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16.
Na temelju članka 4. Odluke o tijelima trgovačkih 

društava i ustanova u vlasništvu Grada Hrvatska 
Kostajnica (»Službeni vjesnik«, broj 31/04 i 33/04), 
Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica kao 
Skupština trgovačkog društva: Poduzetničkog inkuba-
tora Hrvatska Kostajnica d.o.o., Ratka Djetelića 70, 
Hrvatska Kostajnica, na sjednici održanoj 16. svibnja 
2006. godine donijela je 

O D L U K U 
o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog 

izvješća za 2005. godinu 

Članak 1.
Skupština trgovačkog društva usvaja Izvješće o 

radu i Financijsko izvješće Poduzetničkog inkubato-
ra Hrvatska Kostajnica d.o.o., Ratka Djetelića 70 iz 
Hrvatske Kostajnice za 2005. godinu. 

Članak 2. 
Izvješće o radu i Financijsko izvješće Poduzetničkog 

inkubatora Hrvatska Kostajnica d.o.o. za 2005. godinu 
čini sastavni dio ove Odluke (dopis Urbroj: 363/06 od 
10. svibnja 2006. godine). 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 

GRADSKO POGLAVARSTVO 

KLASA: 022-05/06-01/30 
URBROJ: 2176/02-06-02-1 
Hrvatska Kostajnica, 16. svibnja 2006.

Predsjednik
Tomislav Paunović, v.r.

17.
Na temelju članka 4. Odluke o tijelima trgovačkih 

društava i ustanova u vlasništvu Grada Hrvatska 
Kostajnica (»Službeni vjesnik«, broj 31/04 i 33/04), 
Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica kao 
Skupština trgovačkog društva: JP »Komunalac« d.o.o. 
Unska 1, Hrvatska Kostajnica na 1. sjednici održanoj 
16. svibnja 2006. godine, donijela je 

O D L U K U 
o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog 

izvješća za 2005. godinu 

Članak 1. 

Skupština trgovačkog društva usvaja Izvješće o 
radu i Financijsko izvješće JP »Komunalac« d.o.o., 
Unska 1 iz Hrvatske Kostajnice za 2005. godinu. 

Članak 2. 

Izvješće o radu i Financijsko izvješće JP »Komu-
nalac« d.o.o. za 2005. godinu čini sastavni dio ove 
Odluke (dopis urbroj: 257/06 od 10. travnja 2006. 
godine). 

Članak 3. 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 022-05/06-01/27 
URBROJ: 2176/02-06-02-1 
Hrvatska Kostajnica, 16. svibnja 2006.

Predsjednik
Tomislav Paunović, v.r.
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18.
Na temelju članka 4. Odluke o tijelima trgovačkih 

društava i ustanova u vlasništvu Grada Hrvatska 
Kostajnica (»Službeni vjesnik«, broj 31/04 i 33/04), 
Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica kao 
Skupština trgovačkog društva: UP »Central« d.o.o., V. 
Nazora 1, Hrvatska Kostajnica na 1. sjednici održanoj 
16. svibnja 2006. godine, donijela je 

O D L U K U 
o prodaji UP »Central« d.o.o. iz Hrvatske 

Kostajnice 

Članak 1. 
Zbog teške financijske situacije i problema daljnjeg 

poslovanja, Skupština trgovačkog društva raspisati 
će Javni natječaj za prodaju UP »Central« d.o.o., 
Vladimira Nazora 1 iz Hrvatske Kostajnice. 

Članak 2. 
U cilju raspisivanja Javnog natječaja iz članka 1. 

ove Odluke, izvršiti će se prethodna procjena tržišne 
vrijednosti trgovačkog društva. 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 022-05/06-01/29 
URBROJ: 2176/02-06-02-2 
Hrvatska Kostajnica, 16. svibnja 2006.

Predsjednik
Tomislav Paunović, v.r.

19.
Na temelju članka 4. Odluke o tijelima trgovačkih 

društava i ustanova u vlasništvu Grada Hrvatska 
Kostajnica (»Službeni vjesnik«, broj 31/04 i 33/04), 
Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica kao 
Skupština trgovačkog društva: UP »Central« d.o.o., V. 
Nazora 1, Hrvatska Kostajnica na 1. sjednici održanoj 
16. svibnja 2006. godine, donijela je 

O D L U K U 
o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog 

izvješća za 2005. godinu 

Članak 1. 
Skupština trgovačkog društva usvaja Izvješće o radu 

i Financijsko izvješće UP »Central« d.o.o., V. Nazora 
1 iz Hrvatske Kostajnice za 2005. godinu. 

Članak 2. 
Izvješće o radu i Financijsko izvješće UP »Central« 

d.o.o. za 2005. godinu čini sastavni dio ove Odluke 
(dopis Urbroj: 25/06 od 06. travnja 2006. godine).

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a biti će objavljena u »Službenom vjesniku« Grada 
Hrvatska Kostajnica. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 022-05/06-01/29 
URBROJ: 2176/02-06-02-1 
Hrvatska Kostajnica, 16. svibnja 2006.

Predsjednik
Tomislav Paunović, v.r.

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

7.
Na temelju članka 26. Zakona o trgovini (»Narodne 

novine«, broj 11/96, 101/98, 30/99,  75/99, 76/99, 62/01, 
109/01, 49/03 - pročišćeni tekst i 103/03), članka 3. i 
4. Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i dru-
gih oblika trgovine na malo (»Narodne novine«, broj 
80/01) i članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
(»Službeni vjesnik«, broj 8/03), Gradsko poglavarstvo 
Grada Novske na 15. sjednici održanoj 11. svibnja 
2006. godine donijelo je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o radnom 

vremenu prodavaonica

Članak 1.
U Odluci o radnom vremenu prodavaonica (»Slu-

žbeni vjesnik«, broj 24/01), mijenja se i dopunjuje 
slijedeće:

1. U članku 2., u stavku prvom, iza riječi »prodava-
onice novina« brišu se riječi »i benzinske postaje«.

2. U članku 3. brišu se riječi »benzinske postaje« 
i »i benzinskih postaja«.

3. Iza članka 3. dodaje se članak 3a. koji glasi:
»Benzinske postaje mogu radnim danom, nedjeljom, 

državnim blagdanom i neradnim danom:
- započeti s radom najranije u 6 sati,
- završiti s radom najkasnije u 22 sata.«
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 330-01/06-01/05
URBROJ: 2176/04-02-06-2
Novska, 11. svibnja 2006.

Predsjednik
Antun Vidaković, dipl. ing., v.r.

8.
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj 

nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01, 60/01 i 92/05), 
Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male 
vrijednosti (»Narodne novine«, broj 14/02) i članka 
22. Poslovnika Gradskog poglavarstva (»Službeni 
vjesnik«, broj 8/03), Gradsko poglavarstvo Grada 
Novske na 15. sjednici održanoj 11. svibnja 2006. 
godine donijelo je

I Z M J E N U   I   D O P U N U
Plana nabave za 2006. godinu

I.
U Planu nabave za 2006. godinu (»Službeni vje-

snik«, broj 41/05, 4/06, 7/06) redni broj 4. mijenja se 
i glasi:

Redni broj 4. glasi: 

R0374 3232 Uređenje društvenog doma Ograničeno prikupljanje ponuda, 
  u Sigetcu članak 2. stavak 2. Uredbe 60.000,00

Redni broj 14. mijenja se i glasi:

R0392  3232 Održavanje društvenog doma  
  u Novoj Subockoj

  - tekuće održavanje  Izravno ugovaranje 
  društvenog doma čl. 2. st. 1. toč. 3. Uredbe 20.000,00

  - montaža novog sustava Ograničeno prikupljanje ponuda, 
  grijanja doma čl. 2. stavak 2. Uredbe 30.000,00

Redni broj 18. briše se.

