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ČETVRTAK, 26. RUJNA 2002.BROJ: 16 GODINA  XLVIII

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

     2002.
SLUÆBENI VJESNIK

53.

Na temelju čIanka 30. Zakona o javnim cestama
(»Narodne novine« broj 100/96, 76/98, 27/01, 114/
01 i 65/02) i čIanka 29. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), Gradsko vijeće Grada
Petrinje na 8. sjednici održanoj 24. rujna 2002.godine
donosi

O D L U K U

o prekopavanju javnih površina na području
Grada Petrinje

I. OPĆE ODREDBE

ČIanak 1.

Radi zaštite javnih površina ekonomičnije upotrebe
sredstava, nesmetanog odvijanja i sigurnosti prometa,
kao i radi zaštite drugih javnih interesa javne površine
na području Grada Petrinje mogu se prekopati samo
u skladu s ovom Odlukom.

ČIanak 2.

Pod javnom površinom u smislu ove Odluke smatraju
se ulice, ceste, pješački hodnici, trgovi, parkirališta,
stube, prijelazni mostovi, podvožnjaci, javne zelene
površine i slično.

II. POSEBNE ODREDBE

a) Vrste prekopa

ČIanak 3.

Prekopi javnih površina u smislu ove Odluke mogu
biti veliki (investicioni), mali, te hitni prekopi.

ČIanak 4.

Velikim prekopima smatraju se investicijski radovi
u vezi s postavljanjem i polaganjem novih, te izmjenama,
premještanjem ili uklanjanjem postojećih podzemnih

i nadzemnih instalacija, objekata, postrojenja i ure�aja,
te instalacija struje, plina, telefona, toplovoda, vodovoda,
kanalizacije i drugih sličnih objekata.

Malim prekopima smatraju se radovi na izvedbi
priključivanja, izmjenu, popravcima, odnosno
isključivanju priključka pojedinih zgrada ili objekata
na komunalnu infrastrukturu.

Hitni prekopi smatraju se intervencije koje se
moraju izvesti radi uktanjanja iznenadnog kvara.

b) Veliki prekopi

ČIanak 5.

Za velike prekope izra�uje se godišnji plan.

Godišnji plan velikih prekopa mora biti uskla�en
s planovima izgradnje i rekonstrukcije javnih površina.

ČIanak 6.

Godišnji plan velikih prekopa donosi Gradsko
Poglavarstvo nakon pribavljenog mišljenja Upravnog
odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu Grada.

Godišnji plan velikih prekopa mora se donijeti
zaključno do 31.ožujka za tekuću godinu.

Radove na prekopima treba planirati u vrijeme
kada u gradu ima najmanje gospodarskih, kultumih i
drugih manifestacija.

ČIanak 7.

Investitor koji u vezi s obavljanjem svoje djelatnosti
namjerava prekopati javnu površinu, dužan je Upravnom
odjelu za komunalno gospodarstvo i imovinu Grada
dostaviti svoj godišnji plan velikih prekopa najkasnije
do kraja veljače za tekuću godinu.

Plan iz prethodnog stavka mora sadržavati podatke
o mjestu i trajanju izvo�enja radova vezanih uz veliki
prekop, a prema potrebama i drugu tehničku
dokumentaciju.

ČIanak 8.

Investitor je dužan da u zahtjevu za izdavanje
odobrenja priloži gra�evnu dozvolu za objekat koji
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se izvodi, odnosno podatke o instalacijama kod kojih
je došlo do kvara.

U zahtjevu se mora naznačiti mjesto izvo�enja
radova i vrijeme potrebito da se ti radovi izvedu, te
datum početka radova.

ČIanak 9.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu
Grada izdat će odobrenja za prekopavanje javne
površine u kojem je potrebito navesti:

- vrijeme početka radova, rok završetka radova,
uspostavljanje prijašnjeg stanja i mjere osiguranja
iskopa (odgovarajuća ograda, signalizacija itd).

ČIanak 10.

Prekopi javnih površina smiju se u pravilu obavljati
kada to dozvoljavaju klimatsko-atmosfereske prilike.

Za vrijeme od 01. prosinca do 15. veljače neće
se odobravati prekopi javnih površina, osim u slučaju
hitnih intervencija na podzemnim instalacijama.

ČIanak 11.

lzvo�enje radova na velikim prekopima može se
pristupiti samo na temelju gra�evinske dozvole, kada
je takva dozvola potrebna u smislu Zakona o gradnji,
te na temelju odobrenja za prekapanje.

Prekapanje javnih površina na području Grada
odobrava Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
i imovinu Grada u skladu sa godišnjim planom velikih
prekopa i uz prethodnu suglasnost nadležnog upravnog
organa ili poduzeća kome je povjereno održavanje
državne, županijske ili lokalne ceste na području
Grada, ovisno o tome na kojoj se prometnici izvode
radovi.

ČIanak 12.

lzvo�ači prekopa su dužni o početku i o trajanju
radova najmanje tri dana unaprijed obavijestiti nadležni
upravni organ, poduzeće koje održava javnu površinu
na kojima će se obavljati prekopavanje i poduzeće
koje održava čistoću na tim površinama.

Ako se prilikom prekapanja potpuno zatvara promet,
izvo�ač je dužan obavijestiti Policijsku postaju,
vatrogasnu jedinicu i stanicu hitne pomoći, kao i
gra�ane putem sredstava javnog informiranja.

ČIanak 13.

Izvo�ač je dužan pravodobno zatvoriti odnosno
zatrpati prekopanu javnu površinu, te do primopredaje
osigurati nesmetano odvijanje prometa na toj površini.

Nakon završetka radova na zatvaranju odnosno
zatrpavanju prekopa, izvo�ač je dužan u roku od 24
sata od poduzeća koje održava javnu površinu zatražiti
primopredaju zatvorenog odnosno zatrpanog prekopa
uz predočenje potrebne dokumentacije radi konačne
sanacije.

Poduzeće iz prethodnog stavka dužno je u daljnjem
roku od 24 sata započeti s konačnom sancijom prekopa,

prekop održavati sposobnim za nesmetano odvijanje
prometa i konačnu sanaciju prekopa završiti u roku
najviše sedam dana od dana od kojega je započela
konačna sanacija prekopa.

ČIanak 14.

Radove na konačnoj sanaciji prekopa investitor
povjerava samo poduzeću iz čIanka 13. stavka 2.
ove Odluke, a tek u iznimnim slučajevima i drugom
poduzeću koje obavlja slične poslove.

Poduzeće iz prethodnog stavka dužno je za izvedene
radove dati garanciju na rok od dvije godine.

ČIanak 15.

Uvjetima iz odobrenja za prekopavanje odre�uju
se radovi na prekopavanju javnih površina i na uspostavi
prijašnjeg stanja. Radovi moraju biti izvedeni u skladu
s tehničkim dostignućima, te gra�evinskim i prometnim
propisima.

Radovi na prekapanju dužih trasa moraju se obavljati
u dionicama, tako da nova dionica bude otvorena,
tek kad se prethodna zatvori. Dužinu dionice koja
će se prekapati odre�uje prema prometeno-tehničkim
mogućnostima organ uprave nadležan za komunalne
poslove u odobrenju za prekopavanje.

Radovi se ne smiju početi prije nego što bude
nabavljan sav potreban materijal, koji se ima ugraditi
u javnu površinu (cijevi, kablovi i dr).

ČIanak 16.

U postupku za izdavanje odobrenja za prekapanje,
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu
Grada, dužan je naročito voditi računa o propisima
o zelenim površinama ure�enju vanjskog izgleda grada
i zaštiti spomenika kulture.

ČIanak 17.

U toku izvo�enja radova na prekapanju javnih
površina invstitor je dužan voditi stalni stručni nadzor.

Obavljanje radova i konačnu sanaciju prekopa
nadzire Stručna služba, nadležni upravni organ, te
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu
Grada.

Preuzimanje sanitarnih prekopa javne površine
obavlja Stručna služba nadležni upravni organ.

Članak 18.

Zemlja i drugi materijal koji se izbacuje pri
raskopavanju kao i gra�evinski materijal koji služi
za izgradnju podzemnog i nadzemnog objekta može
se deponirati samo s jedne strane kolovoza odnosno
nogostupa i to tako da ne može povrijediti odnosno
zaprljati prolaznike ili vozila.

ČIanak 19.

Ako uslijed izvo�enja prekopa nastanu oštećenja
na javnoj površini ili na drugim objektima uz prekopanu
površinu, izvo�ač radova je dužan odmah popraviti
nastala oštećenja.
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Ako se oštećenja ne uklone odmah Upravni odjel
za komunalno gospodarstvo i imovinu Grada odredit
će da se oštećenja uklone na trošak investitora.

ČIanak 20.

Sanacija prekopa javnih površina mora biti izvedena
u skladu s tehničkim dostignućima gra�evnim i
prometnim propisima, kao i s uvjetima iz odobrenja
za prekapanje.

Sanaciju prekopa javne površine potrebno je izvesti
u širini prekopa, a asfaltni sloj obnoviti u širini prekopa
povećanoj za najmanje 20 cm sa svake strane.

