslove šumarstva, šume i šumska
zemljišta.

Otvorenom vatrom smatra se svaka vatra izvan
zatvorenih, odnosno pokrivenih prostorija s osiguranim
ložištem.

Članak 3.
Pravne i fizičke osobe iz članka 2. ove Odluke

dužne su neposredno prije spaljivanja biljnih i drugih
tvari u većem opsegu i na većim površinama kojim
bi se moglo ugroziti druge površine ili objekte
(industrijske gra�evine, postrojenja, stambene i druge
objekte, električne i telefonske stupove i vodove,
prometnice, poljoprivredne i šumske površine i sl.),
prijaviti Policijskoj postaji Hrvatska Kostajnica.

Spaljivanje manjih količina otpadnih tvari koje
objektivno ne mogu ugroziti druge objekte ili površine,
pravne i fizičke osobe iz članka 2. ove Odluke nisu
obvezne prijaviti, ali su obvezne poduzeti sve potrebne
mjere da se vatra ne proširi na susjedne objekte ili
površine.

Članak 4.
Prijava iz članka 3. ove Odluke treba sadržavati

podatke o tome tko obavlja spaljivanje, vremenu i
mjestu spaljivanja, vrsti biljnog otpada koji se spaljuje,
mjerama zaštite od požara koje će se poduzeti pri
spaljivanju.

Prijavu iz prethodnog stavka podnositelju prijave
su dužni podnijeti prije početka spaljivanja.

Članak 5.
Nadležno tijelo, kojem se podnosi prijava, zabranit

će spaljivanje biljnog otpada, ukoliko nisu ispunjeni
svi uvjeti i poduzete odgovarajuće mjere zaštite od
požara utvr�ene ovom Odlukom, te upoznati
podnositelja prijave s razlozima zabrane.

Članak 6.
Novčanom kaznom od 150,00 do 400,00 kn kaznit

će se za prekršaj pravna osoba koja na poljoprivrednom
zemljištu pali suhu travu, spaljuje korov i biljni otpad
ili loži otvorenu vatru protivno odredbama članka 2.
ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se
novčanom kaznom od 90,00 do 900,00 kn i odgovorna
osoba u pravnoj osobi.

Članak 7.
Novčanom kaznom od 100,00 do 900,00 kn kaznit

će se za prekršaj pojedinac koji pali suhu travu,
spaljuje korov i biljni otpad ili loži otvorenu vatru
protivno odredbi članka 2. ove Odluke.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon

objave u »Službenom vjesniku« Općine Donji
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 214-02/02-01/01
Urbroj: 2176/07-02-01-01
Donji Kukuruzari, 2. kolovoza 2002.

Predsjednik
Mijo Samardžić, v.r.
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AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

30.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na 14. sjednici
održanoj 1. kolovoza 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o odobravanju priključenja Općine Donji
Kukuruzari na internet mrežu

Članak 1.

Odobrava se, za potrebe Općine Donji Kukuruzari
priključenje na internet mrežu.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/02-01/14
Urbroj: 2176/07-02-02-06
Donji Kukuruzari, 1. kolovoza 2002.

Predsjednik
Stipo Šapina, oec., v.r.

31.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na 14. sjednici
održanoj 1. kolovoza 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o prihvaćanju sudjelovanja u realizaciji
programa »PODUZETNIK 2«

Članak 1.

Prihvaća se, sudjelovanje u realizaciji programa
»PODUZETNIK 2«.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/02-01/14
Urbroj: 2176/07-02-02-07
Donji Kukuruzari, 1. kolovoza 2002.

Predsjednik
Stipo Šapina, oec., v.r.

32.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na 14. sjednici
održanoj 1. kolovoza 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o odobravanju naknade za rad vatrogasaca
prilikom intervencija za vrijeme požara

Članak 1.

Odobrava se, naknada za rad vatrogasaca prilikom
intervencija za vrijeme požara (umjesto dnevnice od
123,00 kune) i to za svaki provedeni sat na intervenciji
po 38,00 kuna.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 053-01/02-01/99
Urbroj: 2176/07-02-02-02
Donji Kukuruzari, 1. kolovoza 2002.

Predsjednik
Stipo Šapina, oec., v.r.

33.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na 14. sjednici
održanoj 1. kolovoza 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o odobravanju isplate na ime Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Donji Kukuruzari

Članak 1.