Iza rednog broja 32. dodaju se redni brojevi 33. i 34. i glase:

Redni broj 33. glasi:

R0398
R0398A 3232 Popravci društvenog  Ograničeno prikupljanje ponuda, 

  doma u Paklenici članak 2. stavak 2. Uredbe 70.000,00

Redni broj 34. glasi:

R0419
R0420 3811 Poduzetnička zona Jug
  - Izrada Idejnog rješenja cijele Organičeno prikupljanje ponuda 

  Poduzetničke zone Jug čl. 2. stavak 2. Uredbe 200.000,00
  - Izrada idejnog projekta za  Organičeno prikupljanje ponuda 

  I. fazu Poduzetničke zone Jug čl. 2 stavak 2. Uredbe 150.000,00
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II.

Ova izmjena i dopuna Plana nabave stupa na sna-
gu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom 
vjesniku« Grada Novske. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 030-01/06-01/10
URBROJ: 2176/04-02-05-1
Novska, 11. svibnja 2006.

Predsjednik
Antun Vidaković, dipl. ing., v.r.

9.
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj 

nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01, 60/01 i 92/05), 
Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male 
vrijednosti (»Narodne novine«, broj 14/02) i članka 
22. Poslovnika Gradskog poglavarstva (»Službeni 
vjesnik«, broj 8/03), Gradsko poglavarstvo Grada 
Novske na 16. sjednici održanoj 17. svibnja 2006. 
godine donijelo je

I Z M J E N U   I   D O P U N U
Plana nabave za 2006. godinu

I.
U Planu nabave za 2006. godinu (»Službeni vje-

snik«, broj 41/05, 4/06 i 7/06), redni broj 9. mijenja 
se i glasi:

Redni broj 9. glasi: 

R0334 3232 Popravci doma u Rajiću
  - soboslikarski radovi Izravno ugovaranje 

   čl. 2. st. 1. toč. 3. Uredbe 20.000,00
  - bravarski radovi Izravno ugovaranje 

   čl. 2. st. 1. toč. 3. Uredbe 10.000,00
  - ostali Izravno ugovaranje 

   čl. 2. st. 1. toč. 3. Uredbe 20.000,00

Iza rednog broja 32. dodaju se redni brojevi 33. i 34. i glase:

Redni broj 33. glasi:

R0398 3232 Popravci društvenog doma  
  u Paklenici

R0398A  - priključci na komunalnu Izravno ugovaranje 
  infrastrukturu čl. 2. st. 1. toč. 3. Uredbe 10.000,00

  - uređenje društvenog doma Ograničeno prikupljanje ponuda 
   čl. 2. st. 2. Uredbe 60.000,00

Redni broj 34. glasi:

R0384 3232 Završetak spomenika i uređenje  
  okoliša u naselju Kozarice

  - Završetak spomenika Izravno ugovaranje 
   čl. 2. st. 1. toč. 3. Uredbe 18.000,00

  - Postavljanje klupe s Izravno ugovaranje 
  uređenjem okoliša čl. 2. st. 1. toč. 3. Uredbe 7.000,00

II.
Ova izmjena i dopuna Plana nabave stupa na sna-

gu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom 
vjesniku« Grada Novske. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 030-01/06-01/09
URBROJ: 2176/04-02-05-1
Novska, 17. svibnja 2006.

Predsjednik
Antun Vidaković, dipl. ing., v.r.
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AKTI GRADONAČELNIKA

1.
Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju 

(»Narodne novine«, broj 174/04) 8. svibnja 2006. go-
dine gradonačelnik Grada Novske donio je

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite 

i spašavanja za Grad Novsku

Članak 1.
Osniva se Zapovjedništvo zaštite i spašavanja za 

područje Grada Novske u svrhu upravljanja, rukovo-
đenja i koordiniranja u aktivnosti zaštite i spašavanja 
u katastrofama i većim nesrećama.

Članak 2.
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja za Grad Novsku 

rukovodi i zapovijeda operativnim snagama na razini 
Grada i obavlja druge zadatke propisane Zakonom o 
zaštiti i spašavanju.

Članak 3.
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja za Grad Novsku 

čine zapovjednik Zapovjedništva, zamjenik zapovje-
dnika, te 10 (deset) članova i to:

 1. Antun Vidaković, zapovjednik,
 2. Željko Soldo, zamjenik zapovjednika,
 3. Božidar Pugelnik, član,
 4. Tomislav Bogojević, član,
 5. Dragica Ivezić-Lalić, član,

 6. Davor Štimac, član,
 7. Venko Vukša, član,
 8. Vinko Maček, član,
 9. Pavo Kutleša, član,
 10. Ivan Hećimović, član,
 11. Marija Kovačević, član,
 12. Marica Cikojević, član.

Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Rješenje o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada 
Novske od 18. studenoga 1994. godine (Klasa: 810-
06/94-01/01) i Rješenje o dopuni Rješenja o imenova-
nju Stožera civilne zaštite Grada Novske (»Službeni 
vjesnik«, broj 19/03 i 25/04).

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavljuje se u »Službenom vjesniku« Grada Nov-
ske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADONAČELNIK

KLASA: 810-01/06-01/01
URBROJ: 2176/04-02-06-07
Novska, 8. svibnja 2005.

Gradonačelnik
Antun Vidaković, dipl. ing., v.r.

OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

25.
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 27. 
Statuta Općine Dvor (»Sužbeni vjesnik«, broj 19/01, 
13/02, 4/03, 9/03, 10/04, 29/05 i 31/05), Općinsko 
vijeće Općine Dvor na sjednici održanoj 15. svibnja 
2006. godine donijelo je 

O D L U K U 
o korištenju javnih površina na području Općine 

Dvor 

I. OPćE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se javne površine koje 

se mogu dati na korištenje, postupak za ishođenje 

korištenja javnih površina, te visina i način plaćanja 
naknade za korištenje javnih površina na području 
Općine Dvor. 

Članak 2. 

Javne površine, u smislu ove Odluke, su sve one 
površine koje nisu u vlasništvu pravne ili fizičke os-
obe i koje služe javnoj uporabi (ulice, trgovi, ceste, 
parkirališta, nogostupi, pješačke staze, javni prolazi 
između zgrada i drugi otvoreni prostori oko zgrada, 
čekaonice i stajališta, parkovi, zelene površine uz 
ceste, obale rijeka, neizgrađeno građevinsko zemijište 
i sl.). 

Javnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se 
i prostori određeni za prodaju robe izvan prodavaonica, 
utvrđeni posebnom odlukom. 
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Članak 3. 
Na javne površine mogu se trajnije ili povremeno 

postavljati kiosci, razni montažni, pokretni objekti i 
naprave i slično. 

Kiosci su prenosivi objekti koji se, uz priključenje 
na komunalnu infrastrukturu, postavljaju na mjestima 
utvrđenim posebnom odlukom. 

Pokretni objekti i naprave su privremeni objekti 
koji se ne priključuju na komunalnu infrastrukturu, a 
postavljaju se u svrhu sezonske prodaje ili pružanja 
usluga, odnosno za prigodne prodaje (blagdani, 
sajmovi, priredbe i sl.), a to su: vozila, kamp-kućice, 
prikolice, prodajni stolovi, automati za igre, peći 
za pečenje i prodaju plodina, hladnjaci za prodaju 
slastica i sladoleda, pokretni panoi i sl. U naprave, u 
smislu ove Odluke ubrajaju se i ljetne terase ispred 
ugostiteljskih objekata. 