Ako se prekopa javna površina na udaljenosti do
50 cm od ruba kolnika ili hodnika, asfaltni sloj obnovit
će se kako na samom prekopu, tako i na dijelu do
tog ruba (rigola, rubnog kamena, drugih objekata i
sl.).

Investitor koji prekapa hodnik čija širina nije veća
od 1,5 m o svom trošku obnovit će asfaltni sloj na
cijeloj širni hodnika.

Ako je širina hodnika veća od 1,5 m u odobrenju
za prekapanje propisat će se uvjeti obnove asfaltnog
sloja.

Kada se prekapaju ulice kojima se odvija veći
promet kao i trgovi ili važnija križanja, potrebno je
prilikom sanacije prekopa izvesti konstrukciju kolovoza
za osovinsko opterećenje od najmanje 10 tona.

Ako uslijed izvršenja prekopa nastanu oštećenja
na komunalnim ure�ajima ili instalacijama, investitor
je dužan o tome odmah izvjestiti zainteresirano
komunalno poduzeće i snositi sve troškove u vezi s
uklanjanjem nastalih kvarova.

Ako se uslijed izvo�enja radova ošteti okolna
javna površina koja nije bila prekopana, investitor je
dužan o svom trošku uspostaviti prijašnje stanje.

ČIanak 21.

Ne mogu se prekapati:

1. novoizgra�ene i temeljito rekonstruirane javne
površine - najmanje slijedećih 5 godina,

2. ostale javne površine s obnovljenim suvremenim
kolovozom - najmanje slijedeće 3 godine.

Iznimno i to samo u naročito opravdanim slučajevima
organ uprave nadležan za komunalne poslove može
dozvoliti prekapanje takvih površina i ranije.

U slučaju iznimnog prekapanja iz prethodnog stavka
investitor je dužan o svom trošku popraviti i sanirati
prekopane javne površine.

c) Mali prekopi

ČIanak 22.

Mali prekopi (članak 4. stavak 2.) mogu se izvoditi
samo na temelju odobrenja za prekapanje, koje izdaje
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu
Grada.

U odobrenju za prekapanje utvrdit će se uvjeti za
izvo�enje i osiguranje prekopa i prometa, kao i za
konačnu sanaciju prekopa.

ČIanci 13. - 21. ove Odluke odgovarajuće se
primjenjuju i na male prekope.

d) Hitne intervencije

ČIanak 23.

Prekopi radi hitnih intvervencija iz čIanka 4. stavka
3. ove Odluke mogu se iznimno izvoditi i bez prethodnog
odobrenja za prekapanje, s tim da se odmah obavijesti
nadležni upravni organ, kao i poduzeće koje održava
javne površine i da se slijedećeg radnog dana do 12
sati zatraži odobrenje.

ČIanak 24.

Ukoliko se kolovozna traka prekopa po širini,
mora se vršiti po etapama da jedna strana kolovoza
bude slobodna za promet.

Ako se radovi ne mogu izvesti na ovaj način,
može se dozvoliti prekopavanje preko cijele širine s
tim da se ulica zatvori za promet, ako se promet
može odvijati preko neke zaobilazne ulice. U tom
slučaju radovi se moraju obaviti u što kraćem roku.

Ako se prekopavanje vrši po širini nogostupa
izvo�ač radova je dužan osigurati siguran prijelaz
preko iskopa.

ČIanak 25.

Poduzeće odnosno fizička osoba kojoj je dozvoljeno
prekopavanje javne površine, dužan je taj prekop
održavati do završetka radova.

Po isteku dozvoljenog roka organ koji je dao
odobrenje za prekopavanje utvrdit će stanje te površine,
spojeve sa postojećim kolnikom odnosno pločnikom,
te drugih komunalnih ure�aja, objekata, zelenila i
ostalog.

ČIanak 26.

Pri izgradnji nove ulice ili rekonstrukcije postojećeg
kolovoza investitor je dužan šest mjeseci prije
otpočinjanja radova o tome obavijestiti sva poduzeća
koja održavaju, postavljaju ili koriste podzemne ili
nadzemne instalacije ili ure�aje.

III. KAZNENE ODREDBE

ČIanak 27.

Globom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za
prekršaj pravna osoba, a iznosom od 200,00 kn
fizička osoba:

1. koja bez odobrenja za prekapanje ili protivno
dobivenom odobrenju prekapa javnu površinu (članak
9. i čIanak 22),

2. koja kao izvo�ač velikog prekopa ne postupi
po čIanku 12.,
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3. koja u odre�enom roku ne zatvori, odnosno
ne zatrpa prekopanu javnu površinu (članak 13.),

4. koja do konačne sanacije prekopa ne drži
prekopanu javnu površinu sposobnom za odvijanje
nesmetanog prometa (članak 13. stavak 3.),

5. koja započne radovima na izvo�enju prekopa
prije nego što nabavi sav potreban materijal (članak
15. stavak 3.),

6. koja ne postupi prema čIanku 19. stavak 1.
ove odluke,

7. koja odmah ne obavijesti o izvedbi prekopa
radi hitne intervencije (članak 23.).

Globom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se za
prekršaj iz stavka 1. ovog čIanka i odgovorna osoba
u pravnoj osobi.

Članak 28.

Nadzor nad provo�enjem ove Odluke vrši komunalni
redar.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČIanak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 363-04/02-01/224
Urbroj: 2176/06-01-02-2
Petrinja, 24. rujna 2002.

Predsjednik
Ana Bešlić, v.r.

54.

Na temelju čIanka 26. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i čIanka 29. Statuta
Grada Petrinje (»Službeni vjesnik« broj 19/01), Gradsko
vijeće Grada Petrinje na 8. sjednici održanoj 24.
rujna 2002. godine donosi

O D L U K U

o izmjenama Odluke o priključenju na
komunalnu infrastrukturu

ČIanak 1.

Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu
(»Službeni vjesnik« broj 9/02) mijenja se na način
da se:

- u čIanku 12. stavak 2. broj »20« mijenja u
»18«.

- u čIanku 16. stavku 1. točki 1. i 2. riječi »Gradu
Petrinji« zamjenjuju se riječima »Republici Hrvatskoj«,

- u čIanku 25. dodaje se stavak 1. koji glasi:
»Vlasnik gra�evine dužan je priključiti svoju gra�evinu
na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom
i odvodnju otpadnih voda«.

Dosadašnji stavak 1. ovog čIanka postaje stavak
2.

- u čIanku 26. stavak 1. i 2. riječi »9. stavka 2.«
mijenjaju se u »25«.

- u čIanku 28. stavak 1. točki 2. iza broja »20«
dodaje se broj »22«.

ČIanak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSK0 VIJEĆE

Klasa: 363-01/02-01/92
Urbroj: 2176/06-01-02-4
Petrinja, 24. rujna 2002.

Predsjednik
Ana Bešlić, v.r.

55.

Na temelju čIanka 3. stavka 15. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i čIanka
29. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik« broj
19/01), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 8. sjednici
održanoj 24. rujna 2002. godine donosi

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim
djelatnostima

ČIanak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službeni
vjesnik« broj 9/02) u čIanku 5. stavak 1. dopunjuje
se tako da se dodaje iza točke 16. točka 17. koja
glasi:

»17. opskrba toplinskom energijom«

ČIanak 2.

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

SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSK0 VIJEĆE

Klasa: 363-01/02-01/91
Urbroj: 2176/06-01-02-3
Petrinja, 24. rujna 2002.

Predsjednik
Ana Bešlić, v.r.
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56.

Na temelju čIanka 2. Zakona o kulturnim vijećima
(»Narodne novine« broj 53/01) i čIanka 29. Statuta
Grada Petrinje (»Službeni vjesnik« broj 19/01), Gradsko
vijeće Grada Petrinje na 8. sjednici održanoj 24.
rujna 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Petrinje

ČIanak 1.

Ovom Odlukom osniva se Kulturno vijeće Grada
Petrinje, utvr�uje njegov sastav, zadaće, način rada
i odlučivanja, te način izbora njegovih čIanova.

ČIanak 2.

Zadaće Kulturnog vijeća su predlaganje ciljeva
kulturne politike na području Grada Petrinje i mjera
za njezino provo�enje, predlaganje programa javnih
potreba u kulturi, te ostvarivanje utjecaja kulturnih
djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih
za kulturu i umjetnost.

ČIanak 3.

Kulturno vijeće Grada Petrinje ima devet čIanova
koje imenuje Gradsko poglavarstvo i to na sljedeći
način:

- šest čIanova bira se iz reda kulturnih djelatnika
i umjetnika iz područja umjetnosti i kulture koji svojim
dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema
vezanih za utvr�ivanje i provedbu kulturne politike
mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Kulturno
vijeće osnovano, pri čemu je potrebno osigurati
ravnomjernu zastupljenost čIanova iz različitih područja
kulture i umjetnosti,

- dva čIana Kulturnog vijeća bira se iz Gradskog
vijeća,

- jedan čIan bira se iz Upravnog odjela za
društvene djelatnosti.

