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ČETVRTAK, 2. PROSINCA 2004.BROJ: 36 GODINA  XLX

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 2004.
SLUÆBENI VJESNIK

59.

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 -
pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 66. Statuta
Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj
16/01 i 7/03), Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica
na 41. sjednici održanoj 2. prosinca 2004. godine
donijelo je

O D L U K U

o osnivanju Vlastitog pogona Grada Hrvatska
Kostajnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon Grada
Hrvatska Kostajnica, te se odre�uje njegovo ustrojstvo
i način rada.

II. POSLOVI VLASTITOG POGONA

Članak 2.

Vlastiti pogon obavlja komunalne djelatnosti
upravljanja i održavanja groblja i održavanja javnih
površina na području Grada Hrvatska Kostajnica, a
naročito:

- čišćenje prometnica u naselju,

- održavanje zelenih površina,

- nabava urbane opreme i sadnog materijala,

- upravljanje i održavanje groblja u naseljima
Hrvatska Kostajnica, Panjani, Čukur, Utolica i
Rausovac.

III. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

Članak 3.

Unutarnji ustroj, način rada i upravljanja Vlastitim
pogonom utvr�uje se Pravilnikom o poslovanju, kojega

donosi upravitelj Vlastitog pogona, uz suglasnost
Gradskog poglavarstva Grada Hrvatska Kostajnica
(u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).

Članak 4.

Radom Vlastitog pogona rukovodi upravitelj Vlastitog
pogona.

Upravitelj Vlastitog pogona:

- donosi i potpisuje akte poslovanja koji proizlaze
iz redovnog obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka
2. ove Odluke,

- uz suglasnost Poglavarstva zaključuje ugovore
s drugim fizičkim ili pravnim osobama,

- odgovoran je za rad Vlastitog pogona, za
materijalno i financijsko poslovanje i za zakonitost
rada vlastitog pogona

- upravitelja Vlastitog pogona imenuje
Poglavarstvo iz reda službenika Gradske uprave,

- upravitelj Vlastitog pogona uz suglasnost
Poglavarstva donosi Pravilnik o poslovnaju Vlastitog
pogona.

Članak 5.

Vlastiti pogon predlaže mjere i radnje za poboljšanje
stanja u komunalnim djelatnostima koje su mu povjerene
na obavljanje.

IV. ODGOVORNOST VLASTITOG POGONA

Članak 6.

Vlastiti pogon samostalan je u obavljanju poslova
iz svojeg djelokruga i za svoj rad je odgovoran
gradonačelniku Hrvatske Kostajnice, Poglavarstvu i
Gradskom vijeću Grada  Hrvatska Kostajnica, za
osiguranje trajnog i kvalitetnijeg obavljanja komunalnih
djelatnosti koje su mu povjerene na obavljanje, te
za održavanje komunalnih objekata i ure�aja koji
služe u svrhu obavljanja tih komunalnih djelatnosti
u stanju funkcionalne sposobnosti.

Vlastiti pogon podnosi Poglavarstvu godišnje
izvješće o iskazivanju učinka poslovanja.

Poglavarstvo usmjerava i nadzire rad Vlastitog
pogona.
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V. SREDSTVA ZA RAD

Članak 7.
Materijalna sredstva za početak rada Vlastitog

pogona i to sredstva za rad djelatnika, poslovne
prostorije i opremu osiguravaju se diobom s JP
»Komunalac« d.o.o. Hrvatska Kostajnica.

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti iz
članka 2. ove Odluke, koje obavlja Vlastiti pogon,
uključujući nabavu potrebne opreme i njeno održavanje
osiguravaju se u Proračunu Grada Hrvatska Kostajnica,
iz sredstava komunalne naknade, a na osnovi potreba
iskazanih Programom održavanja komunalne
infrastrukture za navedene komunalne djelatnosti
za tekuću godinu.

VI. OGRANIČENJA GLEDE STJECANJA,
OPTEREĆIVANJA I OTUÐIVANJA IMOVINE

Članak 8.

Posebnu imovinu Grada Hrvatska Kostajnica koju
je ista osigurala za početak rada Vlastitog pogona
sukladno odredbi članka 7. stavka 1. ove Odluke,
kao i imovinu koju Vlastiti pogon stekne u obavljanju
svoje djelatnosti, isti može opteretiti ili otu�iti samo
uz pismenu suglasnost Poglavarstva.

Ugovor o opterećivanju ili otu�enju imovine iz
stavka 1. ovog članka potpisuje gradonačelnik Hrvatske
Kostajnice.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.
Poglavarstvo će imenovati upravitelja Vlastitog

pogona u roku osam dana od dana stupanja na
snagu ove Odluke.

Upravitelj Vlastitog pogona donijeti će uz suglasnost
Poglavarstva Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona
u roku 20 dana od imenovanja na tu dužnost.

Na radna mjesta djelatnika u Vlastitom pogonu
rasporediti će se djelatnici JP »Komunalac« d.o.o.
iz Hrvatske Kostajnice, koji su do donošenja ove
Odluke obavljali poslove i radne zadatke odre�ene
člankom 2. ove Odluke, po donošenju Pravilnika o
poslovanju vlastitog pogona Grada Hrvatska Kostajnica.

Članak 10.

Gradsko vijeće Grada Hrvatska Kostajnica donijeti
će Odluku o ukidanju Vlastitog pogona kada se
obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove
Odluke osigura na jedan od drugih načina odre�enih
člankom 4. stavkom 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/96, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04 i 110/04).

Članak 11.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 022-05/04/01/60
Urbroj: 2176/02-04-01-1
Hrvatska Kostajnica, 2. prosinca 2004.

Potpredsjednik
Milko Prpić, v.r.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

22.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 1. Uredbe o
postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
(»Narodne novine« broj 14/02) i članka 42. Statuta
Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik« broj
16/01 i 7/03), Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska
Kostajnica na 62. sjednici održanoj 24. studenoga
2004. godine donijelo je

O D L U K U

o izvoditelju objavljivanja akata Grada Hrvatska
Kostajnica u službenom glasilu za 2005. godinu

Članak 1.