Korištenjem javnih površina smatra se i zauzeće javnih 
površina postavljanjem skela kod većih građevinskih 
radova ili kada se na istima uskladištava građevinski 
materijal. 

Članak 4. 
Kiosci se postavljaju na temelju ugovornog odnosa 

zakupa za postavu kioska u trajanju od najmanje šest 
mjeseci. 

Pokretni objekti i naprave postavljaju se na temelju 
rješenja, privremeno, bez ugovornog odnosa, u trajanju 
do šest mjeseci. 

Rješenje iz stavka 1. ovog članka može zamijeniti 
potvrda o naplati korištenja mjesta na javnoj površini koju, 
u dane organiziranja određenih prigodnih manifestacija, 
na licu mjesta može izdati komunalni redar. 

Članak 5. 
Ugovorom o zakupu iz stavka 1. članka 4. ove 

Oduke utvrđuju se ugovorne strane, lokacija na kojoj se 
postavlja kiosk, namjena, vrijeme trajanja zakupa, iznos 
zakupnine, način plaćanja, razlozi za otkaz i sI. 

Rješenjem iz stavka 2. članka 4. ove Odluke utvrđuje 
se korisnik, obveznik najma, lokacija i površina zauzete 
javne površine, namjena pokretne naprave, vrijeme 
korištenja, iznos naknade po m2, obvezu korisnika 
da po prestanku korištenja javnu površinu dovede u 
prvobitno stanje i drugo. 

Članak 6. 
Temeljem podnesene zamolbe Općinsko poglavar-

stvo će donijeti odluku o odobrenju lokacije i površine 
za postavljanje kioska za period duži od šest mjeseci, 
a temeljem koje će općinski načelnik potpisati ugovor 
o zakupu javne površine. Odredbe ugovora o zakupu 
javne površine utvrđuje Općinsko poglavarstvo. 

Temeljem podnesene zamolbe Upravni odjel za 
gospodarstvo izdat će rješenje o korištenju javne 
površine za period kraći od šest mjeseci. 

Članak 7. 
Korisnici javnih površina dužni su se pridržavati 

Odluke o komunalnom redu. 

Članak 8. 
Ispred ugostiteljskih objekata mogu se postaviti 

stolovi i stolice, te ograđene montažne terase ukoliko 
ne ometaju slobodno kretanje vozila i pješaka. Isto se 
odnosi i na postavljanje pokretnih naprava. 

II. VISINA ZAKUPNINE I NAKNADA ZA PRIVRE-
MENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 9. 
Zakupnina i naknada za korištenje javnih površina 

prihod su Proračuna Općine Dvor i namijenjeni su 
održavanju javnih površina. 

Članak 10. 
Visina zakupnine javne površine za postavljanje ki-

oska, prikolica, kamp-kućica i drugih objekata u periodu 
dužem od šest mjeseci određuje se kako slijedi: 

1. u zoni gdje postoji mogućnost priključenja 
na komunalnu infrastrukturu u iznosu od 30,00 Kn 
mjesečno po m2 zauzete javne površine,

2. u zoni gdje ne postoji mogućnost priključenja 
na komunalnu infrastrukturu u iznosu od 20,00 Kn 
mjesečno po m2 zauzete javne površine.

Članak 11. 
Visina naknade za korištenje javne površine utvrđuje 

u iznosu, kako slijedi: 

1.  za postavljeni štand ili klupu za prodaju cvijeća, svijeća, voća i povrća,      
 čestitki, dječjih igračaka i druge robe široke potrošnje 20,00 Kn/m2 dnevno 

2. za postavljenu ljetnu terasu 10,00 Kn/m2 mjesečno
3.  za postavljanje zamrzivača, automata za prodaju pića i sladoleda,      

 ambulantnu prodaju i sl.  20,00  Kn/m2 dnevno 
4.  za pokretnu trgovačku radnju  20,00  Kn/m2 dnevno 
5.  za pokretnu ugostiteljsku radnju  25,00  Kn/m2 dnevno 
6.  za postavljanje peći za pečenje plodina  15,00  Kn/m2 dnevno 
7.  za zabavne radnje i luna park  5,00  Kn/m2 dnevno 
8.  za cirkus  3,00  Kn/m2 dnevno 
9.  za prodaju božićnih jelki  20,00  Kn/m2 dnevno 
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Članak 12. 

Na temelju ugovora o zakupu iz članka 10. Rje-
šenja o korištenju javne površine iz članka 11. ove 
Odluke ispostavlja se račun podnositelju zahtijeva za 
korištenje javne površine. 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13. 

Za provedbu odredbi ove Odluke zadužuje se Upravni 
odjel za gospodarstvo, a nadzor nad privremenim ko-
rištenjem javnih površina obavlja komunalni redar. 

Članak 14. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, a bit će objavljena u »Službenom vjesniku« 
Općine Dvor. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPćINA DVOR 

OPćINSKO VIJEćE 

KLASA: 363-05/06-01/02
URBROJ: 2176/08-06-02-01/01
Dvor, 15. svibnja 2006.

Predsjednik
Miloš Mrkobrada, v.r.

26.
Temeljem članka 31. Zakona o komunalnom go-

spodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni 
tekst, 82/04 i 110/04 - uredba), te članka 27. Statuta 
Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 19/01, 13/02, 
4/03, 9/03, 10/04, 29/05 i 31/05), Općinsko vijeće 
Općine Dvor na sjednici održanoj 15. svibnja 2006. 
godine donijelo je 

O D L U K U 
o komunalnom doprinosu 

I. OPćE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja 
visine komunalnog doprinosa te visina komunalnog 
doprinosa u Općini Dvor: 

-  područja zona za plaćanje komunalnog dopri-
nosa u Općini Dvor, 

-  jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 
utvrđena po m3 građevine, za pojedine zone, 

-  način i rokovi plaćanja komunalnog doprino-
sa, 

-  opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedina-
čnim slučajevima može odobriti djelomično ili 
potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog 
doprinosa, 

-  izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za 
slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od 
plaćanja komunalnog doprinosa. 

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje 
se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za: javne površine, nera-
zvrstane ceste, groblja i krematorije i javnu rasvjetu. 

Komunalni doprinos je prihod Proračuna Općine 
Dvor koji služi za financiranje gradnje objekata i ure-
đaja komunalne infrastrukture predviđenih Programom 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za svaku kalendarsku godinu. 

II. ZONE ZA PLAćANJE KOMUNALNOG DOPRI-
NOSA 

Članak 3. 