Mandat čIanova Kulturnog vijeća traje četiri godine.

Kulturno vijeće donosi odluke većinom glasova
svih čIanova.

ČIanak 4.

ČIanovi Kulturnog vijeća su:

1. Ivan Rizmaul, predsjednik,

2. Domagoj Sekulić, zamjenik predsjednika,

3. Davor Salopek,

4. Zvonimir Martinović,

5. Nikola Bašić,

6. Tomislav Ross,

7. Hrvoje Bešlić,

8. Ivica Golec,

9. lzabela Žilić.

ČIanak 5.

Sjednice Kulturnog vijeća saziva predsjednik.

Sjednica se obavezno saziva prije donošenja
godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i prilikom
izbora programa koje će ustanove, udruge ili samostalni
umjetnici predlagati na pozivni natječaj Ministarstva
kulture.

ČIanak 6.

Sjednicama Kulturnog vijeća mogu nazočiti i drugi
umjetnici i kulturni djelatnici koji svojim sudjelovanjem
mogu doprinijeti donošenju neke odluke, ali bez prava
odlučivanja.

ČIanak 7.

Kulturno vijeće Grada Petrinje dužno je prilikom
utvr�ivanja Programa javnih potreba u kulturi te prilikom
izbora programa koji će se prijavljivati na natječaj
Ministarstva kulture izvršiti vrednovanje zahtjeva za
odobrenje sredstava i prijavljenih programa, pri čemu
će se voditi računa o objektivnoj mogućnosti realizacije
programa s obzirom na visinu sredstava potrebnih
za njegovu realizaciju, o kvaliteti programa, o njegovoj
atraktivnosti, o ravnomjernoj zastupljenosti programa
s različitih područja kulture, te o drugim bitnim
čimbenicima.

Nakon vrednovanja programa iz stavka 1. ovog
čIanka, Kulturno vijeće sačinjava plan prioriteta
programa i dostavlja ga Gradskom poglavarstvu radi
donošenja konačne odluke o programima koji će se
financirati iz Proračuna Grada Petrinja i koje će se
prijaviti na natječaj Ministarstva kulture.

ČIanak 8.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSK0 VIJEĆE

Klasa: 612-01/02-01/32
Urbroj: 2176/06-01-02-2
Petrinja, 24. rujna 2002.

Predsjednik
Ana Bešlić, v.r.

57.

Na temelju čIanka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01), čIanka 29. Statuta Grada Petrinje (»Službeni
vjesnik« broj 19/01), te čIanka 42. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Petrinje (»Službeni vjesnik« broj 7/02),
a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, Gradsko
vijeće Grada Petrinje na 8. sjednici održanoj 24.
rujna 2002. godine donijelo je
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O D L U K U

o osnivanju Odbora za dodjelu javnih priznanja

ČIanak 1.

Osniva se Odbor za dodjelu javnih priznanja.

ČIanovi Odbora su:

- Ana Bešlić, predsjednik,

- Ivančica Marinović,

- Ivan Rizmaul,

- Tomislav Ross,

- Dubravka Sačer,

- Darko Dumbović,

- Sanja Volner Abramović.

ČIanak 2.

Odbor za dodjelu javnih priznanja u okviru svoje
nadležnosti:

- predlaže i inicira dodjelu javnih priznanja
propisanih Statutom Grada Petrinje osobama koje
su svojim radom, znanstvenim, političkim, društvenim
djelovanjima značajno pridonijele napretku i ugledu
Grada, ostvarivanju i razvoju demokracije i mira,

- predlaže Gradskom vijeću izradu odluka ili
pravilnika kojima bi se odredili kriteriji za dodjelu
javnih priznanja, njihov izgled i oblici, te postupak i
tijela koja provode postupak za dodjelu priznanja,

- na osnovi utvr�enih kriterija predlaže Gradskom
vijeću donošenje Odluke o proglašenju počasnog
gra�ana,

- izra�uje te šalje na razmatranje i donošenje
Gradskom vijeću pojedinačni heraldički izgled i opis
javnih priznanja, način njihova nošenja i isticanja,
izgled i opis pismena o dodjeli javnih priznanja, sadržaj
i oblik vo�enja evidencije o dodijeljenim priznanjima
te druga važna pitanja u svezi javnih priznanja Grada
Petrinje,

- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u
nadležnost.

ČIanak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 061-06/02-01/346
Urbroj: 2176/06-01-02-1
Petrinja, 24. rujna 2002.

Predsjednik
Ana Bešlić, v.r.

58.

Na temelju čIanka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/

01), čIanka 29. Statuta Grada Petrinje (»Službeni
vjesnik« broj 19/01), te čIanka 42. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Petrinje (»Službeni vjesnik« broj 7/02),
a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, Gradsko
vijeće Grada Petrinje na 8. sjednici održanoj 24.
rujna 2002. godine donijelo

O D L U K U

o osnivanju Odbora za mjesnu samoupravu

ČIanak 1.

Osniva se Odbor za mjesnu samoupravu.

ČIanovi Odbora su:

- Darko Dumbović, predsjednik,

- Stjepan Prašnjak,

- Ana Bešlić,

- Ivica Vašarević,

- Jadranko Tortić.

ČIanak 2.

Odbor u okviru svojih nadležnosti:

- prima i razmatra pisane, obrazložene inicijative
gra�ana, njihovih organizacija i udruženja, zborova
gra�ana, vijeća mjesnih odbora za njihovo teritorijalno
preustrojstvo te osnivanje novih mjesnih odbora gdje
oni nisu osnovani,

- daje inicijative u smislu alineje 1. ovoga stavka,
uz prethodno zatraženo mišljenje zbora gra�ana
odnosnog područja,

- na temelju rečenih inicijativa utvr�uje prijedlog
izmjene Statuta Grada Petrinje odnosno statutarne
odluke u smislu čIanka 57. Statuta

- daje mišljenje i prijedloge Vijeću u svezi mjesne
samouprave,

- obavlja i druge poslove sukladno Statutu i
Poslovniku Gradskog vijeća.

ČIanak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 026-01/02-01/347
Urbroj: 2176/06-01-02-1
Petrinja, 24. rujna 2002.

Predsjednik
Ana Bešlić, v.r.

59.

Na temelju čIanka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje), čIanka 29.
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Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik« broj 19/
01), te čIanka 22. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Petrinje (»Službeni vjesnik« broj 7/02), a na prijedlog
svih klubova vijećnika Gradskog vijeća Grada Petrinje,
Gradsko vijeće Grada Petrinje na 8. sjednici održanoj
24. rujna 2002. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o zauzimanju stava u svezi statusa Petrinjske

bolnice za kronične bolesti

I.

Gradsko vijeće Grada Petrinje je, konsenzusom,
zauzelo stav da je, prvenstveno radi interesa gra�ana
Petrinje, a i šireg područja, potrebno da Petrinjska
bolnica za kronične bolesti zadrži status bolnice, a
ne da se izvrši prenamjena tog prostora u ustanovu
socijalne skrbi, što je, kao što je Vijeću poznato,
jedan od prijedloga Povjerenstva Ministarstva zdravstva
i Ministarstva rada i socijalne skrbi.

II.

Gradsko vijeće Grada Petrinje od Ministarstva
zdravstva i Poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
traži podršku u pravcu stava Vijeća izraženog u točki
I.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/02-01/332
Urbroj: 2176/06-01-02-2
Petrinja, 24. rujna 2002.

Predsjednik
Ana Bešlić, v.r.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

68.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01) i članka 17. stavka
4. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj
106/99), Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje na
22. sjednici održanoj 18. rujna 2002. godine donijelo
je

O D L U K U

o prihvaćanju prijedloga o imenovanju
zapovjednika i dva dozapovjednika Vatrogasne

zajednice Grada Petrinje

Članak 1.

Gradsko poglavarstvo prihvaća prijedlog o
imenovanju zapovjednika i dva dozapovjednika
Vatrogasne zajednice Grada Petrinje.

Članak 2.

Gradsko poglavarstvo potvr�uje g. Vladu Tkalčevića
za zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Petrinje,
te g. Ivicu Šulentića i g. Stiv Posavca za dozapovjednike.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-06/02-01/326
Urbroj: 2176/06-01-02-2
Petrinja, 18. rujna 2002.

Predsjednik
Pejo Trgovčević, v.r.

69.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 18. rujna
2002. godine donijelo je

O D L U K U

o dopuni Odluke o ovlaštenjima za potpisivanje
financijske i druge dokumentacije

Članak 1.

Članak 1. Odluke o ovlaštenjima za potpisivanje
financijske i druge dokumentacije (»Službeni vjesnik«
broj 14/01 i 6/02) dopunjuje se na način da se iza
točke 4. dodaje točka 5. koja glasi: »Vlado Kireta«
zamjenik gradonačelnika, JMBG 2003955371018.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 080-08/02-01/146
Urbroj: 2176/06-01-02-3
Petrinja, 18. rujna 2002.

Predsjednik
Pejo Trgovčević, v.r.