Poslove objavljivanja akata Grada Hrvatska
Kostajnica u službenom glasilu dodjeljuje se tvrtki
»Glasila« d.o.o., Carekova 2/1 iz Petrinje.

Službeni akti Grada Hrvatska Kostajnica objavljivat
će se u službenom glasilu »Službeni vjesnik«.

Članak 2.

Poslovi objave akata vrše se za potrebe Grada
Hrvatska Kostajnica, a prema uvjetima prijedloga
Ugovora koji čini sastavni dio ove Odluke.

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: 022-05/04-01/149
Urbroj: 2176/02-04-02-1
Hrvatska Kostajnica, 24. studenoga 2004.

Predsjednik
Davor Govorčinović, dipl. oecc., v.r.
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GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

72.
Na temelju članka 27. stavka 1. Statuta Grada

Novske (»Službeni vjesnik« broj 17/01, 24/01, 4/02,
1/03, 8/03 i 30/04) i članka 31. i 36. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Novske (»Službeni vjesnik«
broj 2/02 i 4/02), Gradsko vijeće Grada Novske na
33. sjednici održanoj 2. prosinca 2004. godine donijelo
je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o kriterijima za utvr�ivanje

naknade za rad u tijelima Grada Novske

Članak 1.
U Odluci o kriterijima za utvr�ivanje naknade za

rad u tijelima Grada Novske (»Službeni vjesnik« broj
1/03 i 8/03) članak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjedniku Gradskog vijeća i članovima
Gradskog poglavarstva Grada Novske za obavljanje
poslova utvr�uje se naknada u visini od 2.000,00
kuna neto.

Potpredsjednicima Gradskog vijeća Grada Novske
za obavljanje poslova utvr�uje se naknada u visini
od 600,00 kuna neto.«

Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:
»Zamjeniku gradonačelnika, odnosno zamjeniku

predsjednika Gradskog poglavarstva za vrijeme
obnašanja dužnosti volonterski utvr�uje se naknada
u visini od 3.000,00 kuna neto.

Članak 3.
Ova izmjena Odluke stupa na snagu danom objave

u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 022-05/04-01/13
Urbroj: 2176/04-01-04-1
Novska, 2. prosinca 2004.

Predsjednik
Zlatko Preksavec, prof, v.r.

73.

Na temelju članka 27. stavka 1. u svezi s člankom
37. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik« broj
17/01, 24/01, 4/02, 1/03, 8/03 i 30/04), Gradsko
vijeće Grada Novske na 33. sjednici održanoj 2.
prosinca 2004. godine donijelo je

O D L U K U

o imenovanju zamjenika gradonačelnika koji će
dužnost obavljati volonterski

Članak 1.
Za zamjenika gradonačelnika Grada Novske koji

će svoju dužnost obavljati volonterski imenuje se
gospodin mr. sc. Božidar Pugelnik iz Novske, Osječka
15.

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

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 080-02/04-01/01
Urbroj: 2176/04-01-04-1
Novska, 2. prosinca 2004.

Predsjednik
Zlatko Preksavec, prof, v.r.

74.
Na temelju članka 23. stavka 1. Izmjena i dopuna

Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne
novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04
- Uredba) i članka 27. točke 2. Statuta Grada Novske
(»Službeni vjesnik« broj 17/01, 24/01, 4/02 i 30/04),
Gradsko vijeće Grada Novske na sjednici održanoj
2. prosinca 2004. godine donijelo je

O D L U K U
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službeni

vjesnik« broj 26/01 i 30/04), u članku 3. iza naselja
Vočarica dodaju se sljedeća naselja: Bair, Brezovac,
Kričke, Lovska, Popovac, Ra�enovci i Rajčići.

U točci IV. članka 12. ove Odluke iza riječi »Borovac
uz makadam cestu« dodaju se naselja Bair, Brezovac,
Kričke, Lovska, Novi Grabovac, Popovac, Ra�enovci
i Rajčići.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/04-01/07
Urbroj: 2176/04-01-04-2
Novska, 2. prosinca 2004.

Predsjednik
Zlatko Preksavec, prof, v.r.
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AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA

1.
Na temelju članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća

Grada Novske (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i 4/02),
Mandatno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Novske
na 33. sjednici Gradskog vijeća održanoj 2. prosinca
2004. godine podnosi Gradskom vijeću slijedeće

I Z V J E Š Ć E
o razrješenju člana Gradskog poglavarstva

Grada Novske

I.
Utvr�uje se da je gospodin mr. sc. Božidar Pugelnik

razriješen dužnosti člana Gradskog poglavarstva Grada
Novske, s danom 17. studenoga 2004. godine.

II.
Utvr�uje se da je gospodin mr. sc. Božidar Pugelnik

17. studenoga 2004. godine podnio pisani zahtjev
za aktiviranje mandata člana Gradskog vijeća Grada
Novske.

III.
Sukladno članku 6. Zakona o izboru članova

predstavničkog tijela jedinice lokalne, područne
(regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj
33/01) gospodinu mr. sc. Božidaru Pugelniku prestaje
mirovanje mandata vijećnika Gradskog vijeća s danom
25. studenoga 2004. godine i nastavlja s obnašanjem
dužnosti člana Gradskog vijeća.

IV.
Utvr�uje se da je Ani Kaurin kao zamjenici gospodina

mr. sc. Božidara Pugelnika prestao mandat zamjenice
člana Gradskog vijeća s danom 25. studenoga 2004.
godine.

V.
Ovo Izvješće objavit će se u »Službenom vjesniku«

Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

MANDATNO POVJERENSTVO

Klasa: 013-05/03-01/06
Urbroj: 2176/04-01-04-2
Novska, 2. prosinca 2004.

Predsjednik
Petar Idžaković, v.r.

2.

