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SLUŽBENI VJESNIK
BROJ: 4 SRIJEDA, 8. VELJAČE 2006. GODINA LII

2006.

GRAD ČAZMA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

ISSN 1334-4595

1.
 Na temelju članka 8. stavka 3. Pravilnika o upisu 

u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne 
novine«, broj 128/02, 122/03, 189/03, 2/05 i 129/05), 
i Naputka u svezi dostave obvezne dokumentacije za 
upis u upisnik poljoprivrednih gospodarstava kl: 320-
01/05-01/746, urbr: 525-4-05-1 od 28. prosinca 2005g., 
Gradsko poglavarstvo Grada Čazme na 9. sjednici 
održanoj 25. siječnja 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o korištenju poljoprivrednog zemljišta Republike 

Hrvatske za 2006. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom se omogućuje dosadašnjim kori-

snicima poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske 
na području Grada Čazme, koji su u mirnom posjedu 
državnog poljoprivrednog zemljišta, korištenje istog do 
15. 11. 2006. godine, sukladno Programu raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Članak 2.
Korištenje poljoprivrednog zemljišta Republike 

Hrvatske omogućuje se za jesensku sjetvu 2005. go-
dine i proljetnu sjetvu 2006. godine s uvjetom ubiranja 
kultura i plodova do 15. 11. 2006. godine.

Članak 3.
Za korištenje poljoprivrednog zemljišta Republike 

Hrvatske, Grad Čazma će izdavati POTVRDE o kori-
štenju poljoprivrednog zemljišta, a koje će služiti za 
ostvarivanje prava na poticaj, sukladno zakonskim 
propisima o poticajima, te za ostvarivanje prava po 
osnovi šteta od divljači, kao i šteta od elementarnih 
nepogoda.

Članak 4.
Za korištenje državnog zemljišta korisnici su dužni 

uplatiti naknadu za korištenje po početnoj cijeni iz 
natječaja za zakup koju je odredila porezna uprava, 
a za zemljište koje nije obuhvaćeno natječajem za 

zakup prosječnu cijenu u iznosu od 330,00 kn po ha 
oranice, 150,00 kn za livade i 100,00 kn za pašnjake, 
sukladno cjeniku porezne uprave. Navedena naknada 
će se naplaćivati prije izdavanja potvrde kao jamčevina 
na žiro račun Grada Čazme do krajnjeg roka 25. ožuj-
ka, 2006g., a nakon provođenja natječaja i sklapanja 
ugovora će se uplatiti u državni proračun.

Za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta, 
korisnici su dužni plaćati i ostale obaveze (vodopri-
vredna naknada i sl.) te ga obrađivati primjerenim 
tehnološkim mjerama i postupcima i održavati marom 
dobrog gospodara što mora biti navedeno u potvrdi. 

 
Članak 5.

U slučaju odustajanja od daljnjeg korištenja poljo-
privrednog zemljišta pojedinih korisnika, Povjerenstvo 
za raspolaganje državnim zemljištem isto može dati na 
korištenje drugim zainteresiranim osobama do provo-
đenja natječaja za zakup ili prodaju, sukladno Zakonu 
o poljoprivrednom zemljištu i Mjerilima i uvjetima za 
provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta, a o 
čemu je potrebno napraviti službeni zapisnik.

Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka KLASA: 940-04/04-01/1, URBROJ: 2110-01-
04/04-1 od 29. travnja 2004. godine.

 
Članak 7.

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

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 320-01/06-01/1/1
URBROJ: 2110-01-02/06-1
Čazma, 25. siječnja 2006.

Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.
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2.
Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi 

(»Narodne novine«, broj 117/01), Uredbe o postupku 
nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Naro-
dne novine«, broj 14/02), članka 4. Odluke o osnivanju 
Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postu-
pka nabave (»Službeni vjesnik«, broj 19/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Čazme na 8. sjednici održanoj 14. 
prosinca 2005. godine donijelo je

P L A N  N A B A V E 
Grada Čazme za 2006. godinu

I.
U 2006. godini planiraju se slijedeće nabave roba, 

radova i usluga, razvrstane po vrstama roba, radova i 
usluga i planiranim vrijednostima nabave:

1. Na temelju Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (do 20.000,00 kn + PDV 
– izravno ugovaranje)

red.
br.  P R E D M E T  N A B A V E  Način nabave Planirana vrijednost

nabave
1.1. Uredski materijal čl. 5. t. 1. Uredbe 50.000,00
1.2. Literatura čl. 5. t. 1. Uredbe 30.000,00
1.3. Materijal i sredstva za čišćenje čl. 5. t. 1. Uredbe 5.000,00
1.4. Ostali materijal čl. 5. t. 1. Uredbe 10.000,00
1.5. Sitni inventar čl. 5. t. 1. Uredbe 15.000,00
1.6. Auto gume čl. 5. t. 1. Uredbe 4.000,00
1.7. Tekuće održavanje opreme čl. 5. t. 1. Uredbe 30.000,00
1.8. Promidžbeni materijal čl. 5. t. 1. Uredbe 10.000,00
1.9. Dimnjačarske i ekološke usluge čl. 5. t. 1. Uredbe 2.000,00

1.10. Ostale intelektualne usluge čl. 5. t. 1. Uredbe 50.000,00
1.11. Usluge razvoja software-a čl. 5. t. 1. Uredbe 40.000,00
1.12. Računala i računalna oprema čl. 5. t. 1. Uredbe 50.000,00
1.13. Usluge ažuriranja računalnih baza čl. 5. t. 1. Uredbe 20.000,00
1.14. Grafičke i tiskarske usluge čl. 5. t. 1. Uredbe 10.000,00
1.15. Ostale nespomenute usluge čl. 5. t. 1. Uredbe 40.000,00
1.16. Ostala uredska oprema čl. 5. t. 1. Uredbe 20.000,00
1.17. Telefoni i ostali kom. uređaji čl. 5. t. 1. Uredbe 10.000,00
1.18. Veterinarske usluge čl. 5. t. 1. Uredbe 30.000,00
1.19. Autorski honorari čl. 5. t. 1. Uredbe 22.000,00
1.20. Ugovori o djelu čl. 5. t. 1. Uredbe 20.000,00
1.21. Usluge odvjetnika i pravnog savj. čl. 5. t. 1. Uredbe 70.000,00
1.22. Usluge vještačenja čl. 5. t. 1. Uredbe 6.000,00
1.23. Usluge pri registr. prij. vozila čl. 5. t. 1. Uredbe 2.000,00

2. Na temelju Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (do 200.000,00 kn + 
PDV – javno i ograničeno prikupljanje ponuda)

red.
br.   P R E D M E T  N A B A V E Način nabave Planirana vrijednost

nabave
2.1. Tekuće održavanje zgrada čl. 4. Uredbe 300.000,00
2.2. Geodetsko-katastarske usluge čl. 4. Uredbe 100.000,00
2.3. Gradnja i uređenje Trga č. kaptola čl. 4. Uredbe 200.000,00
2.4. Gradnja objekata i uređaja javne rasvjete čl. 4. Uredbe 100.000,00
2.5. Projekt deponija komunalnog otpada čl. 4. Uredbe 550.000,00
2.6. Projekti komunalne infrastrukture čl. 4. Uredbe 300.000,00
2.7. Gradnja parkirališta i ugibališta čl. 4. Uredbe 250.000,00
2.8. Tekuće i inv. održavanje javne rasvjete čl. 4. Uredbe 240.000,00
2.9. Gradnja parka i zelenila čl. 4. Uredbe 150.000,00