U Općini Dvor utvrđuju se područja zone za plaćanje 
komunalnog doprinosa, ovisno o pogodnosti položaja 
određenog područja i stupnju opremljenosti objektima 
i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi: 

I zona - naselja: 

 Dvor, Zamlača i Ulica Matice hrvatske u Mati-
jevićima

II zona - naselja: 

 Matijevići (osim Ulice Matice hrvatske), Struga 
Banska, Unčani, Golubovac Divuški, Divuša, 
Kozibrod, Vanići i Hrtić 

III zona - naselja: 

 Kuljani, Volinja, Grmušani, ćore, Trgovi, Ruje-
vac, Gvozdansko, Komora, Donji Žirovac, Donji 
Javoranj, Gornji Javoranj, Brđani Zrinski, Gornja 
Oraovica, Gornja Stupnica, Donja Oraovica, 
Gorička, Lotine, Paukovac, Šegestin, Javornik, 
Donja Stupnica i Pedalj 

IV zona - naselja: 

 Ljeskovac, Buinja, Donji Dobretin, Draškovac, 
Gage, Glavičani, Gornji Dobretin, Grabovica, 
Javnica, Jovac, Kepčije, Ljubina, Riječani Bu-
injski, Rogulje, Rudeži, Sočanica, Stanić Polje, 
Šakanlije, Švrakarica, Udetin, Vrpolje Bansko, 
Zakopa i zrin 

V zona - naselja: 

 Čavlovica, Gornji Žirovac, Kobiljak, Majdan, 
Kosna, Kotarani, Ostojići i Zut 
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III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DO-
PRINOSA 

Članak 4. 
Komunalni doprinos obračunava se po prostornom 

metru građevine koja se gradi na građevnoj čestici. 
Kod uklanjanja postojeće građevine radi gradnje nove 
ili kod dogradnje postojeće građevine komunalni do-
prinos se obračunava za razliku u obujmu u odnosu 
na prijašnju građevinu. 

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun 
komunalnog doprinosa propisan je Pravilnikom o 
načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun 
komunalnog doprinosa. 

Za područje Općine Dvor utvrđuje se jedinična 
vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine 
po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 
građevine, kako slijedi: 

Objekti i uređaji komunalne infrastrukture I zona II zona III zona IV zona V zona
- javne površine 5,00 3,00 2,00 2,00 2,00
- nerazvrstane ceste 6,00 5,00 3,00 3,00 3,00
- groblja 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- javna rasvjeta 6,00 5,00 3,00 3,00 3,00
Ukupno 20,00 15,00 10,00 10,00 10,00

IV. NAČIN I ROKOVI PLAćANJA KOMUNALNOG 
DOPRINOSA 

Članak 5. 
Komunalni doprinos obveznik plaća uplatom na 

žiro-račun Općine Dvor na osnovu konačnog rješenja 
o komunalnom doprinosu, s time da obveza plaćanja 
komunalnog doprinosa dospijeva na dan konačnosti 
akta na temelju kojega se može graditi. 

Komunalni doprinos obveznik koji gradi stambeni 
objekt može platiti u 24 jednaka mjesečna obroka u 
roku od dvije godine od dana dospijeća obveze komu-
nalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka, uz uvjet da 
prvi obrok ne može biti manji od 30% ukupne obveze 
plaćanja komunalnog doprinosa. 

Komunalni doprinos obveznik koji gradi poslovni 
objekt može platiti u 36 jednakih mjesečnih obroka u 
roku od 3 godine od dana dospijeća obveze komunal-
nog doprinosa iz stavka 1. ovog članka, uz uvjet da 
prvi obrok ne može biti manji od 30% ukupne obveze 
plaćanja komunalnog doprinosa. 

Na neisplaćene obroke obračunava se kamata u 
visini eskontne stope Hrvatske narodne banke, a na 
dospjele i neplaćene obroke obračunava se zakonska 
zatezna kamata koja se plaća za neplaćene javne 
prihode. 

V. OSLOBAĐANJE OD PLAćANJA KOMUNALNOG 
DOPRINOSA 

Članak 6. 
Općinsko poglavarstvo Općine Dvor može osloboditi 

u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa 
investitore koji grade građevine namijenjene zdrav-
stvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj 
kulturi, športu, te predškolskom, osnovnom i sre-
dnjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih 
ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu 
Općine Dvor. 

Općinsko poglavarstvo Općine Dvor može osloboditi 
djelomično do iznosa od 50% obveze plaćanja investi-
tore koji grade građevine za potrebe javnih ustanova 
i trgovačkih društava koja su u suvlasništvu Općine 
Dvor i Sisačko-moslavačke županije, te investitore koji 
grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture. 

VI. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLO-
BAĐANJA OD PLAćANJA KOMUNALNOG DO-
PRINOSA 

Članak 7. 
U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog 

doprinosa iz članka 5. ove Odluke, sredstva potrebna 
za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastru-
kture iz stavka 1. članka 22. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, osigurat će se u Proračunu Općine Dvor 
iz sredstava poreznih prihoda. 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 8.
Danom primjene ove Odluke prestaju važiti odre-

dbe Odluke o komunalnom doprinosu Općine Dvor 
(»Službeni vjesnik«, broj 28/04).

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPćINA DVOR 

OPćINSKO VIJEćE 

KLASA: 363-02/06-01/05 
URBROJ: 2176/08-06-02-01/01 
Dvor, 15. svibnja 2006.

Predsjednik
Miloš Mrkobrada, v.r.
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27.
Temeljem članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama 

(»Narodne novine«, broj 105/97, 5/98 i 104/00) i 
članka 27. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, 
broj 19/01, 13/02, 4/03, 9/03, 10/04, 29/05 i 31/05), 
Općinsko vijeće Općine Dvor na sjednici održanoj 15. 
svibnja 2006. godine donijelo je 

O D L U K U 
o imenovanju ravnatelja Knjižnice i čitaonice u 

Dvoru 

Članak 1. 
Za ravnatelja Knjižnice i čitaonice u Dvoru imenuje 

se Biserka Cvetojević iz Dvora, Ul. Grada Vukovara 
15, na vrijeme od četiri godine. 

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

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.

 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPćINA DVOR 

OPćINSKO VIJEćE

KLASA: 612-04/06-01/03 
URBROJ: 2176/08-06-02-01/01 
Dvor, 15. svibnja 2006.

Predsjednik
Miloš Mrkobrada, v.r.

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

12.
Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi 

(»Narodne novine«, broj 117/01 i 92/05) i članka 39. 
Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 19/01, 
13/02, 4/03, 9/03 i 10/04), Općinsko poglavarstvo 
Općine Dvor na sjednici održanoj 22. svibnja 2006. 
godine donijelo je

O D L U K U
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i 

provedbu postupka kreditnog zaduživanja

Članak 1.
1. Naručitelj: Općina Dvor - Općinsko poglavarstvo, 

MB: 01293303
2. Odgovorna osoba naručitelja: općinski načelnik 

- Milan Oblaković
3. Članovi Stručnog povjerenstva:
 a) Stevo Paripović - voditelj Stručnog   

  povjerenstva
 b) Nikola Arbutina - član
 c) Dijana Knežević - član
4. Predmet nabave: usluga kreditiranja Općine 

Dvor radi nabave novog specijalnog vozila za 
sakupljanje i odvoz komunalnog otpada

5. Način nabave: izravna pogodba
6. Rok provedbe postupka: 30. lipnja 2006. godi-

ne
7. Planirana vrijednost nabave: 410.000,00 kn
8. Način i uvjeti plaćanja: virmanom u mjesečnim 

anuitetima
9. Način na koji su osigurana financijska sredstva 

za nabavu: Općinski proračun.

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

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPćINA DVOR

OPćINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 403-02/06-01/02
URBROJ: 2176/08-06-02-02/01
Dvor, 22. svibnja 2006.

Predsjednik
Milan Oblaković, v.r.