Na temelju članka 46. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Novske (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i
4/02), Mandatno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada
Novske na 33. sjednici Gradskog vijeća održanoj 2.
prosinca 2004. godine podnosi Gradskom vijeću
slijedeće

I Z V J E Š Ć E

o imenovanju zamjenika gradonačelnika Grada
Novske

I.

Utvr�uje se da je mr. sc. Božidar Pugelnik
imenovan za zamjenika gradonačelnika Grada
Novske.

II.

Mandatno povjerenstvo utvr�uje da je gospodin
mr. sc. Božidar Pugelnik mandat vijećnika Gradskog
vijeća stavio u mirovanje.

III.

U skladu s odredbama članka 8. stavka 2.
Zakona o izboru članova predstavničkog tijela jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne
novine« broj 33/01), Hrvatska demokratska zajednica,
kao ovlaštena politička stranka, odredila je da će
gospodina mr. sc. Božidara Pugelnika, kojemu
mandat miruje, zamjenjivati Ana Kaurin kao
zamjenica.

IV.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenom vjesniku«
Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

MANDATNO POVJERENSTVO

Klasa: 013-05/03-01/07
Urbroj: 2176/04-01-04-2
Novska, 2. prosinca 2004.

Predsjednik
Petar Idžaković, v.r.

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

18.

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 33. Statuta

Općine Donji Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj
20/01), Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na
XXVIII sjednici održanoj 26. listopada 2004. godine
donijelo je slijedeću
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O D L U K U

o priključivanju gra�evina na komunalnu
infrastrukturu

ČIanak 1.

Ovom se Odlukom, za područje Općine Donji
Kukuruzari, propisuju odgovarajuća pitanja u svezi
s priključivanjem gra�evina na komunalnu infrastrukturu
za opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih i
oborinskih voda, opskrbu plinom i opskrbu toplinskorn
energijom, i to:

1. postupak u svezi s priključivanjem,

2. područja na kojima se vlasnik gra�evine može
izuzeti od obveze priključenja na objekte komunalne
infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju
otpadnih voda,

3. tehničko-tehnološki uvjeti priključivanja,

4. rokovi za pojedine priključke,

5. način plaćanja naknade za priključenje i

6. kaznene odredbe.

ČIanak 2.

Postupak priključenja pokreće se podnošenjem
zahtjeva za priključenje.

Zahtjev, u smislu stavka 1. ovog čIanka za
priključenje na objekte komunalne infrastrukture na
koje je priključenje obvezno (za opskrbu pitkom vodom
odvodnju otpadnih voda), mora se podnijeti
pravovremeno, prije početka uporabe gra�evine.

Zahtjev za priključenje u smislu stavka 1. ovog
čIanka podnosi vlasnik gra�evine, i to u pismenom
obliku, a upućuje ga subjektu koji gospodari objektom
komunalne infrastrukture za koji se traži priključak.

Uz zahtjev za priključenje prilažu se prijepis
katastarskog plana odnosno čestice, te odgovarajući
dokazi o pravu priključenja, sukladno posebnim
propisima (gra�evna dozvola i slično).

ČIanak 3.

U povodu zahtjeva iz čIanka 2. ove Odluke subjekt
koji gospodari objektom komunalne infrastrukture
provodi odgovarajući postupak i donosi rješenje o
dozvoli - uvjetima za priključenje, ako za priključenje
postoje odgovarajući tehnički i drugi uvjeti.

Ako za priključenje ne postoji odgovarajući tehnički
i drugi uvjeti, zahtjev za prikIjučenje će se rješenjem
odbiti.

ČIanak 4.

Rješenje o dozvoli, odnosno uvjetima za priključenje
mora sadržavati podatke o gra�evini koja se priključuje
(mjesto i adresa, katastarska oznaka, namjera i sl.),
ime vlasnika, mjesto priključenja, tehničke osobine
priključka (profil i slično), a prilaže mu se i odgovarajuća
skica priključka.

Rješenje iz stavka 1. ovog čIanka sadržava i
odredbu o obvezi plaćanja i iznosu, te načinu plaćanja
naknade za priključenje.

Rješenje o odbijanju priključenja mora sadržavati
podatke o gra�evini i vlasniku, u smislu stavka 1.
ovog čIanka, te razloge zbog kojih se gra�evina ne
može priključiti.

Rješenje iz stavka 1. i 3. ovog čIanka donose se
u obliku upravnog akta.

ČIanak 5.

Po pravomoćnosti dva primjerka rješenja iz čIanka
3. odnosno čIanka 4. ove Odluke dostavIjaju se na
znanje Općini Donji Kukuruzari - Jedinstvenom
upravnom odjelu.

ČIanak 6.

Subjekt koji gospodari objektom komunalne
infrastrukture obavIja radnje, u smislu čIanka 3. i 4.
ove Oluke i shodno čIanku 5. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, kao javnu ovIast, a prema pravilima
općeg upravnog postupka i sukladno posebnim
propisima.

ČIanak 7.

Za gra�evine čiji vlasnici ne podnesu zahtjev za
priključenje na objekte komunalne infrastrukture za
opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda,
obveza priključenja utvr�uje se rješenjem Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Donji Kukuruzari.

ČIanak 8.

Vlasnik gra�evine dužan je priključiti svoju gra�evinu
na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom
i odvodnju otpadnih voda.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog čIanka od
obveze priključenja izuzimaju se vlasnici gra�evina
na cijelom području Općine Donji Kukuruzari, ako
su na zadovoljavajući način pojedinačno osigurali
svoje odgovarajuće potrebe, a nema odgovarajućih
uvjeta za priključenje odnosne gra�evine na kornunalnu
infrastrukturu.

ČIanak 9.

U smislu čIanka 8. stavka 2. ove Odluke smatrat
će se da nema odgovarajućih uvjeta za priključenje
gra�evine na komunalnu infrastrukturu, ako bi zbog
udaljenosti objekta komunalne infrastrukture,
konfiguracije terena ili drugih razloga troškovi
priključenja bili previsoki, odnosno nerazmjerni tj.
iznosili više od 3% vrijednosti gra�evine.