2.10. Gradnja zone male privrede čl. 4. Uredbe 400.000,00
2.11. Izrada PP-a; UPU-a čl. 4. Uredbe 100.000,00
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3. Na temelju Zakona o javnoj nabavi

red.
br.    P R E D M E T  N A B A V E Način nabave

Planirana vrijednost
nabave

3.1. Čišćenje javnih površina čl.  6. Zakona 360.000,00
3.2. Sanacija deponija čl.  6. Zakona 2.000.000,00
3.3. Mrtvačnica u Dapcima čl.  6. Zakona 40.000,00
3.4. Gradnja nogostupa čl. 6. Zakona 350.000,00
3.5. Gradnja gradskog dječjeg igrališta čl. 6. Zakona 50.000,00

II.
Plan nabave roba, radova i usluga stupa na sna-

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

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 406-01/05-01/3  
URBROJ: 2110-01-02/05-1
Čazma, 14. prosinca 2005.

Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

1.
Na temelju članka 39. Statuta Grada Novske 

(»Službeni vjesnik«, broj 17/01, 24/01, 4/02 i 30/04), i 
članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva, Gradsko 
poglavarstvo Grada Novske na 11. sjednici održanoj 
26. siječnja 2006. godine, donijelo je 

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

kuglane 

Članak 1. 
U Odluci o korištenju kuglane (»Službeni vjesnik«, 

broj 35/04) mijenja se i dopunjuje sljedeće: 
1. U članku 3., u stavku prvom, iza riječi »zaklju-

čivati«, briše se riječ »godišnji«, a umjesto točke na 
kraju rečenice stavlja se zarez i dodaje se sljedeći 
tekst: »a u ime Grada Novske ugovore će zaključivati 
pročelnik za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne 
poslove.« 

2. U članku 4. mijenja se: 
-  u stavku prvom, alineja prva mijenja se i gla-

si: 
»- za kuglačke klubove sa sjedištem na području 

Grada Novske, a registrirane do 1. siječnja 2006. godine 
- 18,00 kuna za stazu po satu korištenja, u ugovorenim 
terminima i izvan ugovorenih termina« 

-  alineja druga mijenja se i glasi: 
»- za kuglačke klubove sa sjedištem na području 

Grada Novske, a registrirane poslije datuma označenog 
u alineji prvoj ovog članka, te za udruge proistekle iz 
Domovinskog rata sa sjedištem na području Grada 
Novske - 24,00 kune za stazu po satu korištenja u 
ugovorenim terminima, a 36,00 kuna za stazu po satu 
korištenja izvan ugovorenih termina« 

-  alineja treća mijenja se i glasi: 
»- za kuglačke klubove sa sjedištem izvan Grada 

Novske, za druge udruge, ustanove i trgovačka društva 
- 36,00 kuna za stazu po satu korištenja, u ugovorenim 
terminima i izvan ugovorenih termina« 

-  iza alineje treće, dodaje se alineja četvrta i 
glasi: 

»- za građane - 48,00 kuna za stazu po satu ko-
rištenja« 

-  u stavku drugom, broj »5« mijenja se u broj 
»15« 

-  u stavku trećem, riječ »dvorana« ispravlja se 
u riječ »kuglana«, a riječi iza posljednjeg zareza u 
rečenici brišu se i zamjenjuju riječima: »na temelju 
izdanog blok računa«. 

3.  Iza članka 4. dodaje se novi članak 5. koji gla-
si: 

»Kuglački klubovi sa sjedištem na području Grada 
Novske, registriranim do 1. siječnja 2006. godine, 
oslobođeni su plaćanja naknade za korištenje kuglane 
prilikom odigravanja prvenstvenih utakmica.« 

4.  Dosadašnji članak 5. postaje članak 6., a u 
njemu se mijenja: 

-  u stavku 1., riječi iza riječi »sukladno« brišu se 
i zamjenjuju riječima: »stavku 2. ovog članka« 

-  u stavku 2. mijenja se točka 2. i sada glasi: 
»Drugi kuglački klubovi sa sjedištem u Novskoj. 