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

3.
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5., članka 53. 

stavka 3. Zakona i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 
vjerodostojno tumačenje, 129/05), članka 51. stavka 
1. točke 11. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vje-
snik«, broj 19/01 i 4/06), u svezi članka 2. i 5. Odluke 
o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 35/03), te članka 29 
Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Lekenik 
(»Službeni vjesnik«, broj 23/94), Općinsko poglavarstvo 
Općine Lekenik na 14. sjednici održanoj 15. svibnja 
2006. godine donosi 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Lekenik 

Članak 1. 
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upra-

vnog odjela Općine Lekenik kojeg je donijelo Općinsko 
poglavarstvo Općine Lekenik na 39. sjednici održanoj 
2. ožujka 2004. god. Klasa: 023-05/04-01/02; Urbroj: 
2176/12-04-01, a koji se primjenjuje od 1. 4. 2004. 
godine u članku 6., nakon Rednog broja 11. dodaje 
se Redni broj 12 koji glasi:
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REFERENT ZA SIGURNOST, VATROGASTVO I CIVILNU ZAŠTITU

Prati i analizira stanje na području vatrogastva, civilne zaštite i 
sigurnosti objekata te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera, 
predlaže program javnih potreba na području vatrogastva, prati 
rad udruga na području vatrogastva, izrađuje i predlaže akte koje 
donosi Općinsko vijeće i Općinsko poglavarstvo ažurira plan zaštite 
od požara i plan zaštite na radu, odgovoran je za izradu i provedbu 
svih planova i akata koji se odnose na sigurnost, vatrogastvo i ci-
vilnu zaštitu, planira i organizira osposobljavanje radnika za rad na 
siguran način iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, obavlja 
i druge poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika.

- srednja stručna sprema tehničke 
struke, 5 godina radnog staža u 
struci, položen državni stručni 
ispit.

Članak 2. 
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unu-

tarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Lekenik stupa na snagu 8 (osam) dana po objavi u 
»Službenom vjesniku« Općine Lekenik. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPćINA LEKENIK 

OPćINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 023-05/06-01/02 
URBROJ: 2176/12-06-02 
Lekenik, 15. svibnja 2006.

Predsjednik
Ivica Perović, v.r.

4.
Na temelju članka 51. stavka 1. točke 4. Statuta 

Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 19/01 i 4/06), 
te članka 29. Poslovnika Općinskog poglavarstva Opći-
ne Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 23/94), Općinsko 
poglavarstvo Općine Lekenik na 14. sjednici održanoj 
15. svibnja 2006. godine donosi 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o 

zajedničkom financiranju obnove kolničkog 
zastora LC 33005, ŽUC-a Sisak 

I.
Prihvaća se prijedlog Sporazuma o zajedničkom 

financiranju obnove kolničkog zastora LC 33005 na 
dionici Brežane, u dužini od 700 (sedamsto) metara, 
Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke žu-
panije, S. i A. Radića 33. 

II.
Općina Lekenik sudjeluje u sufinanciranju troškova 

izvođenja radova iz točke I. ovog Zaključka u iznosu od 
50.000,00 (pedeset) tisuća kuna, sukladno članku 2. 
stavak 4. alineja e, Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2006. godinu (»Službeni vjesnik«, 
broj 39/05), dok će razliku do ukupnog iznosa ugo-
vorenih radova osigurati Županijska uprava za ceste 
iz vlastitih izvora. 

III.
Postupak nabave, te odabira najpovoljnijeg po-

nuditelja za izvođenje radova iz točke I. Zaključka, 
sukladno Zakonu o javnoj nabavi (»Narodne novine«, 
broj 117/01 i 92/05) izvršit će Županijska uprava za 
ceste Sisačko-moslavačke županije. 

IV.
Protiv ovog Zaključka ne može se izjaviti žalba, 

već se može pokrenuti upravni spor. 

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u 

»Službenom vjesniku« Općine Lekenik. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPćINA LEKENIK 

OPćINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-07/06-01/02 
URBROJ: 2176/112-06-03 
Lekenik, 15. svibnja 2006. 

Predsjednik
Ivica Perović, v.r.

5.
Na temelju članka 35. stavka 5. i stavka 8. Zakona 

o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novi-
ne«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01), 
članka 51. stavka 1. točke 6. Statuta Općine Lekenik 
(»Službeni vjesnik«, broj 19/01 i 4/06), te članka 29. 
Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Lekenik 
(»Službeni vjesnik«, broj 23/94), Općinsko poglavarstvo 
Općine Lekenik na 14. sjednici održanoj 15. svibnja 
2006. godine, odlučujući o zamolbi Jurice Pavelića iz 
Zagreba, IV Vrbik 4, donosi 

R J E Š E N J E
o odbijanju zamolbe Jurice Pavelića koja se 

odnosi na zamjenu poljskih puteva

I.
Odbija se zamolba Jurice Pavelića iz Zagreba, IV 

Vrbik 4 koja se odnosi na zamjenu poljskih puteva k.č. 
1230/20, 1230/21, 1230/22, 1230/23, 1232/3, 1233/3, 
1233/4, 1230/24 za put k.č.1318 koji ima svojstvo 
javnog dobra, sve k.o. Vukojevac. 
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II. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u 

»Službenom vjesniku« Općine Lekenik. 

Obrazloženje 

Jurica Pavelić iz Zagreba, IV Vrbik 4, Općinskom 
poglavarstvu Općine Lekenik 24. siječnja 2006. godi-
ne, predložio je zamjenu poljskih puteva k.č. 1230/20, 
1230/21, 1230/22, 1230/23, 1232/3, 1233/3, 1233/4 i 
1230/24 kao zemljišta koje se nalazi u njegovu vlasniš-
tvu za Put na međi Buna k.č.1318, koje ima svojstvo 
javnog dobra. Sve u k.o. Vukojevac. 

Prijedlog je obrazložio činjenicom da predstojeći 
put k.č. 1318 prolazi između njegovih posjeda, a za-
mjenom bi svoj posjed objedinio u cjelinu, budući da 
novim putem ostaje nesmetan prilaz do parcela koje 
su u dubini ispod njegovog posjeda. 

Uvidom u Izvadak iz zemljišne knjige utvrđeno je da 
predložena čestica u zamjenu 1233/3 nije u vlasništvu 
predlagatelja, radi čega je riješeno kao u izreci. 

Pouka o pravnom lijeku: 
Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, već 

se može pokrenuti upravni spor u roku 30 (trideset) 
dana po dostavi istog, sukladno članku 77.a Zako-
na o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 vjerodostojno 
tumačenje, 129/05). 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPćINA LEKENIK 

OPćINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 932-07/06-01/02 
URBROJ: 2176/12-06-07 
Lekenik, 15. svibnja 2006.

Predsjednik
Ivica Perović, v.r.

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

13.
Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne 

novine«, broj 18/98), članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 
broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje i 129/05) 
i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (»Službeni 
vjesnik«, broj 27/01 i 8/06), Općinsko vijeće Općine 
Lipovljani na sjednici održanoj 18. svibnja 2006. go-
dine donijelo je 

O D L U K U 
o grobljima na području Općine Lipovljani 

OPćE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se upravljanje grobljima 

na području Općine Lipovljani i to: 
-  način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta 

na korištenje, 
-  vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna 

mjesta 
-  način ukopa nepoznatih osoba, 
-  ukop i iskop umrle osobe, 
-  održavanje groblja i otklanjanje otpada, 
-  izgradnja i uređenje grobova, 
-  mrtvačnice, 
-  način prijenosa, prijevoza, izlaganja i ukopa 

umrlih, 
-  ekshumacija i prijenos umrlih, 
-  red na groblju, 
-  uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele 

grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje 
grobnog mjesta, 

-  grobna evidencija, 

-  ostali uvjeti upravljanja grobljima, 
-  kaznene odredbe.

Članak 2. 
Groblja na području Općine Lipovljani su: groblje u 

Lipovljanima, groblje u Piljenicama, groblje u Krivaju 
i groblje u Kraljevoj Velikoj. 