U smislu čIanka 8. stavka 2. ove Odluke smatrat
će se da su vlasnici na zadovoljavajući način
pojedinačno osigurali svoje odgovarajuće potrebe
ako, neškodljivo za zdravlje Ijudi i zaštitu okoliša
(sukladno posebnim propisima), na drugi način mogu
zadovoIjiti svoje potrebe.

ČIanak 10.

O izuzimanju od obveze priključenja u smislu
čIanka 8. odnosno čIanka 9. ove Odluke, a na zahtjev
vlasnika gra�evine, rješenje donosi Jedinstveni upravni
odjel Općine Donji Kukuruzari.
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Kada, odnosno ako se naknadno stvore odgovarajući
uvjeti za priključenje na komunalnu infrastrukturu
gra�evine iz čIanka 8. ove Odluke, vlasnik gra�evine
obvezan je odnosnu gra�evinu priključiti na objekt
komunalne infrastrukture.

ČIanak 11.

Priključivanje gra�evine na objekt komunalne
infrastrukture mora se u tehničko-tehnološkom smislu
izvesti prema pravilima struke, vodeći računa da se
priključivanje obavi racionalno - uz optimalne troškove,
da se osigura uredno funkcioniranje priključka, te
da se priključenjem novog korisnika ne naruši
odgovarajući standard zadovoIjavanja potreba ostalih,
prije priključenih korisnika komunalne infrastrukture
odnosnog područja.

ČIanak 12.

Na eventualno traženje vlasnika gra�evine, dopustit
će se da sam izvede odre�ene radove na priključku
(iskop kanala i slično), ako bi mu to smanjilo troškove
priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi,
odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima
struke.

ČIanak 13.

Gra�evina se mora priključiti na objekt komunalne
infrastrukture u roku 20 dana od dana pravomoćnosti
rješenja o priključenju iz čIanka 3. odnosno čIanka
4. ove Odluke, uz uvjet da je pravovremeno plaćena
naknada za priključenje i da je za izvo�enje gra�evinskih
radova, montažnih i drugih radova potrebno do tri
dana.

Ako naknada za priključenje nije pravovremeno
plaćena i ako je za izvo�enje radova na priključku u
smislu stavka 1. ovog čIanka potrebno više od tri
dana, rok za priključenje iz stavka 1. ovog čIanka
produljuje se za vrijeme zakašnjenja plaćanja naknade
za priključenje, odnosno za vrijeme koje je objektivno
potrebno za izvo�enje odgovarajućih radova na
priključku.

ČIanak 14.

U svezi s priključenjem gra�evine na objekt
komunalne infrastrukture vlasnik gra�evine plaća cijenu
stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za
komunalni priključak neposredno nositelju izvedbe
priključka, na temelju pisanog ugovora i računa za
izvršeni posao.

ČIanak 15.

Osim troškova u smislu čIanka 14. ove Odluke,
vlasnik gra�evine plaća i naknadu za priključenje,
za svaki priključak posebno.

Naknada za priključenje u smislu stavka 1. ovog
čIanka iznosi:

1. za priključenje na komunalnu infrastrukturu
za opskrbu pitkom vodom 2.000,00 kuna,

2. Općinsko vijeće svojom posebnom odlukom
može osloboditi vlasnika gra�evine u posebnim
slučajevima (izbjeglica - naseljenik) plaćanja troškova
iz točke 1. stavka 2. ovog čIanka.

Naknada za priključenje na ostale objekte
komunalne infrastrukture, u smislu čIanka 1. ove
Odluke propisat će se naknadno, odgovarajućom
izmjenom, odnosno dopunom ove Odluke, kada,
odnosno, ako nastane potreba za reguliranjem tog
pitanja.

ČIanak 16.
Naknada za priključenje u smislu čIanka 15. ove

Odluke prihod je Općine Donji Kukuruzari i plaća se
u korist žiro-računa Proračuna Općine Donji Kukuruzari.

Plaćanje se vrši u roku od osam dana od dana
pravomoćnosti rješenja o dozvoli priključenja.

ČIanak 17.
Sredstva naknade u smislu čIanka 15. odnosno

čIanka 16. ove Odluke namijenjena su za financiranje
gra�enja objekta i ure�enja komunalne infrastrukture,
u skladu s Programom gra�enja objekata i ure�enja
komunalne infrastrukture Općine Donji Kukuruzari.

ČIanak 18.
Naknada za priključenje plaća se općom uplatnicom,

odnosno nalogom za prijenos sredstava sa računa,
prije početka radova na izvo�enju priključka.

Subjekt koji gospodari objektom komunalne
infrastrukture dužan je vlasnika gra�evine uputiti da
plati naknadu za priključenje i ne smije početi s
radovima na priključenju prije nego li mu vlasnik
gra�evine predoči dokaz o plaćenoj naknadi za
priključenje.

ČIanak 19.
Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Kukuruzari

dužan je voditi evidenciju o naknadama za priključenje.

ČIanak 20.
Za radnje suprotne ovoj Odluci kaznit će se za

prekršaj:
1. u slučaju samovoljnog priključenja gra�evine

na komunalnu infrastrukturu
- fizička osoba 500,00 kuna
- pravna osoba 2.000,00 kuna

2. za postupanje suprotno stavku 2. čIanka 2. i
stavka 2. čIanka 10. ove Odluke

- fizička osoba 300,00 kuna
- pravna osoba 1.000,00 kuna

3. za postupanje suprotno čIanku 3. i 4. ove
Odluke

- subjekt koji gospodari
objektom komunalne
infrastrukture 1.000,00 kuna

- odgovorna osoba subjekta
koji gospodari objektom
komunalne infrastrukture 300,00 kuna
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4. za postupanje suprotno čIanku 13. ove Odluke

- subjekt koji gospodari
objektom komunalne
infrastrukture 1.500,00 kuna

- odgovorna osoba subjekta
koji gospodari objektom
komunalne infrastrukture 400,00 kuna

5. za postupanje suprotno stavku 2. čIanka 18.
ove Odluke

- subjekt koji gospodari
objektom komunalne
infrastrukture 2.000,00 kuna

- odgovorna osoba subjekta
koji gospodari objektom
komunalne infrastrukture 500,00 kuna

ČIanak 21.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-05/04-01/01
Urbroj: 2176/07-01-04-01
Donji Kukuruzari, 26. listopada 2004.