Odobrava se, isplata 15.000,00 kuna na ime
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Kukuruzari.
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Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 053-01/02-01/93
Urbroj: 2176/07-02-02-02
Donji Kukuruzari, 1. kolovoza 2002.

Predsjednik
Stipo Šapina, oec., v.r.

34.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na 14. sjednici
održanoj 1. kolovoza 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o odobravanju isplate na ime sufinanciranja
dječje ekskurzije

Članak 1.

Odobrava se isplata na ime sufinanciranja dječje
ekskurzije u iznosu od 5.000,00 kuna putem RKT
župe Sv. Nikole iz Hrvatske Kostajnice.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 053-01/02-01/98
Urbroj: 2176/07-02-02-02
Donji Kukuruzari, 1. kolovoza 2002.

Predsjednik
Stipo Šapina, oec., v.r.

35.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na 15. sjednici
održanoj 9. rujna 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o odobravanju isplate za dodjelu općinskog
priznanja POVELJA OPĆINE

Članak 1.

Izvršavajući odluku Općinskog vijeća o dodjeli
općinskog priznanja POVELJA OPĆINE, odobrava
se isplata u iznosu od 10.827,00 kuna bruto (2 bruto
iznosa prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj
za posljednje tromjesečje) Samardžić Miji iz Donjih
Kukuruzara.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/02-01/16
Urbroj: 2176/07-02-02-04
Donji Kukuruzari, 9. rujna 2002.

Predsjednik
Stipo Šapina, oec., v.r.

36.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na 15. sjednici
održanoj 9. rujna 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o odobravanju raspisivanja natječaja za prijem
u radni odnos na mjesto tajnika Općinskog

vijeća i Općinskog poglavarstva u Općini Donji
Kukuruzari

Članak 1.

Odobrava se, raspisivanje natječaja za prijem u
radni odnos na neodre�eno vrijeme na radno mjesto
tajnika Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva u
Općini Donji Kukuruzari i to s početkom rada od 1.
siječnja 2003. godine.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/02-01/16
Urbroj: 2176/07-02-02-05
Donji Kukuruzari, 9. rujna 2002.

Predsjednik
Stipo Šapina, oec., v.r.



»SLUŽBENI VJESNIK«Četvrtak, 19. rujna 2002. Broj 15 - Stranica 723

37.
Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji

Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01) Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na 15. sjednici
održanoj 9. rujna 2002. godine donijelo je

O D L U K U
o odobravanju isplate na ime Udruge roditelja

poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata
Općine Donji Kukuruzari

Članak 1.
Odobrava se, isplata 5.000,00 kuna na ime Udruge

roditelja poginulih i nestalih branitelja Domovinskog
rata Općine Donji Kukuruzari.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/02-01/16
Urbroj: 2176/07-02-02-03
Donji Kukuruzari, 9. rujna 2002.

Predsjednik
Stipo Šapina, oec., v.r.

38.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na 15. sjednici
održanoj 9. rujna 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o odobravanju isplate na ime Nogometnog
kluba »Posavina« Donji Kukuruzari

Članak 1.

Odobrava se, isplata 30.000,00 kuna na ime
Nogometnog kluba »Posavina« Donji Kukuruzari.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/02-01/16
Urbroj: 2176/07-02-02-02
Donji Kukuruzari, 9. rujna 2002.

Predsjednik
Stipo Šapina, oec., v.r.

OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

23.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dvor
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), Općinsko vijeće Općine
Dvor na sjednici održanoj 2. rujna 2002. godine donosi

O D L U K U

o sufinanciranju umjetnog osjemenjavanja
krava plotkinja na području Općine Dvor

Članak 1.

Iz Proračuna Općine Dvor sufinancira se umjetna
oplodnja krava plotkinja u iznosu od 50% bruto cijene.

Članak 2.

Hrvatski stočarski selekcijski centar, odobrava
upotrebu sjemena rasplodnjaka veterinarskim stanicama
koje vrše umjetnu oplodnju za područje Općine Dvor.

Članak 3.

Veterinarske stanice sukladno ovoj Odluci naplaćuju
50% cijene od proizvo�ača, a 50% od Općine uz
predočenje vjerodostojnih dokaza o izvršenoj oplodnji
i upotrebi odobrenog sjemena rasplodnjaka.

Članak 4.