Groblja iz stavka 1. ovog članka su vlasništvo 
Općine Lipovljani. 

Svim grobljima na području Općine Lipovljani upra-
vlja »LIP-KOM« d.o.o. Lipovljani (u daljnjem tekstu: 
uprava groblja).

Upravljanje grobljima, u smislu ove Odluke, po-
drazumijeva: dodjelu grobnih mjesta, poslovi uređenja, 
održavanja i rekonstrukcije groblja (promjena površine, 
razmještaj putova, održavanje mrtvačnice i slično), te 
poslove ukopa umrlih osoba. 

Grobno mjesto (grob) su grobovi i grobnice namije-
njeni za ukop umrlih osoba (pojedinačni grob, obiteljski 
grob, grobnica i grobno mjesto za polaganje urni). 

Korisnik grobnog mjesta je osoba kojoj je grobno 
mjesto dodijeljeno na korištenje, odnosno osoba koja 
naslijedi ili stekne pravo korištenja grobnog mjesta 
temeljem ugovora o ustupanju. 

Kada korisnik grobnog mjesta ugovorom ustupi 
trećoj osobi odnosno kada treća osoba naslijedi gro-
bno mjesto iste su dužne ugovor o ustupanju odnosno 
rješenje o nasljeđivanju dostaviti upravi groblja. 

Ako jednim grobnim mjestom pravo raspolaganja 
ima više osoba - korisnika za ustupanje prava korištenja 
grobnog mjesta potrebna je suglasnost svih korisnika 
tog grobnog mjesta. 

Pratećim građevinama u smislu ove Odluke smatraju 
se oproštajni prostori (mrtvačnice) i slični prostori. 
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Članak 3. 
S ciljem održavanja groblja i suosjećanja prema 

pokopanim osobama i njihovim obiteljima uprava 
groblja će donijeti Pravila o ponašanju na groblju 
uz prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva i 
Općinskog vijeća. 

Pravila iz stavka 1. ovog članka moraju biti ista-
knuta na vidnom mjestu svakog od groblja, a osobito 
na ulazu u prostor groblja. 

Građani su dužni poštivati pravila iz stavka 1. 
ovog članka. 

Članak 4. 
Uprava groblja obavlja slijedeće poslove: 
-  uređuje raspored grobnih mjesta u skladu s 

Planom grobnih mjesta i grobnica, 
-  dodjeljuje na korištenje grobnih mjesta uz na-

knadu, 
-  utvrđuje obvezu i obavlja naplatu godišnje 

grobne naknade, 
-  predlaže smjernice za izradu godišnjeg programa 

održavanja groblja, 
-  vodi brigu o uređenju i održavanju groblja, te 

otklanjanju otpada s groblja, 
-  vodi brigu o izgradnji i održavanju pratećih 

građevina i komunalne infrastrukture, 
-  vodi propisane grobne očevidnike, te ostale 

propisane evidencije, 
-  predlaže visinu naknade za dodjeljivanje na 

korištenje grobnog mjesta i visinu godišnje 
grobne naknade, uz suglasnost Općinskog 
poglavarstva i Općinskog vijeća, 

-  izdaje odobrenja za izgradnju grobnica, nad-
grobnih spomenika, kao i rekonstrukciju istih, 

-  izrađuje i naplaćuje betonske okvire na gro-
blju, 

-  podnosi Općinskom poglavarstvu godišnje izvje-
šće o stanju grobnih mjesta, groblja, te izvješća 
o svom radu, 

-  vrši ukop umrlih osoba. 

 DODJELJIVANJE I USTUPANJE GROBNIH 
MJESTA NA KORIŠTENJE 

Članak 5. 
Uprava groblja dužna je pravovremeno poduzimati 

odgovarajuće mjere da se osiguraju slobodna grobna 
mjesta zainteresiranim osobama. 

Članak 6. 
Svako groblje mora imati Položajni plan grobnih 

mjesta i grobnica. 
Položajni plan grobnih mjesta donosi Općinsko 

poglavarstvo na prijedlog Uprave groblja. 
Površina groblja dijeli se na grobna polja, redove 

i grobna mjesta. 
Uprava groblja je dužna na podesan i trajan način 

označiti grobna polja, grobne redove unutar polja i 
grobna mjesta. 

Članak 7. 
Grobna mjesta su za obiteljski ili pojedinačni ukop, 

a dijele se na grobove i grobnice. 
Vrste grobova su: 
-  grobovi za pojedinačni ukop - jednostruki 
-  grobovi za obiteljski ukop- dvostruki ili višestru-

ki. 

Vrste grobnica: 
-  jednostruke grobnice, 
-  dvostruke grobnice, 
-  obiteljske grobnice. 

Članak 8. 
Veličina grobnog mjesta utvrđuje se u skladu s 

Pravilnikom o grobljima (»Narodne novine«, broj 
99/02). 

Veličinu grobnog mjesta na izgrađenom dijelu groblja 
utvrđuje Uprava groblja rješenjem o dodjeli grobnog 
mjesta, vodeći računa o prostornim mogućnostima. 

Članak 9. 
Grobna mjesta dodjeljuju se prema raspoloživim 

mjestima, u skladu s položajnim planom grobnih mjesta 
i grobnica, vodeći računa o želji korisnika. 

Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje 
na neodređeno vrijeme uz naknadu, te o tome donosi 
rješenje. 

Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka može se 
izjaviti žalba Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Lipovljani. 

Članak 10. 
Korisnik grobnog mjesta je osoba kojoj je rješe-

njem Uprave groblja grobno mjesto dodijeljeno na 
korištenje. 

Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i 
članovi njegove obitelji (supružnik korisnika, izvan-
bračni supružnik, potomci i posvojena djeca i njihovi 
supružnici, te roditelji korisnika grobnog mjesta). 

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta pravo kori-
štenja grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici. 

Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju grobnog 
mjesta u njega se mogu ukapati osobe koje su u času 
smrti korisnika groba bili članovi njegove obitelji. 

 NAKNADA ZA DODJELU GROBNOG MJESTA I 
GODIŠNJA NAKNADA ZA KORIŠTENJE GRO-
BNOG MJESTA 

Članak 11. 
Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na kori-

štenje, kao i visina godišnje grobne naknade određuje 
Uprava groblja uz suglasnost Općinskog poglavarstva 
i Općinskog vijeća. 

Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta (nakna-
da za korištenje), Uprava groblja utvrdit će imajući u 
vidu tržišnu vrijednost zemljišta gdje se nalazi groblje, 
površinu grobnog mjesta, opremljenost groblja po-
trebnom infrastrukturom i lokacijom grobnog mjesta 
na groblju. 

Visinu godišnje naknade za korištenje grobnog 
mjesta (godišnja grobna naknada), Uprava groblja 
utvrdit će imajući u vidu procjenu stvarnih troškova 
održavanja groblja, broju korisnika grobnih mjesta na 
predmetnom groblju i pripadajućoj površini grobnog 
mjesta. Uprava groblja je dužna nakon utvrđivanja 
iznosa visine naknade iz stavka 2. i 3. ovog članka, 
kao i svaku njihovu kasniju izmjenu, za iste zatražiti 
suglasnost Općinskog poglavarstva. 

Članak 12. 
Naknadu za korištenje korisnik grobnog mjesta plaća 

u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja. 
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Godišnji grobnu naknadu korisnik grobnog mjesta 
plaća jednom godišnje 

Uprava groblja obvezna je korisniku grobnog mje-
sta početkom godine dostaviti uplatnice za plaćanje 
godišnje grobne naknade. 