Predsjednik
Nikola Jurić, v.r.

19.

Na temelju čIanka 33. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
vijeće Općine Donji Kukuruzari na XXVIII sjednici
održanoj 26. listopada 2004. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U

o usvajanju izmjena i dopuna plana Proračuna
Općine Donji Kukuruzari

ČIanak 1.

Usvajaju se izmjene i dopune plana Proračuna
Općine Donji Kukuruzari tako da se konto 63312
Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna uvećava
za iznos od 118.800,00 kuna, a konto 37219 Pomoć
obiteljima i kućanstvima za nabavku drva za ogrjev,
uvećava za 118.800,00 kuna.

ČIanak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/04-01/05
Urbroj: 2176/07-01-04-03
Donji Kukuruzari, 26. listopada 2004.

Predsjednik
Nikola Jurić, v.r.

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

29.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na XLV sjednici
održanoj 2. studenoga 2004. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U

o odobravanju objavljivanja javnog natječaja za
prijem u radni odnos

Članak 1.

Odobrava se objavljivanje javnig natječaja za prijem
u radni odnos na odre�eno vrijeme (zamjena za
porodni dopust) jednog administrativnog referenta.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/04-01/15
Urbroj: 2176/07-02-04-07
Donji Kukuruzari, 2. studenoga 2004.

Predsjednik
Stipo Šapina, oec., v.r.

30.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na XLV sjednici
održanoj 2. studenoga 2004. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U

o odobravanju raspisivanja poziva za
ograničeno prikupljanje ponuda za izradu
projektne dokumentacije za vodoopskrbne

precrpne stanice

Članak 1.

Odobrava se raspisivanje poziva za ograničeno
prikupljanje ponuda za izradu projektne dokumentacije
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za 50 vodoopskrbnih precrpnih stanica, vodoopskrbnog
cjevovoda za Bjelovac i vodoopskrbnog cjevovoda
za Bjelovačke Kostreše.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/04-01/15

Urbroj: 2176/07-02-04-06
Donji Kukuruzari, 2. studenoga 2004.

Predsjednik
Stipo Šapina, oec., v.r.

31.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na XLV sjednici
održanoj 2. studenoga 2004. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U

o odobravanju objavljivanja natječaja za
dodjelu studentskih stipendija za školsku

godinu 2004/2005.

Članak 1.

Odobrava se objavljivanje natječaja za dodjelu 5
studentskih stipendija za školsku godinu 2004/2005.

Jedna stipendija mjesečno iznosi 400,00 kuna.

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/04-01/15
Urbroj: 2176/07-02-04-05
Donji Kukuruzari, 2. studenoga 2004.

Predsjednik
Stipo Šapina, oec., v.r.

32.

Na temelju članka 15. Zakona o trgovini
(»Narodne novine« broj 49/03 pročišćeni tekst,
103/03 i 170/03) i članka 51. Statuta Općine Donji
Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na XLV sjednici
održanoj 2. studenoga 2004. godine donijelo je
slijedeću

O D L U K U

o izmjeni Odluke Općinskog poglavarstva

Članak 1.

Ovom Odlukom vrši se izmjena i dopuna Odluke
Općinskog poglavarstva Općine Donji Kukuruzari Klasa:
011-01/02-01/03, Urbroj: 2176/07-02-02-01 od 29.
listopada 2002. godine (»Službeni vjesnik« broj
21/02) i to: članak 9. mijenja se i glasi:

»Utvr�uju se lokacije na kojima se može prodavati
roba izvan prodavaonica na području Općine Donji
Kukuruzari, a kako slijedi:

1. ISPRED DRUŠTVENIH DOMOVA

Donji Kukuruzari na k.č.br. 1039/1 K.O. Kukuruzari

Donja Velešnja na k.č.br. K-19/2 K.O. Donja Velešnja

Prevršac na k.č.br. 375/2 K.O. Prevršac

Komogovina na k.č.br. 572/1 K.O. Komogovina

Borojevići na k.č.br. 655/12 i 655/13 K.O. Borojevići

2. ISPRED GROBLJA SV. ANTUNA

Groblje Sv. Antuna Donji Kukuruzari na k.č.br. 816/02 i 816/3 K.O. Kukuruzari

3. ISPRED PRODAVAONICA

Donja Velešnja na k.č.br. K-19/2 K.O. Donja Velešnja

Donji Kukuruzari na k.č.br. 1039/1 K.O. Kukuruzari

Mečenčani na k.č.br. K-27/5 K.O. Mečenčani
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4. ISPRED NOGOMETNOG IGRALIŠTA

Nogometno igralište Donji Kukuruzari na k.č.br 816/1 K.O. Kukuruzari

5. ISPRED CRKVE SV. ILIJE DONJI
KUKURUZARI

Donji Kukuruzari na k.č.br. 1044 K.O. Kukuruzari - i to preko
puta autobusnog stajališta

Članak 2.
Ova Odluka je sastavni dio odluke Općinskog

poglavarstva navedene u članku 1. ove Odluke.

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

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 011-01/04-01/01
Urbroj: 2176/07-02-04-01
Donji Kukuruzari, 2. studenoga 2004.

Predsjednik
Stipo Šapina, oec., v.r.

33.
Na temelju članka 51. Statuta Općine Donji

Kukuruzari (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na XLV sjednici
održanoj 2. studenoga 2004. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U
o odobravanju sufinanciranja pregleda mesa

protiv trihinele na području Općine Donji
Kukuruzari u periodu od 6. studenoga 2004. do

20. prosinca 2004. godine

Članak 1.