70.

Na temelju članka 56. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
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01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 49.
Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik« broj 19/
01), Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje na 22.
sjednici održanoj 18. rujna 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o radnom vremenu i
uredovnim danima upravnih tijela Grada

Petrinje

Članak 1.

Odluka o radnom vremenu i uredovnim danima
upravnih tijela Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«
broj 9/02), mijenja se na način da se članak 7.
predmetne Odluke briše, a članak 8. postaje članak
7.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 113-02/02-01/21
Urbroj: 2176/06-01-02-3
Petrinja, 18. rujna 2002.

Predsjednik
Pejo Trgovčević, v.r.

71.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 18. rujna
2002. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o zaduživanju Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i imovinu grada da u suradnji s

poduzećem »Privreda« d.o.o. izvrši preuzimanje
ključeva kotlovnice na »Sajmištu«

I.

Zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i imovinu grada da u suradnji s
poduzećem »Privreda« d.o.o. izvrši preuzimanje
ključeva kotlovnice na »Sajmištu« da se ista ne devastira
do stjecanja uvjeta za primopredaju.

II.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 363-04/02-01/227
Urbroj: 2176/06-01-02-3
Petrinja, 18. rujna 2002.

Predsjednik
Pejo Trgovčević, v.r.

72.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 18. rujna
2002. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o podržavanju inicijative Ministarstva obrane,
Glavnog stožera Karlovac, 1112 VP Petrinja za

ure�enje prilaza u vojarnu Zrin iz smjera
Mažuranićeve ulice

I.

Podražva se inicijativa Ministarstva obrane, Glavnog
stožera Karlovac, 1112 VP Petrinja za ure�enje prilaza
u vojarnu Zrin iz smjera Mažuranićeve ulice.

II.

U Planu i programu za 2002. godinu nisu predvi�ena
sredstva za tu namjenu.

Po iznalaženju sredstava u Proračunu i mogućnosti
za realizaciju istog, prići će se ure�enju.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 363-02/02-01/221
Urbroj: 2176/06-01-02-2
Petrinja, 18. rujna 2002.

Predsjednik
Pejo Trgovčević, v.r.

73.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 18. rujna
2002. godine donijelo je
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Z A K L J U Č A K

o skidanju 4. točke Dnevnog reda sa 22.
sjednice Gradskog poglavarstva

I.

S Dnevnog reda 22. sjednice Gradskog poglavarstva
skida se 4. točka Dnevnog reda.

II.

Zadužuju se gradonačelnik i čelnici upravnih tijela
Grada Petrinje da do 15. listopada ove godine pripreme
i na sjednicu Gradskog poglavarstva upute prijedloge
Pravilnika o unutarnjem redu u dvije varijante po
uputama Gradskog poglavarstva za upravno tijelo
kojeg su čelnici, a poradi donošenja, odnosno davanja
suglasnosti na iste.

III.

Gradsko poglavarstvo odre�uje gornji rok krajnjim,
kako bi se prestala obustavljati od primjene odluka
Gradskog vijeća te uskladile opće odluke sa zakonom.

IV.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 023-05/02-01/112
Urbroj: 2176/06-01-02-3
Petrinja, 18. rujna 2002.

Predsjednik
Pejo Trgovčević, v.r.

74.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 18. rujna
2002. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti Policijskoj postaji
Petrinja za odobrenje novčanih sredstava za
organizaciju svečanog obilježavanja »Dana

Policije«

I.

Gradsko poglavarstvo suglasno je da se Policijskoj
postaji Petrinja odobre sredstva u iznosu od 5.000,00
kuna za organizaciju svečanog obilježavanja »Dana
Policije« prigodom blagdana Sv. Mihovila, koje će
se održati u Petrinji 29. rujna 2002. godine.

II.

Sredstva će se osigurati iz Proračuna Grada Petrinje
za 2002. godinu - broj konta: 38 381 14 17.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 402-07/02-01/260
Urbroj: 2176/06-01-02-2
Petrinja, 18. rujna 2002.

Predsjednik
Pejo Trgovčević, v.r.

75.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 18. rujna
2002. godine donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju prijedloga Vatrogasne zajednice
Grada Petrinje o cijeni prijevoza pitke vode na

području Grada Petrinje

I.

Prihvaća se prijedlog Vatrogasne zajednice Grada
Petrinje o cijeni prijevoza pitke vode na području
Grada Petrinje i to:

- za udaljenost do 10 km cijena velike cisterne
od 8000 litara iznosi 300,00 kn za 1 cisternu,

- za udaljenost do 10 km cijena cisterne od
4000 litara iznosi 150,00 kn za 1 cisternu

- za udaljenost veću od 10 km naplaćuje se
15,00 kn po prije�enom kilometru.

II.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 325-01/02-01/33
Urbroj: 2176/06-02-03-2
Petrinja, 18. rujna 2002.

Predsjednik
Pejo Trgovčević, v.r.
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76.

Na temelju članka 3. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00 i 59/00) i članka 49. Statuta
Grada Petrinje (»Službeni vjesnik« broj 19/01), Gradsko
poglavarstvo Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj
18. rujna 2002. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o kotlovnici u naselju »Sajmište«

I.

Utvr�uje se da je kotlovnica u naselju »Sajmište«
samostalni objekt koji toplinskom energijom opskrbljuje
6 stambenih zgrada i to: Sajmište 13, 15 i 17, D.
Petrovića 18, D. Petrovića 13, G. novaka 3. dr. Nemeca
25 i Sajmište 3, 5, 7, 9 i 11.

II.

Djelatnost snabdjevanja i opskrbe toplinskom
energijom iz točke I. predstavlja komunalnu djelatnost,
te se povjerava na obavljanje trgovačkom društvu u
vlasništvu Grada »Privredi« d.o.o. Petrinja.

III.

Način i uvjeti obavljanja, te izvori financiranja
djelatnosti snabdjevanja toplinskom energijom iz točke
II. utvrdit će se posebnim zaključkom.

IV.

Zadužuje se Skupština i uprava trgovačkog društva
»Privreda« d.o.o. Petrinja za provo�enje ovog Zaključka.

V.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 363-04/02-01/227
Urbroj: 2176/06-01-02-1
Petrinja, 18. rujna 2002.

Predsjednik
Pejo Trgovčević, v.r.

77.

Na temelju članka 377. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj
91/96) i članka 49. Statuta Grada Petrinje (»Službeni
vjesnik« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo Grada
Petrinje na 22. sjednici održanoj 18. rujna 2002.
godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o kotlovnicama

I.

Kotlovnice u:

a) zgradi Nazorova broj 19c, koja snabdijeva
toplinskom energijom zgrade u Šenoinoj ulici broj 1 i
3, Radićev trg 8, Hrvačka dvorana i kuglana,

b) zgradi Hanžekova 2 koja snabdijeva toplinskom
energijom zgrade Hanžekova 2 b, Preradićev trg 2,
Gajeva 3 i 3a,

c) zgradi Supilova ulica broj 1

su zajednički dijelovi i ure�aji svih zgrada odnosno
nekretnina.

II.

Način upravljanja i korištenja kotlovnicama iz točke
I. utvr�uju suvlasnici navedenih nekretnina sa
suvlasnicima zgrada odnosno nekretnina koje se koriste
pojedinom kotlovnicom, ugovorom o upravljanju i
korištenju kotlovnice.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 363-04/02-01/228
Urbroj: 2176/06-01-02-1
Petrinja, 18. rujna 2002.

Predsjednik
Pejo Trgovčević, v.r.

78.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 18. rujna
2002. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o izboru predstavnika suvlasnika stambene
zgrade Sajmište 3 - 11

I.

Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje je suglasno
da gospodin Ljubomir Cvetanović, izabran za
predstavnika suvlasnika stambene zgrade Sajmište
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3 - 11 na sastanku održanom 11. rujna 2002. godine,
bude predstavnik stanara koji stanuju u stanovima
koji su u vlasništvu ili na upravljanju i održavanju
Grada Petrinje.

Gradsko poglavarstvo suglasno je i sa točkom 2.
Očevidnika br. 05/2002. koji je u privitku Zaključka i
čini njegov sastavni dio.

II.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 370-01/02-01/355
Urbroj: 2176/06-01-02-2
Petrinja, 18. rujna 2002.

Predsjednik
Pejo Trgovčević, v.r.

79.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 18. rujna
2002. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju »Varijante 1« Prijedloga nužnih
mjera za sanaciju odlagališta otpada - stručno

mišljenje

I.

Prihvaća se »Varijanta 1« Prijedloga nužnih mjera
za sanaciju odlagališta otpada - stručno mišljenje,
koje je Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i
imovinu Grada uputio Gradskom poglavarstvu na
raspravu i donošenje 31. srpnja 2002. godine.

Prijedlog nužnih uvjeta za sanaciju odlagališta
otpada - stručno mišljenje, pod broje, Klasa: 363-
02/02-01/152, Urbroj: 2176/06-03-02-2 u privitku je
Zaključka i čini njegov sastavni dio.

II.

Zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i imovinu Grada i Povjerenstvo za
pripremu i provo�enje postupka nabave javnim
nadmetanjem za provedbu Zaključka.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 363-02/02-01/152
Urbroj: 2176/06-03-02-3
Petrinja, 18. rujna 2002.

Predsjednik
Pejo Trgovčević, v.r.

Prijedlog nužnih uvjeta za sanaciju odlagališta
otpada - stručno mišljenje

Dana 3. srpnja 2002. godine zaprimili smo prijedlog
nužnih mjera za sanaciju postojećeg odlagališta otpada
u Taborištu koji se nalazi u privitku.

Navedene mjere su potpuno utemeljene na
pozitivnim zakonskim propisima i nužno ih je realizirati.

Sastavni dio prijedloga su i ponude i mišljenje:

1. ponuda tvrtke Geoistraživanje d.o.o. iz Zagreba
- Krajiška 3 kojom su specificirane stavke koje treba
izvesti u svrhu izvedbe istražnih bušotina, kao i radova
koje bi trebalo izvesti kako bi istražna bušotina imala
i funkciju piezometra (nužno za 20-to godišnji moni-
toring).

2. Mišljenje o potrebnim radovima na odlagalištu
tvrtke IPZ Uniprojekt MCF kojim je ponu�ena izrada
plana zatvaranje odlagališta otpada, i to na tri
predložena načina. Ovakva vrsta radova načelno je
ugovorena s tvrtkom INGRA d.d. iz Zagreba.

Obje navedene ponude datiraju s početka 2001.
godine, i nisu me�usobno kompatibilne.

Obzirom na zakonske odredbe, a zbog ovisnosti
o konkretnim financijskim mogućnostima Grada Petrinje
moguće je učiniti sljedeće:

VARIJANTA 1.

Raspisati javni natječaj, odnosno javno prikupljanje
ponuda u smislu odabira izvoditelja radova za istražene
bušotine odnosno piezometre. U ovoj jeftinijoj varijanti
(ali koja se ne može ni u kom slučaju izbjeći) nastaviti
će se odlaganje otpada na postojećoj lokaciji za
koju nije moguće ishoditi lokacijsku i gra�evinsku
dozvolu. Radovi izvedeni po ovoj varijanti preduvjet
su za izradu Plana zatvaranje odlagališta komunalnog
otpada.

VARIJANTA 2.

Obzirom na postojeći Ugovor izme�u Grada Petrinje
i tvrtke INGRA potrebno je intenzivirati aktivnosti
koje će na zakonom propisa način riješiti pitanje
odlaganja komunalnog otpada, odnosno provesti sve
predradnje i radnje predvi�ene Prethodnom studijom
utjecaja na okoliš odlagališta otpada Grada Petrinje,
a potvr�ene odgovarajućim rješenjem Ministarstva
zaštite okoliša i prostornog ure�enja. Prije eventualnog
prihvaćanja ove varijante nužno je provjeriti status
tužbe pri Upravnom sudu Republike Hrvatske (Broj:
Us. 10170/2000-2) koju je tvrtka Gavrilović d.o.o. iz
Petrinje podnijela protiv rješenja Ministarstva zaštite
okoliša i prostornog ure�enja.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvu i
imovinu Grada
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OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

24.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne
novine« broj 59/01), te članka 15. Statuta Općine
Dvor (»Službeni vjesnik« broj 19/01) i članka 23.
stavka 7. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dvor,
Općinsko vijeće Općine Dvor na sjednici održanoj 2.
rujna 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o pomoći za podmirenje troškova stanovanja

Članak 1.

Odlukom se utvr�uju korisnici prava pomoći za
podmirenje troškova stanovanja koje osigurava Općina
Dvor, te uvjeti i način njihova ostvarenja.

Članak 2.

Troškovi stanovanja iz članka 1. odnose se na
najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju,
vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu
s posebnim uvjetima.

Članak 3.

Prava utvr�ena Odlukom osiguravaju se Hrvatskim
državljanima koji imaju prebivalište na području Općine
Dvor.

Članak 4.

Pomoć za podmirenje troškova za stanovanje
odobrava se mjesečno, do iznosa polovice sredstava
potrebnih za uzdržavanje samca ili obitelji prema
kriterijima iz članka 16. Zakona o socijalnoj skrbi.

Pravo iz stavka 1. ovog članka može se odobriti i
u punom iznosu sredstava potrebnih za uzdržavanje
obitelji, ako se samo na taj način može izbjeći odvajanje
djece od roditelja.

Članak 5.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja
ima samac ili obitelj koja je korisnik pomoći za
uzdržavanje u podružnici Centra za socijalnu skrb
Općine Dvor.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja
odobrit će se na zahtjev korisnika uz redovno predočenje
mjesečnih računa.

Članak 6.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može
se odobriti samcu ili obitelji koja nije korisnik pomoći
za uzdržavanje u podružnici Centra za socijalnu skrb
Općine Dvor kao jednokratna novčana pomoć.

Takva pomoć može se odobriti jednoj osobi ili
obitelji najviše dva puta u kalendarskoj godini do
iznosa od 500,00 kn.

Članak 7.

Za plaćanje režijskih troškova za osobe koje ne
mogu dokazati visinu režijskih troškova jer računi
glase na drugu osobu ili imaju zajedničko brojilo sa
stanodavcem, režijski troškovi isplaćivat će se mjesečno
do polovice iznosa pomoći za uzdržavanje kojeg
prima od podružnice Centra za socijalnu skrb.

Članak 8.

Općina Dvor povjerava obavljanje svih poslova
vezanih uz troškove stanovanja Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti Općine Dvor, sukladno članku
137. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi počevši od
1. listopada 2002. godine.

Članak 9.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/02-01-01/14
Urbroj: 2176/08-02-02-01-01
Dvor, 2. rujna 2002.

Predsjednik
Stojan Krnjaić, v.r.

OPĆINA GVOZD
AKTI TAJNIŠTVA

1.

Nakon izvršenog uspore�ivanja s izvornim tekstom
utvr�ena je pogreška u Odluci 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 objavljenoj u »Službenom vjesniku« broj 14/
02 od 5. rujna 2002. godine pa se daje
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I S P R A V A K

Odluke 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

I.

U članku 2. stavku 1 u petom retku umjesto
koeficijenta »0,5%« treba stajati koeficijent »0,5«.

II.
Ovaj Ispravak bit će objavljen u »Službenom

vjesniku« Općine Gvozd.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

TAJNIŠTVO

Klasa: 011-03/02-01/07
Urbroj: 2176/09-02-1
Gvozd, 25. rujna 2002.

Tajnik
Nevena Basta, dipl. iur., v.r.

OPĆINA MAJUR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

44.

Na temelju članka 17. Statuta Općine Majur
(»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02), a u svezi s
odredbama članka 4. Odluke o provo�enju akcije
uljepšavanja naselja na području Općine Majur
(»Službeni vjesnik« broj 13/02) i članka 4. Odluke o
visini nagrade za provo�enje akcije uljepšavanja naselja
na području Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj
13/02), te izvješća Povjerenstva za provo�enje i
ocjenjivanje akcije uljepšavanja naselja na području
Općine Majur, Općinsko vijeće Općine Majur na 15.
sjednici održanoj 23. rujna 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o dodjeli nagrada najuspješnijim sudionicima
akcije uljepšavanja naselja na području Općine

Majur za 2002. godinu

Članak 1.

Najuspješnijim sudionicima akcije uljepšavanja
naselja na području Općine Majur dodjelit će se tri
glavne nagrade - knjige i dvije utješne nagrade -
sadnice ukrasnog bilja.

Članak 2.

Glavne nagrade - knjige dodjeljuju se:

1. Branki Bobetko iz Majura, G. Lederera 8,

2. Ankici Vujćić iz Stublja kbr. 27 i

3. Ani Solomun iz Majura, D. Trstenjaka 17.

Članak 3.

Utješne nagrade - sadnice ukrasnog grmlja dodjeljuju
se:

1. Dragici Delić - iz Graboštana kbr. 11 i

2. Ljubomiru Gavranoviću iz Majura, G. Lederera
kbr. 8.

Članak 4.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 351-01/02-01/1
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 23. rujna 2002.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

45.

Na temelju članka 17. a u svezi s člankom 72.
Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i
4/02), Općinsko vijeće Općine Majur na 15. sjednici
održanoj 23. rujna 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o ure�enju višenamjenskih igrališta na
području Općine Majur

Članak 1.

Ovom Odlukom odre�uje se početak ure�enja
višenamjenskih igrališta na području Općine Majur
način financiranja, te upravljanja istima.

Članak 2.

Zbog kroničnog nedostatka ure�enih prostora za
zdravo i rekreativno bavljenje športom mladeži i djece
Općine Majur, u naseljima Majur i Graboštani uredit
će se športska igrališta s potrebnim sadržajem-opremom
za rukomet, košarku, odbojku, tenis, mali nogomet
te opremom za djecu predškolskog i školskog uzrasta
(klackalice, tobogani, ljuljačke i dr.).