5. Dosadašnji članak 6.postaje članak 7. 

Članak 2. 
Ova Odluka će se primijeniti na sve važeće Ugovore 

o korištenju kuglane zaključene do dana stupanja na 
snagu ove Odluke. 
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Članak 3. 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
GRAD NOVSKA 

GRADSKO POGLAVARSTVO 

KLASA: 372-03/06-01/07
URBROJ: 2176/04-02-06-1 
Novska, 26. siječnja 2006. 

Zamjenik predsjednika
mr. Božidar Pugelnik, v.r.

2.
Na temelju članka 15. Zakona o trgovini (»Narodne 

novine«, broj 11/96, 101198, 30/99, 75/99, 76/99, 62/01, 
109/01, 49/03 - pročišćeni tekst i 103/03), članka 68. 
Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne 
prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje 
u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija 
(»Narodne novine«, broj 37/98, 73/02 i 153/02) i član-
ka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva, Gradsko 
poglavarstvo Grada Novske na 11. sjednici održanoj 
26. siječnja 2006. godine donijelo je 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji robe 

izvan prodavaonica

Članak 1. 

U Odluci o prodaji robe izvan prodavaonica (»Slu-
žbeni vjesnik«, broj 9/05) u članku 7. stavak 1., alineja 
druga mijenja se i glasi: »stara gradska tržnica u 
Novskoj, Potočna 3,«. 

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: 330-01/06-01/02 
URBROJ: 2176/04-02-06-1 
Novska, 26. siječnja 2006. 

Zamjenik predsjednika 
Mr. sc. Božidar Pugelnik., v.r. 

3.
Na temelju članaka 22. Poslovnika Gradskog 

poglavarstva, Gradsko poglavarstvo Grada Novske 

na 11. sjednici održanoj 26. siječnja 2006. godine, 
donijelo je 

P R O G R A M 
potpore roditeljima novorođene djece - »Kolica 

za novljanskog klinca«

I. 
Ovim Programom utvrđuje se pravo na isplatu 

financijske potpore roditeljima novorođene djece s 
prebivalištem na području Grada Novske, ukupna 
sredstva za financiranje Programa, kriteriji za dodjelu 
potpore, te način i postupak dodjele potpore. 

II. 
Sredstva za realizaciju ovog Programa osigurana 

su u Proračunu Grada Novske za 2006. godinu u 
ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna. 

III. 
Pravo na potporu utvrđenu ovim Programom imaju 

sve obitelji s prebivalištem na području Grada Novske, 
za svako novorođeno dijete u periodu od 1. siječnja 
2006. godine do 31. prosinca 2006. godine, u jedno-
kratnom iznosu od 700,00 kuna. 

IV. 
O pravu na dodjelu potpore, sukladno kriterijima 

iz točke III. ovog Programa odlučuje Upravni odjel za 
društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove Grada 
Novske, na temelju podataka pribavljenih od Ureda 
državne uprave i Policijske postaje Novska. 

Upravno tijelo iz stavka 1. ove točke donosit će 
odluku o potpori jedanput mjesečno, a odlukom će 
se utvrditi sve obitelji koje su u proteklom mjesecu 
ostvarile pravo na potporu. 

V. 
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
GRAD NOVSKA 

GRADSKO POGLAVARSTVO 

KLASA: 550-06/06-01/04 
URBROJ: 2176/04-02-06-1 
Novska, 26.siječnja 2006. 

Zamjenik predsjednika 
Mr. sc. Božidar Pugelnik., v.r.