Odobrava se sufinanciranje pregleda mesa protiv
trihinele u visini od 40,00 kuna po jednom domaćinstvu
na području Općine Donji Kukuruzari u periodu od
6. studenoga 2004. do 20. prosinca 2004. godine pri
Veterinarskoj ambulanti »Tin«, Donji Kukuruzari 34.

Pregled će se vršiti uz prethodno izdanu potvrdu
od Općine Donji Kukuruzari.

Odobrava se isplata pregleda mesa nakon izvršenog
pregleda, te izdanog računa u roku od 15 dana, a uz
račun treba priložiti potvrdu o kontroli uz potpis vlasnika
uzorka.

Zbog nedostatka novčanih sredstava u 2005. godini
neće se sufinancirati cijepljenje pasa protiv bjesnoće.

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

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 053-01/04-01/91
Urbroj: 2176/07-02-04-02
Donji Kukuruzari, 2. studenoga 2004.

Predsjednik
Stipo Šapina, oec., v.r.

OPĆINA GVOZD
AKTI TAJNIŠTVA

1.
Nakon izvršene usporedbe izvornog teksta i

objavljenog teksta Odluke o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik« broj
34/04), utvr�ena je greška u prijepisu navedene Odluke,
te se na temelju članka 63. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Gvozd (»Službeni vjesnik« broj 2/02 i
5/02) daje slijedeći

I S P R A V A K
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine

Gvozd

I.
U članku 1. Odluke o izmjenama i dopunama

Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik« broj

34/04) u točki 4. umjesto riječi »Mjesni odbor Stipanu«
treba stajati »Mjesni odbor Stipan«.

II.
Ovaj Ispravak objavit će se u »Službenom vjesniku«

Općine Gvozd.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

TAJNIŠTVO

Klasa: 021-05/04-01/51
Urbroj: 2176/09-04-2
Gvozd, 2. prosinca 2004.

Tajnik
Nevena Basta, dipl. iur., v.r.
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OPĆINA JASENOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

19.

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04 i 110/04) i članka 29. Statuta Općine
Jasenovac (»Službeni vjesnik« broj 20/01), Općinsko
vijeće Općine Jasenovac na 25. sjednici održanoj
13. listopada 2004. godine donijelo je

O D L U K U

o priključivanju gra�evina na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i

odvodnju oborinskih voda

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom za područje Općine Jasenovac
propisuju uvjeti priključivanja gra�evina na izgra�enu
komunalnu infrastrukturu za:

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

Pod priključivanjem se smatra dovod voda
komunalne infrastrukture do gra�evine.

Članak 2.

Uvjeti priključenja iz članka 1. ove Odluke
obuhvaćaju:

a) postupak priključenja,

b) tehničko-tehnološke uvjete priključenja,

c) rokove priključenja,

d) naknade za priključenje,

e) način plaćanja naknade za priključenje,

f) kaznene odredbe.

Članak 3.

Na području Općine Jasenovac vlasnici gra�evine
dužni su priključiti gra�evine na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju
otpadnih i oborinskih voda gdje su ti sustavi izgra�eni
i postoje tehnički uvjeti za priključak.

a) Postupak priključenja

Članak 4.

Postupak priključivanja pokreće se podnošenjem
pismenog zahtjeva za priključenje.

Zahtjev u smislu stavka 1. ovog članka, za
priključenje na objekte komunalne infrastrukture na

koje je priključenje obvezno (za opskrbu pitkom vodom
i odvodnju otpadnih i oborinskih voda), mora se podnijeti
pravovremeno, prije početka uporabe gra�evine.

Zahtjev za priključenje u smislu stavka 1. ovog
članka podnosi vlasnik gra�evine, i to u pisanom
obliku, a upućuje ga Jedinstvenom upravnom odjelu
za objekt komunalne infrastrukture za koji se traži
priključak.

Uz zahtjev za priključenje prilažu se odgovarajući
dokazi o pravu na priključenje (vlasnički list, gra�evna
dozvola, rješenje o obnovi i sl.).

Gra�evine izgra�ene bez gra�evne dozvole ne
smiju se priključiti na komunalnu infrastrukturu.

Članak 5.

U povodu zahtjeva iz članka 4. ove Odluke
Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenovac za
priključenje na objekt komunalne infrastrukture provodi
odgovarajući postupak i donosi rješenje o dozvoli -
uvjetima za priključenje, ako za priključenje postoje
odgovarajući tehnički i drugi uvjeti, te ga dostavlja
subjektu koji gospodari objektom komunalne
infrastrukture.

Ako za priključenje ne postoje odgovarajući tehnički
i drugi uvjeti, zahtjev za priključenje će se rješenjem
odbiti.

Članak 6.

Rješenje o dozvoli, odnosno uvjetima za priključenje
mora sadržavati podatke o gra�evini koja se priključuje
(mjesto i adresa, katastarska oznaka, namjena i slično),
ime vlasnika, mjesto priključenja, tehničke osobine
priključka, a prilaže mu se i odgovarajuća skica
priključka.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka sadržava i
odredbu o obvezi plaćanja i iznosu, te načinu plaćanja
naknade za priključenje.

Rješenje o odbijanju priključenja mora sadržavati
podatke o gra�evini i vlasniku u smislu stavka 1.
ovog članka, te razloge glede kojih se predmetna
gra�evina ne može priključiti na komunalnu
infrastrukturu.

Rješenje iz stavka 1. i 3. ovog članka donese se
u obliku upravnog akta.

Članak 7.

Primjerak rješenja iz članka 5. odnosno članka
6. ove Odluke, po pravomoćnosti, dostavlja se na
znanje subjektu koji gospodari objektom komunalne
infrastrukture za koji se traži priključak.

Članak 8.

Za gra�evine čiji vlasnici ne podnesu zahtjev za
priključenje na objekte komunalne infrastrukture
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za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i
oborinskih voda, obveza priključenja utvr�uje se
rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela nadležnog
za komunalne poslove, koji to rješenje donosi po
službenoj dužnosti.

Članak 9.