Dokazi o izvršenom radu predaju se svakih 15
dana Upravnom odjelu za gospodarstvo Općine Dvor
i Veterinarskoj inspekciji.

Članak 5.

Odluka će se primjenjivati od 1. listopada 2002.
godine, a po istoj je potrebno planirati sredstva u
Proračunu u iznosu od 11.000,00 kuna.

Članak 6.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 320-01/02-01/01
Urbroj: 2176/08-02-02-02-01
Dvor, 2. rujna 2002.

Predsjednik
Stojan Krnjaić, v.r.
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OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

23.

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 3. i 24.
Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik« broj 19/
01) i članka 24f. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o unutarnjim poslovima (»Narodne novine«
broj 76/94) i članka 22. Zakona o zaštiti od elementarnih
nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97), Općinsko
vijeće Općine Lekenik na sjednici održanoj 19. rujna
2002. godine donijelo je

O D L U K U

o donošenju Plana zaštite i spašavanja za
Općinu Lekenik

Članak 1.

Donosi se Plan zaštite i spašavanja za Općinu
Lekenik.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 214-02/02-01/03
Urbroj: 2176/12-02-02
Lekenik, 19. rujna 2002.

Predsjednik
Ivica Hapčić, v.r.

24.

Na temelju članka 27. Zakona o popisima birača
(»Narodne novine« broj 19/92), članka 35. stavka 1.
točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 -
vjerodostojno tumačenje) i članka 26. stavka 1. točke
10. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik« broj
19/01), a u svezi s člankom 1. stavka 2. Odluke o
provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Općine Lekenik (»Službeni vjesnik« broj
10/02) Općinsko vijeće Općine Lekenik na sjednici
održanoj 19. rujna 2002. godine donijelo je

R J E Š E N J E

o imenovanju Komisije za popise birača

I.

U Komisiju za popise birača imenuju se:

1. Ivan Rak, za predsjednika,

2. Ivan Kenig, za člana,

3. Stjepan Kušan, za člana,

4. Goran Balta, za zamjenika predsjednika,

5. Ivica Culović, za zamjenika člana,

6. Dragutin Vlahovac, za zamjenika člana.

II.

Komisija za popise birača obavlja poslove propisane
odredbama Zakona o popisima birača.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 013-03/02-01/03
Urbroj: 2176/12-02-01
Lekenik, 19. rujna 2002.

Predsjednik
Ivica Hapčić, v.r.

25.

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 10. Statuta
Općine Lekenik (»Službeni vjesnik« broj 19/01) i
članka 6. stavka 2. Odluke o provedbi izbora za
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Lekenik (»Službeni vjesnik« broj 10/02), općinsko
vijeće Općine Lekenik na sjednici održanoj 19. rujna
2002. godine donijelo je

R J E Š E N J E

o imenovanju stalnog sastava Općinskog
izbornog povjerenstva

I.

U stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva
Općine Lekenik imenuju se:

1. Ivica Kraljičković, za predsjednika,

2. Ivanka Gajdek, za člana,

3. Ivan Ðuretić, za člana,

4. Željka Marković, za zamjenika predsjednika,

5. Božidar Škofač, za zamjenika člana,

6. Marijan Domitrović, za zamjenika člana.

II.

Općinsko izborno povjerenstvo obavlja poslove
propisane odredbama Odluke o provedbi izbora za
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članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Lekenik.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 013-03/02-01/03
Urbroj: 2176/12-02-02
Lekenik, 19. rujna 2002.

Predsjednik
Ivica Hapčić, v.r.

26.

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 10. i 24.
Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik« broj 19/
01), Općinsko vijeće Općine Lekenik na sjednici
održanoj 19. rujna 2002. godine donijelo je

R J E Š E N J E

o imenovanju člana Povjerenstva za provedbu
natječaja za izradu Glavnog projekta

magistralnog cjevovoda Petrinja-Lekenik

I.

Za člana Povjerenstva za provedbu natječaja za
izradu Glavnog projekta magistralnog cjevovoda
Petrinja-Lekenik, Općinsko vijeće Općine Lekenik
imenuje općinskog načelnika Općine Lekenik Ivicu
Perović iz Lekenika, Posavska 6.

II.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 325-01/02-01/02
Urbroj: 2176/12-02-05
Lekenik, 19. rujna 2002.

Predsjednik
Ivica Hapčić, v.r.

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

5.