4.
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj 

nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01, 60/01 i 92/05), 
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Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga 
vrijednosti (»Narodne novine«, broj 14/02) i članka 
22. Poslovnika Gradskog poglavarstva (»Službeni 
vjesnik«, broj 8/03), Gradsko poglavarstvo Grada 
Novske na 12. sjednici održanoj 26. siječnja 2006. 
godine donijelo je 

D O P U N U   P L A N A   N A B A V E 
za 2006. godinu 

I.
U Planu nabave za 2006. godinu, KLASA: 030-01/05-

01134, URBROJ: 2176/04-02-05-1 od 27. prosinca iza 
rednog broja 31. dodaje se redni broj 32. i glasi: 

Redni broj 32. glasi: 

R0007 4221 Uredska oprema i namještaj
  - nabava uredskog namještaja  Izravno ugovaranje  
   čl. 2. st. 1. toč. 3. Uredbe 23.000,00 

  - nabava peći  Izravno ugovaranje  
   čl. 2. st. 1. toč.3. Uredbe 13.000,00 

  - nabava fotokopirnog aparata  Izravno ugovaranje  
   čl. 2. st. 1. toč. 3. Uredbe 14.000,00 

II.
Ova dopuna Plana nabave stupa na snagu danom 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
GRAD NOVSKA 

GRADSKO POGLAVARSTVO 

KLASA: 030-01/06-01/01 
URBROJ: 2176/04-02-06-1
Novska, 26. siječnja 2006. 

Zamjenik predsjednika 
mr. Božidar Pugelnik, v.r.

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1.
 Na temelju članka 64. stavka 1. točka 1. Zakona o 

javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01 i 92/05) 
i članka 45. točke 7. Statuta Općine Gvozd (»Službeni 
vjesnik«, broj 22/01, 27/01, 28/04, 34/04 i 36/04), u 
postupku Javnog prikupljanja ponuda br. 1. objavljenog 
u »Karlovačkom listu«, od 14. prosinca 2005. godine, 
evidencijski broj nabave 1., Općinsko poglavarstvo 
Općine Gvozd, 44210 Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 
6, MB: 1295055, na 11. sjednici, održanoj 5. siječnja 
2006. godine donijelo je 

O D L U K U 
o poništenju Javnog prikupljanja ponuda br. 1.  
za izradu završne mape za usklađenje glavnog 

projekta Vodovoda Slavsko Polje - III. etapa 

I.
Poništava se Javno prikupljanje ponuda br. 1. za 

izradu završne mape za usklađenje glavnog projekta 

Vodovoda Slavsko Polje - III. etapa, objavljeno u Kar-
lovačkom listu od 14. prosinca 2005. godine iz razloga 
navedenih u članku 64. stavak 1. točka 1. Zakona o 
javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01 i 92/05), 
jer na navedeno Javno prikupljanje ponuda nisu pri-
stigle najmanje dvije prihvatljive ponude. 

II. 
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku« 

Općine Gvozd. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 363-01/05-01/64 
URBROJ: 2176/09-06-5 
Gvozd, 5. siječnja 2006.

Predsjednik
Branko Jovičić, dipl ing., v.r.
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2.
Na temelju članka 5. točke 2. Uredbe o postupku 

nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Naro-
dne novine«, broj 14/02), članka 45. točke 7. Statuta 
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 22/01, 27/01, 
28/04, 34/04 i 36/04), Općinsko poglavarstvo Općine 
Gvozd, 44210 Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6, MB: 
1295055, na 6. sjednici održanoj 14. listopada 2005. 
godine donijelo je 

O D L U K U 
o nabavi usluge izrade završne mape za 

usklađenje glavnog projekta vodovoda Slavsko 
Polje - III. faza izravnim ugovaranjem s jednim 

ponuditeljem 

Članak 1. 
Na temelju provedenog postupka izravnog ugovaranja 

s jednim ponuditeljem, nabava usluga izrade završne 
mape za usklađenje glavnog projekta Vodovoda Slavsko 
Polje - III. faza izvršit će se od tvrtke KA PROJEKT 
d.o.o. za projektiranje i usluge iz Karlovca, M. Vrhovca 
3, po cijeni od 45.000,00 kuna bez PDV-a. 