Vlasnik gra�evine dužan je priključiti svoju gra�evinu
na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom
i odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, uz
uvjet, obveze priključivanja izuzimaju se vlasnici
gra�evina na cijelom području Općine Jasenovac,
ako su na zadovoljavajući način pojedinačno osigurali
svoje pojedinačne potrebe, a nema odgovarajućih
uvjeta za priključivanje odnosne gra�evine na
komunalnu infrastrukturu.

Članak 10.

U smislu članka 9. stavka 2. ove Odluke smatrat
će se da nema odgovarajućih uvjeta za priključivanje
gra�evine na komunalnu infrastrukturu, ako bi zbog
udaljenosti objekata komunalne infrastrukture,
konfiguracije terena ili drugih razloga troškovi
priključenja bili previsoki, odnosno nerazmjerni na
vrijednost gra�evine.

U smislu članka 9. stavka 2. ove Odluke smatrat
će se da su vlasnici na zadovoljavajući način
pojedinačno osigurali svoje odgovarajuće potrebe,
ali neškodljivo za zdravlje ljudi i zaštitu okoliša, sukladno
posebnim propisima, na drugi način mogu zadovoljiti
svoje potrebe.

Članak 11.

O izuzimanju od obveze priključenja u smislu
članka 9. stavka 2. odnosno članka 10. ove Odluke,
na zahtjev vlasnika gra�evine, rješenje donosi
Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenovac nadležan
za komunalne djelatnosti.

Kada, odnosno ako se naknadno stvore odgovarajući
uvjeti za priključenje na komunalnu infrastrukturu
gra�evine iz članka 10. ove Odluke, vlasnik gra�evine
je obvezan odnosnu gra�evinu priključiti na objekt
komunalne infrastrukture.

b) Tehničko-tehnološki uvjeti priključenja

Članak 12.

Priključivanje gra�evine na objekt komunalne
infrastrukture mora se u tehničko-tehnološkom smislu
izvesti prema pravilima struke i to na način da se
osigura uredno funkcioniranje priključka, te da se
priključenjem novog  korisnika ne naruši odgovarajući
standard zadovoljavanja potreba ostalih, prije
priključenih korisnika.

Priključenje na komunalnu infrastrukturu nužno
je izvesti na način da svaki posebni dio zgrade koji
predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni
prostor, garaža i sl.) odnosno svaki pojedinačni potrošač
ima ugra�en poseban ure�aj za mjerenje potrošnje.

Tehničko-tehnološke uvjete za ugradnju mjernog
i regulacijskog ure�aja iz stavka 1. ovog članka ure�uje
isporučitelj komunalne usluge, a stvarni trošak ugradnje
plaća vlasnik nekretnine sukladno članku 15. ove
Odluke.

Članak 13.

Na eventualno traženje vlasnika gra�evine, dopustit
će da sam izvede odre�ene radove na priključku
(iskop kanala i slično), ako bi mu to smanjilo troškove
priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi,
odnosno organizira, obave zakonito i po pravilima
struke.

c) Rokovi priključenja

Članak 14.

Gra�evina se mora priključiti na objekt komunalne
infrastrukture u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti
rješenja o priključenju iz članka 3. odnosno članka
4. ove Odluke, uz uvjet da je pravovremeno plaćena
naknada za priključenje i da je za izvo�enje
gra�evinskih, montažnih i drugih radova potrebno
do tri dana.

Ako naknada za priključenje nije pravovremeno
priključena i ako je za izvo�enje radova na priključku
u smislu stavka 1. ovog članka potrebno više od tri
dana, rok za priključenje iz stavka 1. ovog članka
produljuje se za vrijeme zakašnjenja plaćanja naknade
za priključenje, odnosno za vrijeme koje je objektivno
potrebno za izvo�enje odgovarajućih radova na
priključku.

d) Naknada za priključenje

Članak 15.

U svezi s priključenjem gra�evine na objekt
komunalne infrastrukture vlasnik gra�evine plaća cijenu
stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za
komunalni priključak neposredno nositelju izvedbe
priključka, na temelju pisanog ugovora i računa za
izvršeni posao.

Članak 16.

Osim troškova, u smislu članka 15. ove Odluke,
vlasnik gra�evine plaća i naknadu za priključenje,
za svaki priključak posebno.

Naknada za priključenje komunalne infrastrukture
iznosi za pojedinačni priključak kuće ili stana:

- za opskrbu pitkom vodom 1.000,00 kn

- za odvodnju otpadnih i
oborinskih voda 1.500,00 kn

U stambenom objektu sa više stanova i poslovnih
prostora iznos naknade za priključenje iz stavka 1.
ovog članka plaća po svakom stanu i po pojedinom
poslovnom prostoru.

Za industrijske objekte i poslovne prostore visina
naknade za priključenje na opskrbu pitkom vodnom
iznosi:
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- vodomjer (navojni) DN15, DN20 i DN25 2.000,00 kuna

- vodomjer (navojni) DN32, DN40 i DN50 3.000,00 kuna

- vodomjer (prirubnički) DN50, DN65 i DN80 3.000,00 kuna

- vodomjer (prirubnički) DN100, DN150 i DN200 3.000,00 kuna

Za industrijske objekte i poslovne prostore visina naknade za priključenje na odvodnju otpadnih i oborinskih
voda iznosi:

- vodomjer (navojni) DN15, DN20 i DN25 2.000,00 kuna

- vodomjer (navojni) DN32, DN40 i DN50 4.000,00 kuna

- vodomjer (prirubnički) DN50, DN65 i DN80 4.000,00 kuna

- vodomjer (prirubnički) DN100, DN150 i DN200 4.000,00 kuna

Naknada za privremeni priključak jednaka je cijeni
naknade za stalni priključak.

Članak 17.

Naknada za priključenje u smislu članka 15. ove
Odluke prihod je Proračuna Općine Jasenovac, a
plaća se u korist žiro računa broj: 2340009-1816800008,
u roku osam dana od dana pravomoćnosti rješenja
o dozvoli priključenja.

Članak 18.