Članak 3.

Višenamjenska igrališta u naselju Majur, locirat
će se u Kolodvorskoj ulici i D. Trstenjaka, kod škole.

Višenamjensko igralište u naselju Graboštani
locirano je na školskom igralištu.
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Članak 4.

Izgradnja i ure�enje igrališta iz članka 3. ove
Odluke financirat će se iz:

1. Općinskog proračuna,

2. Županijskog proračuna,

3. Sredstva Ministarstva prosvjete i športa,

4. Donacijama.

Za ure�enje objekta u Graboštanima potrebno je
kontaktirati s nadležnim tijelima u Sisačko-moslavačkoj
županiji i nadležnim ministarstvom.

Radovi iz stavka 1. ovog članka obavljat će se
na dragovoljnoj osnovi.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u »Službenom vjesniku« Općine Majur.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 620-01/02-01/1
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 23. rujna 2002.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

46.

Na temelju članka 4. i 28. Odluke o nerazvrstanim
cestama (»Službeni vjesnik« broj 26/01), te članka
17. i 72. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik«
broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Majur na
sjednici održanoj 23. rujna 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o sanaciji nerazvrstanih cesta i puteva na
području Općine Majur

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se ure�uje postupak sanacije -
redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i puteva
na području Općine Majur, prema potrebama mjesnih
odbora.

II. POSEBNE ODREDBE

Članak 2.

Postupak sanacije - redovnog održavanja
nerazvrstanih cesta i puteva pokreće i provodi nadležni
mjesni odbor, na čijem području leže opisane
prometnice, a čija je sanacija potrebna.

Članak 3.

Radovi navedeni u članku 2. ove Odluke izvodit
će se:

1. Prvenstveno, dragovoljnim radom gra�ana tog
mjesnog odbora, koji se odnosi na: nasipanje i razgrtanje
gra�evinskog materijala po prometnici (pijesak, šoder
i dr.) uz upotrebu vlastitih traktora i prikolica ukoliko
se može organizirati ovaj način rada,

2. Angažiranjem fizičkih ili pravnih osoba, koji
su osposobljeni za obavljanje odre�enih poslova,

3. Kupovinom betonskih cijevi odgovarajućeg profila
za izgradnju »mostova« - propusta na tim kanalima.

Članak 4.

Aktivnosti propisane ovom Odlukom pokreće
zainteresirani mjesni odbor temeljem pisane zamolbe,
a čina utemeljenost mora biti predvi�ena godišnjim
planom rada mjesnog odbora, a čije je ostvarenje
predvi�eno u proračunu Općine Majur.

Ukoliko Mjesni odbor nije ispunio uvjete propisane
stavkom 1. ovog članka sanacija, odnosno održavanje
nerazvrstanih cesta u tekućoj proračunskoj godini
neće biti moguće.

Članak 5.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke bit
će osigurana u proračunu Općine Majur i iz drugih
izvora.

Članak 6.

Radi obavljanja radova opisanih u članku 3. stavku
1. točka 1. vlasnicima mehanizacije će se osigurati
odgovarajuća količina pogonskog goriva iz sredstava
Općinskog proračuna predvi�enih za ovu namjenu.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovlašćuje se predsjednik Općinskog vijeća, koji
obnaša dužnost načelnika da preuzme sve potrebne
aktivnosti za realizaciju poslova propisanih ovom
Odlukom.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Majur.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 340-03/02-01/2
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 23. rujna 2002.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.
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47.

Na temelju članka 17. a u svezi s člankom 72.
Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i
4/02), Općinsko vijeće Općine Majur na 15. sjednici
održanoj 23. rujna 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o nastavku sanacije društvenih domova na
području Općine Majur

Članak 1.

Ovom Odlukom se odre�uje nastavak sanacije
društvenih domova na području Općine Majur, u
naseljima Majur, Stubalj i Graboštani.

Članak 2.

Nastavak sanacije domova iz članka 1. ove Odluke
financirat će se iz sredstava proračuna Sisačko-
moslavačke županije, Općine Majur i drugih izvora.

Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 361-02/02-01/3
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 23. rujna 2002.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

48.

Na temelju članka 11. stavka 1. i članka 13. Zakona
o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj
66/01 i 87/02) i članka 17. i 82. Statuta Općine
Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko
vijeće Općine Majur na 15. sjednici održanoj 23.
rujna 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o agrotehničkim mjerama za korištenje
poljoprivrednog i drugog zemljišta u Općini

Majur

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere
za ure�enje poljoprivrednog i drugog zemljišta koje
se koristi kao poljoprivredno zemljište u Općini Majur

u slučajevima kad bi propuštanje tih mjera nanijelo
štetu, 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 su:

1. mjere za sprječavanje erozije,

2. mjere za sprječavanje zakorovljenosti,

3. čišćenje kanala,

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

5. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,

6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.

Članak 3.

Za područje Općine Majur provode se agrotehničke
mjere zaštite od erozije iz članka 2. ove odluke:

1. potpuna zabrana sječe višegodišnjih nasada,
osim sječe iz agrotehničkih razloga na poljoprivrednim
površinama,

2. ograničenje sječe višegodišnjih nasada, osim
sječe iz agrotehničkih razloga na poljoprivrednim
površinama,

3. ograničenje iskorištavanja pašnjaka
propisivanjem vrsta i broja stoke, te vrijeme i način
ispaše,

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

5. obvezno zatravnjivanje strmog zemljišta,

6. zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog
sloja poljoprivrednog zemljišta,

7. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura,
odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i
višegodišnjih kultura na zemljištu u širini od 2 m uz
odvodne kanale do rijeke Sunje.

Članak 4.

Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i umjetnih
vodenih kanala provodi se radi sprječavanja odrona
zemlje i zaraštanja korova tako da se omogući prirodni
tok oborinskih voda.

Članak 5.

Vlasnici i ovlaštenici obradivog poljoprivrednog
zemljišta dužni su provoditi agrotehničke mjere
suzbijanja biljnih bolesti i štetnika primjenom dozvoljenih
sredstava radi sprječavanja štete na poljoprivrednom
zemljištu i usjevima.

U slučaju ukazane potrebe, poljoprivredni inspektor
može narediti provo�enje postupka za suzbijanje
bolesti i štetnika bilja te poduzeti i druge postupke
propisane zakonom.
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Članak 6.

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 7.

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,

4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,

5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

Članak 8.

Za područje Općine Majur 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 višegodišnjeg raslinja, radi
neometanog prolaza vatrogasnih vozila.

Članak 9.

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

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

Članak 10.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta
koje se koristi kao poljoprivredno, dužni su poduzimati
mjere propisane ovom Odlukom.

Osobe opisane u stavku 1. dužne su omogućiti
ovlaštenim fizičkim i pravnim osobama provo�enje
agrotehničkih mjera na zemljištu u njihovom vlasništvu.

IV. NADZOR

Članak 11.

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 zemljišta poduzimanje odre�enih
mjera propisanih ovom Odlukom.

U nadzoru provedbe odredbi ove Odluke sudjeluje
i Jedinstveni upravni odjel u smislu dojave prekršaja
nadležnim inspekcijama iz stavka 1. ovog članka.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 12.

Novčanom kaznom od 500,00 do 3.000,00 kn
kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a fizička
osoba novčanom kaznom od 200,00 do 1.000,00 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 (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 da se omogući prirodni tijek oborinskih
voda (članak 4. stavak 1. i članak 9. Odluke),

8. ne ukloni suhe biljne ostatke nakon provedenih
agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 1. lipnja
tekuće godine (članak 6. stavak 1. točka 2. Odluke),

9. ne ukloni biljne ostatke na poljoprivrednom
zemljištu nakon žetve u roku od 15 dana od žetve
(članak 6. stavak 1. točka 1. Odluke),

10. ne odstrani biljne ostatke nakon sječe i čišćenja
šuma, puteva i me�a na šumskom zemljištu, koje
graniče s poljoprivrednim zemljištem (članak 6. stavak
1. točka 3. Odluke),
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11. protivno zabrani sadi višegodišnje nasade
visokorastućih kultura koje zasjenjuju susjedne
zemljišne šestice tako da onemogućavaju ili otežavaju
poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama (članak
8. stavak 1. točka 1. Odluke),

12. ne održava zelene ograde na način da se
spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište
i puteve te zasjenjenje susjednih površina prerastanjem
zelene ograde (članak 8. 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 8. 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 8. stavak 1. točka
4. Odluke),

15. ne provodi mjeru sadnje i održavanja
vjetrobranih pojaseva (članak 9. stavak 2. Odluke.

Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kn
kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 13.

Novčanom kaznom od 500,00 do 3.000,00 kn
kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom
kaznom od 500,00 do 1.000,00 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.
članka 7. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kn
kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti
odredbe Odluke o agrotehničkim mjerama te ure�ivanju
poljoprivrednih rudina, objavljene u (»Službenom
vjesniku« Sisačko-moslavačke županije broj 7/95),
za Općinu Majur.

Članak 15.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 320-01/02-01/1
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 23. rujna 2002.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

49.