Članak 2. 
U provedbi ove Odluke, s ponuditeljem iz članka 1. 

ove Odluke, zaključit će se ugovor, za čije se zaklju-
čivanje ovlašćuje Branko Jovičić, dipl. ing, načelnik 
Općine Gvozd. 

Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku« 

Općine Gvozd.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 363-01/05-01/64 
URBROJ: 2176/09-06-6 
Gvozd, 14. listopada 2005. 

Predsjednik
Branko Jovičić, dipl ing., v.r.

3.
Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi 

(»Narodne novine«, broj 117/01 i 92/05), članka 4. 
Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male 
vrijednosti (»Narodne novine«, broj 14/02), Općinsko 
poglavarstvo Općine Gvozd, na 11. sjednici održanoj 
5. siječnja 2006. godine donijelo je 

O D L U K U 
o raspisivanju i osnivanju Povjerenstva za 

provedbu Javnog prikupljanja ponuda broj 1. za 
nabavu uredskog materijala 

Članak 1.

Javno prikupljanje ponuda broj 1. za nabavu ured-
skog materijala. 

Naručitelj radova iz stavka 1. ove Odluke je Općina 
Gvozd, Općinsko poglavarstvo, Trg dr. Franje Tuđmana 
6, 44410 Gvozd, MB: 1295055, a odgovorna osoba na-
ručitelja je Branko Jovičić, dipl. ing., načelnik Općine 
Gvozd, predsjednik Općinskog poglavarstva. 

Članak 2.

Za pripremu i provedbu Javnog prikupljanja ponuda 
iz članka 1. ove Odluke, kao i utvrđivanje prijedloga 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja imenuje se Povje-
renstvo u sastavu: 

- Mile Jerosimić, predsjednik povjerenstva,

- Josipa Čurković, član povjerenstva,

- Anto Kezić, član povjerenstva.

Članak 3. 

Poziv za Javno prikupljanje ponuda br. 1. bit će 
objavljen u »Karlovačkom listu«. 

Članak 4. 

Planirana vrijednost nabave iznosi 31.000,00 kn. 

Članak 5. 

Plaćanje nabave iz članka 1. ove Odluke izvršit će 
se u zakonskom roku nakon obavljene usluge izrade 
projektne dokumentacije koja je predmet nabave. 

Financijska sredstva za nabavu osiguravaju se iz 
Proračuna Općine Gvozd. 

Članak 6.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 030-08/06-01/01 
URBROJ: 2176/09-06-1 
Gvozd, 5. siječnja 2006. 

Predsjednik
Branko Jovičić, dipl ing., v.r.

4.
Na temelju članka 63. Zakona o javnoj nabavi (»Na-

rodne novine«, broj 117/01, 92/05), članka 8. stavka 1. 
Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male 
vrijednosti (»Narodne novine«, broj 14/02) i članka 45. 
točke 7. Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 
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22/01, 27/01, 28/04, 34/04 i 36/04 - ispr.), u postupku 
Javnog prikupljana ponuda br. 1 za nabavu uredskog 
materijala, evidencijski broj nabave 1, Općinsko po-
glavarstvo Općine Gvozd, 44210 Gvozd, Trg dr. Franje 
Tuđmana 6, MB: 1295055, na 12. sjednici, održanoj 
3. veljače 2006. godine donijelo je 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu 

uredskog materijala 

Članak 1.

U postupku Javnog prikupljana ponuda br. 1 za 
nabavu uredskog materijala kao najpovoljnija odabire 
se ponuda tvrtke GRAFOTON d.o.o. iz Gline, Jukina-
čka 79, kao ponuda s najnižom cijenom u iznosu od 
6.108,05 kuna (bez PDV-a). 

Članak 2.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se Ugovor 
o nabavi u skladu sa zakonom. 