Na temelju članka 62. Statuta Općine Lekenik
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), članka 3. Odluke o
provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Općine Lekenik (»Službeni vjesnik« broj
10/02), Općinsko poglavarstvo Općine Lekenik na
sjednici održanoj 28. kolovoza 2002. godine donijelo
je

O D L U K U

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Općine Lekenik

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih
odbora na području Općine Lekenik.

Članak 2.

Za dan provedbe izbora odre�uje se nedjelja,
20. listopada 2002. godine.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 013-03/02-01/02
Urbroj: 2176/12-02-01
Lekenik, 28. kolovoza 2002.

Predsjednik
Ivica Perović, v.r.

6.

Na temelju članka 51. stavka 1. točke 13. Statuta
Općine Lekenik (»Službeni vjesnik« broj 19/01),
Općinsko poglavarstvo Općine Lekenik na sjednici
održanoj 28. kolovoza 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o utvr�ivanju cijena ukopa na grobljima na
području Općine Lekenik

Članak 1.

Pravnoj osobi »LEKOM B.A.S.« d.o.o. kojoj je
temeljem ugovora povjereno obavljanje djelatnosti
održavanja groblja na području Općine Lekenik utvr�uju
se cijene ukopa kako slijedi:

1. kopanje obične jame 713,70 kn

2. kopanje duple jame ili
spomenika 823,50 kn

3. kopanje jame za urnu 427,00 kn
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4. korištenje mrtvačnice jedan dan 142,74 kn

5. neobavezno:

a) iznošenje i polaganje
vijenaca 146,40 kn

b) skidanje ploče sa spomenika 109,80 kn

c) iznošenje i spuštanje
pokojnika u grob 170,00 kn

Članak 2.

Cijene ukopa iz članka 1. stavka 1. točke 1, 2, 3.
i 5. ove Odluke uvećavaju se za 30% ukoliko se
ukop vrši nedjeljom i blagdanom ili van radnog vremena
pravne osobe »LEKOM B.A.S.« d.o.o., te iznose:

1. kopanje obične jame 927,81 kn

2. kopanje duple jame ili
spomenika 1.070,55 kn

3. kopanje jame za urnu 555,10 kn

4. korištenje mrtvačnice jedan dan 142,74 kn

5. neobavezno:

a) iznošenje i polaganje
vijenaca 190,32 kn

b) skidanje ploče sa
spomenika 142,74 kn

c) iznošenje i spuštanje
pokojnika u grob 210,00 kn

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o utvr�ivanju cijena ukopa na grobljima
u Općini Lekenik (»Službeni vjesnik« broj 3/98).

Članak 4.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 363-05/02-01/04
Urbroj: 2176/12-02-10
Lekenik, 28. kolovoza 2002.

Predsjednik
Ivica Perović, v.r.

7.
Na temelju članka 51. stavka 1. točke 13. Statuta

Općine Lekenik (»Službeni vjesnik« broj 19/01),
Općinsko poglavarstvo Općine Lekenik je na sjednici
održanoj 28. kolovoza 2002. godine donijelo je

O D L U K U
o utvr�ivanju cijena ure�enog grobnog mjesta i

izgradnje grobnih okvira

Članak 1.
Ovom Odlukom utvr�uje se za groblja na području

Općine Lekenik:
1. Cijena ure�enog grobnog mjesta koja obuhvaća

zemljište za grobno mjesto i izgra�eni temeljni betonski
grobni okvir s pripadajućim troškovima ure�enja grobnih
pješačkih staza, a namijenjenog za davanje na
korištenje zainteresiranim novim korisnicima.

2. Cijena izgradnje grobnog okvira po narudžbi
postojećeg korisnika koji već posjeduje neure�eno
grobno mjesto bez okvira s troškovima ure�enja
pripadajuće grobne staze.

Članak 2.
Cijene iz članka 1. ove Odluke podijeljene su u

dvije grupe:
1. Cijene za ure�ena grobna mjesta i izgradnju

grobnih okvira na novoformiranim djelovima pojedinih
groblja.

2. Cijene za nova interpolirana ure�ena grobna
mjesta i izgradnju grobnih okvira na izgra�enim
djelovima pojedinih postojećih groblja.