Sredstva naknade u smislu članka 15. odnosno
članka 16. ove Odluke namijenjena su za financiranje
gra�enja objekata i ure�aja komunalne infrastrukture
na području Općine Jasenovac u skladu s programom
gra�enja objekata i ure�aja komunalne infrastrukture
Općine Jasenovac.

e) Način plaćanja naknade za priključenje

Članak 19.

Naknada za priključenje plaća se općom uplatnicom,
odnosno nalogom za prijenos sredstava s računa,
prije početka radova na izvo�enju priključka ukoliko
se plaća jednokratno, a najkasnije u roku od osam
dana od dana pravomoćnosti rješenja o dozvoli
priključenja.

Vlasnici gra�evina mogu iznos naknade za
priključenje platiti u najviše 4 jednaka mjesečna obroka.

Subjekt koji gospodari objektom komunalne
infrastrukture dužan je vlasnika gra�evine uputiti da
plati naknadno priključenje i ne smije početi s radovima
na priključenju prije negoli mu vlasnik predoči dokaz
o plaćenoj naknadi za priključenje.

f) Kaznene odredbe

Članak 20.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do
200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj isporučitelj
komunalne usluge, odnosno osoba koja obavlja
komunalnu uslugu ili druga pravna i fizička osoba
ako:

- obračuna troškove, odnosno cijenu priključenja
na komunalnu infrastrukturu protivno odredbi članka
15. ove Odluke,

- priključi gra�evine bez akta na temelju kojeg
se može graditi, kao i za gra�evine za koje je u
tijeku postupka gra�evinske inspekcije koji se odnosi
na obnovu gra�enja ili uklanjanja gra�evina prema
posebnom zakonu.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do
10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik
gra�evine koji postupa protivno odredbama članka
34. stavka 3. i 4. zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do
10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna
osoba u jedinici lokalne samouprave koja utroši sredstva
naknade za priključenje protivno njihovoj namjeni.

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka iz
stavka 1. ovog članka pokreće Državni inspektorat.

Novčane kazne naplaćene prema ovoj Odluci prihod
su Proračuna Općine Jasenovac.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o priključivanju gra�evina na komunalnu
infrastrukturu (»Službeni vjesnik« broj 5/02) i Izmjena
i dopuna Odluke o priključivanju gra�evina na
komunalnu infrastrukturu (»Službeni vjesnik« broj
3/03).

Članak 22.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/04-01/03
Urbroj: 2176/11-01-04-01
Jasenovac, 13. listopada 2004.

Predsjednik
Slavko Jurić, v.r.
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OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

8.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Sunja

(»Službeni vjesnik« broj 20/01, 24/01 i 5/02) i članka
5. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu
Općine Sunja (»Službeni vjesnik« broj 10/96), Općinsko
poglavarstvo Općine Sunja na 64. sjednici održanoj
22. studenoga 2004. godine donijelo je

R J E Š E N J E
o imenovanju Komisije za prodaju nekretnina u

vlasništvu Općine Sunja

I.
U Komisiju za prodaju nekretnina u vlasništvu

Općine Sunja imenuju se:
1. Josip Kozarić, za predsjednika,
2. Renato Klarić, za člana,
3. Mirjana Begić, za člana,

1. Grga Dragičević, za zamjenika predsjednika,
2. Vitomir Šajnović, za zamjenika člana,
3. Ivica Horžić, za zamjenika člana.

II.

Komisija iz točke I. ovog Rješenja imenuje se na
vrijeme od četiri godine i obavlja poslove sukladno
Odluci o gospodarenju nekretninama u vlasništvu
Općine Sunja (»Službeni vjesnik« broj 10/96).

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljeno u »Službenom vjesniku« Općine
Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 406-03/04-01/02
Urbroj: 2176/17-02-04-01
Sunja, 22. studenoga 2004.

Predsjednik
Josip Kozarić, v.r.
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S A D R Ž A J

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

59. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona
Grada Hrvatska Kostajnica

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

22. Odluka o izvoditelju objavljivanja akata
Grada Hrvatska Kostajnica u službenom
glasilu za 2005. godinu

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

72. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima za
utvr�ivanje naknade za rad u tijelima
Grada Novske

73. Odluka o imenovanju zamjenika
gradonačelnika koji će dužnost obavljati
volonterski

74. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj
naknadi

AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA

1. Izvješće o razrješenju člana Gradskog
poglavarstva Grada Novske

2. Izvješće o imenovanju zamjenika
gradonačelnika Grada Novske

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

18. Odluka o priključivanju gra�evina na
komunalnu infrastrukturu

19. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna
plana Proračuna Općine Donji Kukuruzari

1293

1294

1295

1295

1295

1296

1296

1296

1299

»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. Glavni i odgovorni urednik: Ðuro Juić, dipl. upr. pravnik. »Službeni vjesnik« izlazi po
potrebi. Izdavač: »Glasila« d.o.o., 44250 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.

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

29. Odluka o odobravanju objavljivanja javnog
natječaja za prijem u radni odnos

30. Odluka o odobravanju raspisivanja poziva
za ograničeno prikupljanje ponuda za
izradu projektne dokumentacije za
vodoopskrbne precrpne stanice

31. Odluka o odobravanju objavlj ivanja
natječaja za dodjelu studentskih stipendija
za školsku godinu 2004/2005.

32. Odluka o izmjeni Odluke Općinskog
poglavarstva

33. Odluka o odobravanju sufinanciranja
pregleda mesa protiv trihinele na području
Općine Donji Kukuruzari u periodu od
6. studenoga 2004. do 20. prosinca 2004.
godine

OPĆINA GVOZD
AKTI TAJNIŠTVA

1. Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Gvozd

OPĆINA JASENOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

19. Odluka o priključivanju gra�evina na
komunalnu infrastrukturu za opskrbu
pitkom vodom i odvodnju oborinskih voda

OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

8. Rješenje o imenovanju Komisije za
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine
Sunja

1299

1299

1300

1300

1301

1301

1302

1305