 PRIJENOS I POKOP UMRLE OSOBE, VREMEN-
SKI RAZMAK UKOPA, POKOP NEPOZNATIH 
OSOBA 

Članak 13. 
Na grobljima gdje postoji mrtvačnica pokop umrle 

osobe obavlja se isključivo iz mrtvačnice. 
Na grobljima gdje nema mrtvačnice umrlog će iz 

kuće odnosno ustanove u kojoj je nastupila smrt do 
mjesta ukopa prevesti pravna osoba koja ispunjava 
zakonom propisane uvjete te djelatnosti (specijalizirano 
vozilo, dozvola za pokop i drugo).

Dozvolu za ukop osoba koja brine o sahrani umrlog 
obavezno predaje upravi groblja. 

Članak 14. 
U popunjeni grob može se odobriti ponovni ukop 

nakon 15 godina od posljednjeg ukopa u isti, odnosno 
u grobnicu nakon 30 godina od posljednjeg pokopa 
u istu.

Prije dodjele popunjenog grobnog mjesta Uprava 
groblja će drugom korisniku premjestiti ostatke pre-
minulog iz popunjenog groba u zajedničku grobnicu 
izrađenu za tu svrhu. 

Članak 15. 
Grob za koji godišnja grobna naknada nije plaćena 

10 godina smatra se napuštenim i može se ponovno 
dodijeliti na korištenje nakon proteka rokova i ispu-
njenja uvjeta iz članka 14. ove odluke. 

Prijašnji korisnik grobnog mjesta koje se u smislu 
stavka 1. ovog članka, smatra napuštenim, može 
raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba 
(nadgrobna ploča, spomenik i ostalo) nakon što plati 
dužni iznos grobne naknade i zakonske zatezne 
kamate. 

Ukoliko prijašnji korisnik ne namiri plaćanje iz stav-
ka 2. ovog članka Uprava groblja može raspolagati s 
navedenom izgrađenom opremom. 

Članak 16. 
Nepoznata osoba pokopat će se na groblju na način 

uobičajen mjesnim prilikama osiguravajući pri tomu 
potrebne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum 
smrti) u grobno mjesto na odgovarajući način. 

Članak 17. 
Iskopi umrlih, odnosno iskopi posmrtnih ostataka 

umrlih osoba (ekshumacija) mogu se vršiti na način i 
po postupku propisanim posebnim zakonom. 

Članak 18. 
Iskop, pokapanje i zatvaranje grobnih mjesta na 

grobljima općine Lipovljani obavlja Uprava groblja ili 
pravna osoba registrirana za obavljanje predmetnih 
poslova koju Uprava groblja ovlasti pisanim putem. 

 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE GROBLJA, UKLA-
NJANJE OTPADA S GROBLJA 

Članak 19. 
Grobovi, grobnice i ostale prateće građevine na 

groblju moraju se izgrađivati prema Planu grobnih 
mjesta, a sukladno zakonima i drugim propisima. 

Članak 20. 
S ciljem osiguranja nesmetanog obavljanja radova, 

te održavanje reda na groblju propisanog Pravilima 
izvođači radova dužni su osobito paziti na slijedeće: 

-  radovi se moraju izvoditi na način da se, do 
najveće mjere, očuva mir i dostojanstvo na 
groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane, 
odnosno kada to odredi Uprava groblja, 

-  građevni materijal (kamen, šljunak, pijesak, 
cement i drugo) može se držati na groblju kraće 
vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova, 
a prema odobrenju Uprave groblja, 

-  u slučaju prekida radova kao i poslije završetka 
radova, je dužan, bez odlaganja, radilište dovesti 
u prijašnje stanje. 

Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih 
objekata na groblju mogu se obavljati nakon pret-
hodne prijave Upravi groblja i davanja osiguranja za 
namirenje troškova koje će Uprava groblja imati radi 
izvođenja radova. 

Uprava groblja zabranit će rad na određenom 
objektu onom izvođaču koji, bez prethodne najave i 
dobivanja osiguranja iz stavka 2. ovog članka, zapo-
čne s radovima. 

Uprava groblja može u određene dane ili u određeno 
doba zabraniti izvođenje radova na groblju. 

Članak 21. 
Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje 

prostora zemljišta na kojemu se nalaze grobna mjesta 
(staza, zelenila), mrtvačnica, pristupnih putova do 
prostora na groblju, te ostalih objekata koji pripadaju 
groblju. 

Poslovi iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se 
Programom održavanja komunalne infrastrukture za 
svaku godinu. 

Grobovi i grobnice moraju se urediti i održavati 
na način kako bi se iskazalo poštovanje prema umr-
lima. 

Groblje, te objekti na groblju (mrtvačnice) moraju 
biti održavani na način da budu čisti i uredni.

Članak 22. 
Korisnici grobnih mjesta dužni su ista uređivati na 

primjeren način, te održavati njihovu čistoću i red. 
Svaki grob odnosno grobnica moraju biti označeni 

prikladnim nadgrobnim znakom. 
Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne održava grobno 

mjesto, Uprava groblja pozvat će ga da to učini, uko-
liko isti to ne učini, Uprava groblja će urediti grobno 
mjesto na trošak korisnika. 

Na prikladnom mjestu unutar groblja Uprava gro-
blja je dužna osigurati prostor i posude za odlaganje 
otpada. 

Smeće, otpad, osušene vijence i cvijeće Uprava 
groblja je dužna odvesti po potrebi. 
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Članak 23. 
Na groblju je izričito zabranjeno: 
-  obavljati trgovinu, 
-  onečišćavati grobna mjesta, putove, staze i 

uređaje, 
-  gaziti po grobnim mjestima, oštećivati grobna 

mjesta spomenike, nadgrobne znakove, te ostale 
objekte i uređaje, 

-  oštećivati ogradu groblja, 
-  trgati i odnositi cvijeće i ostale predmete s 

grobnih mjesta, 
-  stavljati nedolične spomenike, natpise i sli-

čno. 

Članak 24. 
Uprava groblja obvezna je voditi grobni očevidnik o 

ukopu svih umrlih osoba za groblja na području općine 
i registar umrlih osoba, sukladno posebnom zakonu. 

Sastavni dio grobnog očevidnika je položajni plan 
grobnih mjesta i grobnica. 

Članak 25. 
Uprava groblja mora jedanput godišnje, najkasnije 

do 31. ožujka tekuće godine, Općinskom vijeću podnijeti 
izvješće o izvršenju ove Odluke. 

Uprava groblja je obavezna pri upravljanju groblji-
ma pridržavati se Pravilnika o grobljima (»Narodne 
novine«, broj 99/02). 

Članak 26. 
Sredstva ostvarena od godišnje grobne naknade bit 

će utrošena sukladno programu održavanja komunalne 
infrastrukture, a sredstva ostvarena od naknade za do-
djelu grobnih mjesta koristit će se sukladno Programu 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 

NADZOR 

Članak 27. 
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komu-

nalni redar Općine. 

PREKRŠAJNE SANKCIJE 

Članak 28. 
Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za 

prekršaj pravna osoba, a globom u iznosu od 200,00 
kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi ako postupa 
protivno odredbama članka 20. ove Odluke. 

Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se za 
prekršaj i fizička osoba ako postupa protivno odre-
dbama članka 20. i 23. ove Odluke. 

Članak 29. 
Komunalni redar može počinitelju prekršaja primijeniti 

globu na mjestu počinjenog prekršaja sukladno članku 
20. i 23. ove Odluke u visini od 200,00 kuna. 