Na temelju članka 17. a u svezi s člankom 72.
Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i
4/02), Općinsko vijeće Općine Majur na 15. sjednici
održanoj 23. rujna 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o racionalnom korištenju javne rasvjete

Članak 1.

Ovom Odlukom se odre�uju načini racionalnog
korištenja javne rasvjete tj. utroška električne energije
tog postrojenja - na području naselja Majur, Stubalj i
Graboštani.

Članak 2.

Radi ostvarivanja cilja opisanog u članku 1. ove
Odluke treba sa službom za održavanje postojeća
rasvjetna tijela koristiti ekonomičnije, tj. isključiti svaku
drugu sijalicu.

Članak 3.

Ovlašćuje se predsjednik Općinskog vijeća koji
obnaša dužnost općinskog načelnika da s
odgovarajućom stručnom službom i nadležnim mjesnim
odborima realizira ovu Odluku.

Djelatnost iz stavka 1. ovog članka je trajna
djelatnost.

Članak 4.

Ova Odluka će se dostaviti nadležnim odborima,
a stupa na snagu danom objave u »Službenom
vjesniku« Općine Majur.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 310-02/02-02-1
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 23. rujna 2002.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

50.

Na temelju članka 10. stavka 2., a u svezi s
člankom 4. stavka 1. točke 4. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 17. Statuta
Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02),
Općinsko vijeće Općine Majur na 15. sjednici održanoj
23. rujna 2002. godine donijelo je
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O D L U K U

o obavljanju komunalnih djelatnosti putem
koncesije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom odre�uju se komunalne djelatnosti
koje se mogu obavljati putem koncesije.

Putem koncesije mogu se obavljati slijedeće
komunalne djelatnosti i to:

1. Opskrba pitkom vodom,

2. Prijevoz putnika u javnom prometu,

3. Opskrba plinom,

4. Tržnice na malo,

5. Obavljanje pogrebnih poslova,

6. Obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 2.

Koncesija u smislu ove Odluke je pravni posao -
ugovor kojim Općina Majur, kao davatelj koncesije,
daje pod odre�enim uvjetima pravo obavljanja
komunalnih djelatnosti iz članka 1. ove Odluke pravnoj
ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje ove
djelatnosti.

Članak 3.

Koncesiju za obavljanje odre�ene komunalne
djelatnosti može se dati do 30 godina.

II. NAKNADA ZA KONCESIJU

Članak 4.

Naknada za koncesiju je prihod proračuna Općine
Majur i namjenjena je za izgradnju objekata i ure�aja
komunalne infrastrukture.

Naknada za koncesiju ne može iznositi manje od
2% ostvarenih prihoda od obavljanja komunalne
djelatnosti.

III. ODLUKA O DODJELI KONCESIJE

Članak 5.

Odluka o dodjeli koncesije donosi se na temelju
javnog natječaja.

Članak 6.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
koncesije donosi Općinsko vijeće Općine Majur.

Javni natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 7.

Postupak prikupljanja ponuda na javnom natječaju
kao i prijedloga za Općinsko vijeće Općine Majur
provodi povjerenstvo koje imenuje Općinsko vijeće
Općine Majur.

Članak 8.

Povjerenstvo iz članka 7. ove Odluke utvr�uje
prijedlog Odluke o dodjeli koncesije s obrazloženjem
i dostavlja ga Općinskom vijeću Općine Majur na
usvajanje.

Članak 9.

Odluka o dodjeli koncesije donosi Općinsko vijeće
Općine Majur rukovodeći se naročito sljedećim
elementima:

1. poslovnim ugledom podnositelja ponude,

2. sposobnosti za ostvarivanje koncesije,

3. povoljnost ponude u financijskom i tehničkom
pogledu,

4. povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja
i zaštite okoliša.

Članak 10.

Odluka o dodjeli koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se dodjeljuje koncesija,

2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

3. visina i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pružene usluge,

5. obaveze za koncesionara.

Članak 11.

Protiv Odluke o dodjeli koncesije nije dopuštena
žalba, već se protiv nje može pokrenuti upravni
postupak.

IV. UGOVOR O KONCESIJI

Članak 12.

Ugovor o koncesiji, na temelju Odluke o dodjeli
koncesije, s odabranim podnositeljem ponude sklapa
i potpisuje načelnik Općine Majur.

Članak 13.

Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

3. visina i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. način formiranja cijene i naplate pružene usluge,

5. prava i obveze davatelja koncesije (nadzor
nad obavljanjem usluga, osiguranje uvjeta i dr.),

6. prava i obveze korisnika koncesije,

7. jamstva korisnika koncesije,

8. uvjete otkaza i raskida ugovora unutar roka
korištenja koncesije,

9. ugovorne kazne.

Članak 14.

Koncesija prestaje:

1. istekom vremena na koje je koncesija dodjeljena,
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2. prestankom pravne ili fizičke osobe korisnika
koncesije,

3. otkazom ugovora o koncesiji,

4. sporazumom stranaka.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stručne poslove oko pripreme dokumentacije za
provedbu javnog natječaja obavlja Jedinstveni upravni
odjel Općine Majur koji obavlja i poslove nadzora
nad obavljanjem odre�ene komunalne djelatnosti i
podnosi izvještaje Općinskom vijeću Općine Majur o
načinu i kvaliteti pružanja usluga utvr�enih odlukom
i Ugovorom o koncesiji.

Članak 16.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-02/02-01/1
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 23. rujna 2002.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

51.

Na temelju članka 13a. stavka 2., a u svezi s
člankom 4. stavka 1. točke 4. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 17. Statuta
Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02),
Općinsko vijeće Općine Majur na 15. sjednici održanoj
23. rujna 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o povjeravanju obavljanja komunalnih
djelatnosti temeljem pisanog ugovora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom odre�uju se komunalne djelatnosti
čije se obavljanje može povjeriti fizičkoj ili pravnoj
osobi na temelju pisanog ugovora, a financiraju se
iz proračuna Općine Majur.

Komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovog članka
su:

1. Odvodnja atmosferskih voda,

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

3. Održavanje javnih površina,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta,

5. Održavanje groblja,

6. Javna rasvjeta.

Članak 2.

Pisani ugovor u smislu ove Odluke je pravni posao
- ugovor kojim Općina Majur, kao naručitelj ustupa
pod odre�enim uvjetima pravo obavljanja komunalnih
djelatnosti iz članka 1. ove Odluke pravnoj ili fizičkoj
osobi registriranoj za obavljanje te djelatnosti.

Ugovore iz stavka 1. ovog članka može se sklopiti
najdulje na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

Značenje komunalnih djelatnosti pobliže su
propisane odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

II. POSEBNE ODREDBE

1. Natječaj i odluka o ustupanju komunalne
djelatnosti

Članak 4.

Odluka o dodjeli komunalne djelatnosti donosi
se na temelju natječaja.

Članak 5.

Odluku o raspisivanju natječaja donosi Općinsko
vijeće Općine Majur.

Natječaj se objavljuje na način propisan odredbama
Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/
01) ili odredbama Uredbe o postupku nabave roba,
radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine«
broj 14/02).

Članak 6.

Postupak prikupljanja ponuda po obavljenom
natječaju kao i prijedloga za Općinsko vijeće Općine
Majur provodi povjerenstvo koje imenuje Općinsko
vijeće Općine Majur.

Članak 7.

Stručno povjerenstvo iz članka 7. ove Odluke
utvr�uje prijedlog s obrazloženjem i dostavlja ga
Općinskom vijeću Općine Majur na usvajanje.

Članak 8.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi
Općinsko vijeće Općine Majur, rukovodeći se naročito
sljedećim elementima:

1. poslovnim ugledom podnositelja ponude,

2. sposobnosti za ostvarivanje povjerene
komunalne djelatnosti,
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3. povoljnost ponude u financijskom i tehničkom
pogledu,

4. povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja
i zaštite okoliša.

Članak 9.

Odluka iz članka 9. ove Odluke obavezno sadrži:

1. djelatnost koja se dodjeljuje fizičkoj ili pravnoj
osobi,

2. vrijeme na koje se povjerava obavljanje
komunalne djelatnosti,

3. cijena i način naknade za povjerenu komunalnu
djelatnost,

4. jamstvo fizičke ili pravne osobe za kvalitetu i
točnost obavljanja povjerene mu komunalne djelatnosti.

Članak 10.

Protiv Odluke o ustupanju obavljanja komunalne
djelatnosti nije dopuštena žalba, već se protiv nje
može pokrenuti upravni postupak.

III. UGOVOR

Članak 11.

Pisani ugovor, na temelju Odluke o ustupanju
obavljanja komunalne djelatnosti, s odabranim
podnositeljem ponuda sklapa i potpisuje načelnik
Općine Majur.

Članak 12.

Ugovor obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se ugovor sklapa,

2. vrijeme na koje je ustupljeno obavljanje
komunalne djelatnosti,

3. visina i način plaćanja,

4. način formiranja cijene i naplate pružene usluge,

5. prava i obveze davatelja (nadzor nad obavljanjem
usluga, osiguranje uvjeta i dr.),

6. prava i obveze korisnika,

7. jamstva korisnika,

8. uvjete otkaza i raskida ugovora,

9. ugovorne kazne.