Članak 3.
Cijene ure�enog grobnog mjesta:

1. Cijene na novoformiranim djelovima groblja

udio zemljišta okvir i staza ukupna cijena

a) jednostruko mjesto 500,00 kn 1.400,00 kn 1.900,00 kn

b) dvostruko mjesto 600,00 kn 2.000,00 kn 2.600,00 kn

c) trostruko mjesto 700,00 kn 2.300,00 kn 3.000,00 kn

2. Cijene interpolacija na postojećim djelovima groblja

udio zemljišta okvir i staza ukupna cijena

a) jednostruko mjesto 300,00 kn 1.200,00 kn 1.500,00 kn

b) dvostruko mjesto 500,00 kn 1.600,00 kn 2.100,00 kn

c) trostruko mjesto 600,00 kn 2.000,00 kn 2.600,00 kn
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Članak 4.

Cijene grobnih okvira s pripadajućom stazom:

1. Cijene na novoformiranim dijelovima groblja:

a) jednostruki grobni okvir i staza 1.400,00 kn

b) dvostruki grobni okvir i staza 2.000,00 kn

c) trostruki grobni okvir i staza 2.300,00 kn

2. Cijene na starim grobnim mjestima i interpolacije
(dokupi rezervi, proširenja mjesta i sl.):

a) jednostruki grobni okvir i staza 1.200,00 kn

b) dvostruki grobni okvir i staza 1.600,00 kn

c) trostruki grobni okvir i staza 2.000,00 kn

Članak 5.

Za korisnike grobnih mjesta koje nemaju prijavljeno
mjesto boravka na području Općine Lekenik, sve
cijene se uvećavaju za 50%.

Članak 6.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o

utvr�ivanju cijena ure�enog grobnog mjesta i izrade
grobnih okvira na grobljima Općine Lekenik od 20.
svibnja 1999. godine (»Službeni vjesnik« broj 7/99).

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

»Službenom vjesniku« Općine Lekenik.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 363-05/02-01/15
Urbroj: 2176/12-02-01
Lekenik, 28. kolovoza 2002.

Predsjednik
Ivica Perović, 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.

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

16. Odluka o razrješenju dužnosti
privremenog ravnatelja Narodne knjižnice
i čitaonice »Napredak« Donji Kukuruzari

17. Odluka o imenovanju privremenog
ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice
»Napredak« Donji Kukuruzari

18. Odluka o mjerama za korištenje
poljoprivrednog zemljišta u Općini Donji
Kukuruzari

19. Odluka o posebnim mjerama zaštite od
požara pri spaljivanju otpadnih materijala
na poljoprivrednim i drugim površinama

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

30. Odluka o odobravanju priključenja Općine
Donji Kukuruzari na internet mrežu

31. Odluka o prihvaćanju sudjelovanja u
realizaciji programa »PODUZETNIK 2«

32. Odluka o odobravanju naknade za rad
vatrogasaca pril ikom intervencija za
vrijeme požara

33. Odluka o odobravanju isplate na ime
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji
Kukuruzari

34. Odluka o odobravanju isplate na ime
sufinanciranja dječje ekskurzije

35. Odluka o odobravanju isplate za dodjelu
općinskog priznanja POVELJA OPĆINE

36. Odluka o odobravanju raspisivanja
natječaja za prijem u radni odnos na
mjesto tajnika Općinskog vijeća i
Općinskog poglavarstva u Općini Donji
Kukuruzari
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37. Odluka o odobravanju isplate na ime
Udruge roditelja poginulih i nestalih
branitelja Domovinskog rata Općine Donji
Kukuruzari

38. Odluka o odobravanju isplate na ime
Nogometnog kluba »Posavina« Donji
Kukuruzari

OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

23. Odluka o sufinanciranju umjetnog
osjemenjavanja krava plotkinja na
području Općine Dvor

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

23. Odluka o donošenju Plana zaštite i
spašavanja za Općinu Lekenik

24. Rješenje o imenovanju komisije za popise
birača

25. Rješenje o imenovanju stalnog sastava
Općinskog izbornog povjerenstva

26. Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva
za provedbu natječaja za izradu Glavnog
projekta magistralnog cjevovoda Petrinja-
Lekenik

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

5. Odluka o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Općine
Lekenik

6. Odluka o utvr�ivanju cijene ukopa na
grobljima na području Općine Lekenik

7. Odluka o utvr�ivanju cijena ure�enog
grobnog mjesta i izgradnje grobnih okvira
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