Kada komunalni redar ne primjeni globu, tada je 
ovlašten pisano inicirati podnošenje zahtjeva za po-
kretanje prekršajnog postupka protiv počinitelja. 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 30. 
Ukoliko nešto nije regulirano ovom Odlukom pri-

mjenjuje se Zakon o grobljima (»Narodne novine«, broj 
19/98) i Pravilnik o grobljima (»Narodne novine«, broj 
99/02), Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registru 
umrlih osoba (»Narodne novine«, broj 143/98). 

Članak 31. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o grobljima (»Službeni vjesnik«, broj 7/99). 

Članak 31. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPćINA LIPOVLJANI 
OPćINSKO VIJEćE

KLASA: 363-01/06-01/01 
URBROJ: 2176/13-01-06-01 
Lipovljani, 18. svibnja 2006.

Predsjednik 
Mile Skoko, v. r.

14.
Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o komu-

nalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, 
pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje 
i 129/05) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (»Slu-
žbeni vjesnik«, broj 27/01 i 8/06), Općinsko vijeće 
Općine Lipovljani na sjednici održanoj 18. svibnja 
2006. godine donijelo je 

O D L U K U 
o povjeravanju javnih ovlasti društvu s 
ograničenom odgovornošću LIP-KOM iz 

Lipovljana, za obavljanje komunalnih djelatnosti 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se koje se komunalne 

djelatnosti povjeravaju temeljem javne ovlasti na 
obavljanje LIP-KOM-u d.o.o. Lipovljani. 

Članak 2. 
Komunalne djelatnosti u smislu članka 4. stavka 

1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, i prethodnog 
članka su: 

1.  opskrba pitkom vodom, 
2.  odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, 
3.  održavanje groblja, 
4.  održavanje javnih površina, 
5.  održavanje nerazvrstanih cesta, 
6.  sajmište, 
7.  održavanje komunalne opreme. 

Članak 3.
Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove 

Odluke regulirat će se posebnim ugovorima, za svaku 
pojedinu komunalnu djelatnost, temeljem zakonskih 
odredbi, te općinskih odluka i programa. 
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Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPćINA LIPOVLJANI 
OPćINSKO VIJEćE 

KLASA: 363-02/06-01/01 
URBROJ: 2176/13-01-06-04 
Lipovljani, 18. svibnja 2006. 

Predsjednik
Mile Skoko, v.r.

15.
Na temelju članka 37. stavka 1. podstavka 6. 

Statuta Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 
27/01) i članka 32. i 42. stavka 1. točke 5. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Općine Lipovljani (»Službeni 
vjesnik«, broj 27/01 i 8/06), Općinsko vijeće Općine 
Lipovljani na sjednici održanoj 18. svibnja 2006. go-
dine donijelo je 

O D L U K U 
o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje imena 

ulica i trgova 

Članak 1. 
Osniva se Povjerenstvo za utvrđivanje imena 

ulica i trgova u Općini Lipovljani, kao radno tijelo 
Općinskog vijeća Općine Lipovljani (u daljnjem tekstu 
Povjerenstvo). 

Članak 2. 
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koji se 

biraju iz reda vijećnika. 

Članak 3. 
Povjerenstvo za utvrđivanje imena ulica i trgova 

Općine Lipovljani: 
-  u suradnji s Mjesnim odborima traži prijedloge 

mještana za određivanje imena ulica i trgova, 
-  vodi brigu da se poštuju stara imena ulica i 

trgova, koji se već duže koriste, 
-  izrađuje prijedlog posebne odluke za određivanje 

imena ulica i trgova, 
-  predlaže označavanje imena ulice ili Trga posta-

vljanjem tabli sukladno propisima o prometnim 
znakovima, 

-  surađuje s geodetskom upravom, u svezi provedbe 
Odluka za utvrđivanje imena ulica i trgova.

Članak 4. 
U Povjerenstvo za utvrđivanje imena ulica i trgova 

biraju se:
1.  Mile Skoko, za predsjednika, 
2.  Željko Letvenčuk, za člana, 
3.  Tomo Ljubojević ml., za člana. 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPćINA LIPOVLJANI 
OPćINSKO VIJEćE 

KLASA: 015-08/06-01/01
URBROJ: 2176/13-01-06-01 
Lipovljani, 18. svibnja 2006. 

Predsjednik 
Mile Skoko, v.r.

16.
Na temelju članka 42. Statuta Općine Lipovljani 

(»Službeni vjesnik«, broj 27/01) i članka 42. stavka 2. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lipovljani 
(»Službeni vjesnik«, broj 27/01 i 8/06), Općinsko vije-
će Općine Lipovljani na sjednici održanoj 18. svibnja 
2006. godine donijelo je 

O D L U K U 
o osnIvanju Povjerenstva za mladež 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za mladež 

Općine Lipovljani sa slijedećim zadaćama: 
1. Suradnja s mladeži na području Općine Lipo-

vljani, 
2. Izrada Općinskog programa djelovanja mla-

deži, 
3.  Formiranje Vijeća mladeži Općine Lipovljani, 
4. Razmatranje svih pitanja koja se odnose na 

mladež i predlaganje Općinskom poglavarstvu 
i Općinskom vijeću donošenje potrebnih akata 
iz područja djelovanja mladeži. 

Članak 2. 
Povjerenstvo za mladež ima pet članova, predsje-

dnika i četiri člana. 

Članak 3. 
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Melita Mihalić, predsjednica
2. Zlatko Pješ, član,
3. Vladimir Letvenčuk, član,
4. Emil Ovad, član i 
5. Josip Brebrić, član. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPćINA LIPOVLJANI 
OPćINSKO VIJEćE 

KLASA: 015-08/06-01/01
URBROJ: 2176/13-02-06-02 
Lipovljani, 18. svibnja 2006.

Predsjednik 
Mile Skoko, 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, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja i  
Topusko. Izdavač: »Glasila« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498,  
www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Đuro Juić, dipl. upr. pravnik. »Službeni vjesnik« 
izlazi po potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu  
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje, kompjuterska 
obrada teksta, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

16. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća za 2005. godinu

17. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća za 2005. godinu

18. Odluka o prodaji UP »Central« d.o.o. iz 
Hrvatske Kostajnice

19. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća za 2005. godinu

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o radnom vremenu prodavaonica

8. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2006. 
godinu

9. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2006. 
godinu

AKTI GRADONAČELNIKA

1. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapo-
vjedništva zaštite i spašavanja za Grad 
Novsku

OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

25. Odluka o korištenju javnih površina na 
području Općine Dvor

26. Odluka o komunalnom doprinosu

27. Odluka o imenovanju ravnatelja Knjižnice 
i čitaonice u Dvoru
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773

S A D R Ž A J
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

12. Odluka o osnivanju Stručnog povjeren-
stva za pripremu i provedbu postupka 
kreditnog zaduživanja

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

3. Odluka o izmjenama i dopunama Pra-
vilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Lekenik

4. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Spora-
zuma o zajedničkom financiranju obnove 
kolničkog zastora LC 33005, ŽUC-a 
Sisak

5. Rješenje o odbijanju zamolbe Jurice Pa-
velića koja se odnosi na zamjenu poljskih 
puteva

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

13. Odluka o grobljima na području Općine 
Lipovljani

14. Odluka o povjeravanju javnih ovlasti 
društvu s ograničenom odgovornošću 
LIP-KOM iz Lipovljana, za obavljanje 
komunalnih djelatnosti

15. Odluka o osnivanju Povjerenstva za 
utvrđivanje imena ulica i trgova

16. Odluka o osnivanju Povjerenstva za 
mladež

773

773

774

774

775

778

779

779