Članak 13.

Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti prestaje:

1. istekom vremena na koje je ugovor sklopljen,

2. prestankom pravne ili smrću fizičke osobe
korisnika,

3. otkazom ugovora ugovornih strana,

4. sporazumom stranaka.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Stručne poslove oko pripreme dokumentacije za
provedbu natječaja obavlja Jedinstveni urpavni odjel
Općine Majur koji obavlja i poslove nadzora nad

obavljanjem odre�ene komunalne djelatnosti i podnosi
izvještaje Općinskom vijeću Općine Majur o načinu i
kvaliteti pružanja usluga utvr�enih odlukom i ugovorom
o ustupanju obavljanja odre�ene komunalne djelatnosti.

Članak 15.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-02/02-01/1
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 23. rujna 2002.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

52.

Na temelju članka 61. i 63. Zakona o javnoj nabavi
(»Narodne novine« broj 117/01), a u svezi s člankom
8. Uredbe o javnoj nabavi roba, radova i usluga
male vrijednosti (»Narodne novine« broj 14/02), te
članka 17. i 82. Statuta Općine Majur (»Službeni
vjesnik« broj 2/02 i 4/02), Općinsko vijeće Općine
Majur, nakon razmatranja prispjelih ponuda za
održavanje javne rasvjete u Općini Majur na 15.
sjednici održanoj 23. rujna 2002. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje
javne rasvjete

I.

Utvr�uje se da je najpovoljniju ponudu za održavanje
javne rasvjete u Općini Majur dalo poduzeće »E.G.M.«
proizvodno uslužni obrt vl. Mate Pavelić iz Siska,
Novo Praćno, kbr. 46 pa se ista i prihvaća

Opisani posao se ustupa spomenutom poduzeću
za 2002., 2003. i 2004. godinu.

II.

Općina Majur će s najpovoljnijim ponuditeljem
sklopiti ugovor kojim će se urediti me�usobna prava
i obveze ugovorenih strana.

III.

Zainteresirane strane obavijestiti o učinjenom
odabiru u roku od osam dana.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Majur.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 350-05/02-01/5
Urbroj: 2176/14-02-01/1
Majur, 23. rujna 2002.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

53.

Na temelju članka 61. i 63. Zakona o javnoj nabavi
(»Narodne novine« broj 117/01) i članka 17. i 82.
Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i
4/02), Općinsko vijeće Općine Majur, nakon razmatranja
prispjelih ponuda za obnovu zgrade općinskih tijela
u Majuru, Kolodvorska 4, na 15. sjednici održanoj
23. rujna 2002. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o odabiru najpovoljnije ponude za obnovu
devastirane zgrade općinskih tijela u Općini

Majur u Majuru

I.

Utvr�uje se da je najpovoljniju ponudu za obnovu
devastirane zgrade općinskih tijela u Majuru,
Kolodvorska 4, dalo poduzeće »Andrašek« d.o.o. iz
Petrinje, M. Gupca 43, po cijeni u iznosu od 341.150,50
kuna (slovima: tristočeterdesetjednatisućastopedeset
kuna i pedeset lipa) bez PDV-a, pa se ista i prihvaća.

II.

Općina Majur će s najpovoljnijim ponuditeljem
sklopiti ugovor kojim će se urediti me�usobna prava
i obveze ugovornih strana.

III.

Zainteresirane strane obavijestiti o učinjenom
odabiru u roku od osam dana.

IV.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 350-05/02-01/4
Urbroj: 2176/14-02-01-1
Majur, 23. rujna 2002.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.

54.

Na temelju članka 17., a u svezi s odredbama
članka 12. stavka 1. točke 1. Statuta Općine Majur
(»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02), te članka 5.
Odluke o provo�enju akcija uljepšavanja naselja na
području Općine Majur, Klasa: 350-07/02-1/1, Urbroj:
2176/14-02-01-1 od 18. srpnja 2002. godine, Općinsko
vijeće Općine Majur na 14. sjednici održanoj 18.
srpnja 2002. godine donijelo je

R J E Š E N J E

o formiranju Povjerenstva za provo�enje i
ocjenjivanje akcije uljepšavanja naselja na

području Općine Majur

I.

Ovim Rješenjem formira se Povjerenstvo za
provo�enje i ocjenjivanje akcije uljepšavanja naselja
na području Općine Majur.

II.

U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju
se:

1. Ana Šarić, predsjednik,

2. Jadranka Solomun, za MO Majura - član,

3. Marija Lazić, za MO Stublja - član,

4. Višnja Cagarić, za MO Graboštani - član,

5. Marija Bunjevac, za MO Mračaja - član,

6. Marica Komušanac, za MO G. Hrastovac -
član,

7. Branka Tuškan, za MO Svinica - član,

8. Borka Crnojević, za MO Krčevo - član.

III.

Povjerenstvo iz točke II. ovog Rješenja organizira,
prati u utvr�uje redosljed najure�enijih kuća, okućnica
i naselja, te predlaže Općinskom vijeću Općine Majur
najuspješnije za dodjeljivanje nagrada.

IV.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 350-07/02-01/2
Urbroj: 2176/14-02-01/1
Majur, 18. srpnja 2002.

Predsjednik
Ana Šarić, v.r.
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S A D R Ž A J

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

53. Odluka o prekopavanju javnih površina
na području Grada Petrinje

54. Odluka o izmjenama Odluke o priključenju
na komunalnu infrastrukturu

55. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
komunalnim djelatnostima

56. Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća
Grada Petrinje

57. Odluka o osnivanju Odbora za dodjelu
javnih priznanja

58. Odluka o osnivanju Odbora za mjesnu
samoupravu

59. Zaključak o zauzimanju stava u svezi
statusa Petrinjske bolnice za kronične
bolesti

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

68. Odluka o prihvaćanju prijedloga o
imenovanju zapovjednika i dva
dozapovjednika Vatrogasne zajednice
Grada Petrinje

69. Odluka o dopuni Odluke o ovlaštenjima
za potpisivanje financijske i druge
dokumentacije

70. Odluka o izmjeni Odluke o radnom
vremenu i uredovnim danima upravnih
tijela Grada Petrinje

71. Zaključak o zaduživanju Upravnog odjela
za komunalno gospodarstvo i imovinu
grada u suradnji s poduzećem »Privreda«
d.o.o. da izvrši preuzimanje ključeva
kotlovnice na »Sajmištu«

72. Zaključak o podržavanju inicijative
Ministarstva obrane, Glavnog stožera
Karlovac, 1112 VP Petrinja za  ure�enje
prilaza u vojarnu Zrin iz smjera
Mažuranićeve ulice

73. Zaključak o skidanju 4. točke Dnevnog
reda sa 22. sjednice Gradskog
poglavarstva

74. Zaključak o davanju suglasnosti Policijskoj
postaji Petrinja za odobrenje novčanih
sredstava za organizaciju svečanog
obilježavanja »Dana Policije«

729

732

732

733

733

734

734

735

735

735

736

736

736

737

75. Zaključak o prihvaćanju prijedloga
Vatrogasne zajednice Grada Petrinje o
cijeni prijevoza pitke vode na području
Grada Petrinje

76. Zaključak o kotlovnici u naselju
»Sajmište«

77. Zaključak o kotlovnicama

78. Zaključak o izboru predstavnika
suvlasnika stambene zgrade Sajmište 3
- 11

79. Zaključak o prihvaćanju »Varijante 1«
Prijedloga nužnih mjera za sanaciju
odlagališta otpada - stručno mišljenje

OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

24. Odluka o pomoći za podmirenje troškova
stanovanja

OPĆINA GVOZD
AKTI TAJNIŠTVA

1. Ispravak Odluke 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

OPĆINA MAJUR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

44. Odluka o dodjeli nagrada najuspješnijim
sudionicima akcije uljepšavanja naselja
na području Općine Majur za 2002. godinu

45. Odluka o ure�enju višenamjenskih
igrališta na području Općine Majur

46. Odluka o sanaciji nerazvrstanih cesta i
puteva na području Općine Majur

47. Odluka o nastavku sanacije Društvenih
domova na području Općine Majur

48. Odluka o agrotehničkim mjerama za
korištenje poljoprivrednog i drugog
zemljišta u Općini Majur

49. Odluka o racionalnom korištenju javne
rasvjete

737

738
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739
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742

743

743

745
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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.

50. Odluka o obavljanju komunalnih
djelatnosti putem koncesije

51. Odluka o povjeravanju obavljanja
komunalnih djelatnosti temeljem pisanog
ugovora

52. Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude
za održavanje javne rasvjete

745

747

748

53. Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude
za obnovu devastirane zgrade općinskih
tijela u Općini Majur u Majuru

54. Rješenje o formiranju Povjerenstva za
provo�enje i ocjenjivanje akcije
uljepšavanja naselja na području Općine
Majur
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