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku« 
Općine Gvozd. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 030-08/06-01/01 
URBROJ: 2176/09-02-06-5 
Gvozd, 3. veljače 2006. 

Predsjednik
Branko Jovičić, dipl. ing., v.r.

5.
Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na 

pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 172/03) 
i članka 45. točka 10. Statuta Općine Gvozd (»Službeni 
vjesnik«, broj 22/01, 27/01, 28/04, 34/04 i 36/04 - ispr.), 
Općinsko poglavarstvo Općine Gvozd na 11. sjednici 
održanoj 5. siječnja 2006. godine donijelo je

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o određivanju službenika za 

informiranje 

Članak 1. 
Članak 1. Odluke o određivanju službenika za 

informiranje (»Službeni vjesnik«, broj 2/05) mijenja 
se i glasi: 

»Članak 1. 
Određuje se Nevena Basta, tajnik Općinskog vijeća 

i Općinskog poglavarstva kao službena osoba mje-
rodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup 
informacijama (dalje: službenik za informiranje.« 

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine 
Gvozd.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 008-02/06-01/01 
URBROJ: 2176/09-06-1 
Gvozd, 5. siječnja 2006. 

Predsjednik
Branko Jovičić, dipl ing., v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.
Na temelju članka 12. stavka 2. Uredbe o uredskom 

poslovanju (»Narodne novine«, broj 38/87 i 42/88), 
članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim 
oznakama stvaralaca i primalaca akata (»Narodne 
novine«, broj 38/88) i članka 3. Rješenja o utvrđiva-
nju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na 
području Sisačko-moslavačke županije (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 13/05), 
Općinski načelnik Općine Gvozd donosi 

R J E Š E N J E 
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i 

primalaca akata 

I. 
Ovim Rješenjem utvrđuju se brojčane oznake za 

predstavničko i izvršna tijela Općine Gvozd, upravno 

tijelo Općine Gvozd, trgovačko društvo čiji je osnivač 
Općina Gvozd kojemu su općinskom odlukom povjere-
ne javne ovlasti, te Vijeće srpske nacionalne manjine 
Općine Gvozd. 

II. 

Općina Gvozd će u uredskom poslovanju i poslo-
vima iz svog samoupravnog djelokruga rabiti brojčanu 
oznaku 2176/09. 

III. 

Predstavničko tijelo, izvršna tijela, upravno tijelo, 
trgovačko društvo čiji je osnivač Općina Gvozd i Vi-
jeće srpske nacionalne manjine Općine Gvozd, kao 
stvaratelji i primatelji akata, u uredskom poslovanju 
rabit će sljedeće brojčane oznake: 
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2176/09-01 Općinsko vijeće 

2176/09-02 Općinsko poglavarstvo 

2176/09-03 Općinski načelnik 

2176/09-04 Jedinstveni upravni odjel 

2176/09-05 Vijeće srpske nacionalne manjine 
Općine Gvozd 

2176/09-06  Komunalno Topusko d.o.o. kao stvaratelj 
akata za rješavanje u pojedinačnim 
upravnim stvarima i vršenju drugih 
javnih ovlasti koje su mu povjerene 
općinskom odlukom sukladno Zakonu 
o komunalnom gospodarstvu. 

IV. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine 
Gvozd. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 035-02/06-01/01 
URBROJ: 2176/09-03-06-1 
Gvozd, 16. siječnja 2006.

Načelnik
Branko Jovičić, dipl. ing., v.r.

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i 
članka 35. Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni 
vjesnik«, broj 24/01 i 10/02), Općinsko poglavarstvo 
Općine Hrvatska Dubica na sjednici održanoj 30. 
siječnja 2006. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K
o podržavanju aktivnosti Osnovne škole Ivo 

Kozarčanin Hrvatska Dubica na realizaciji 
Programa »Eko - škole u Republici Hrvatskoj

I.
S ciljem očuvanja okoliša i stvaranja pozitivnih navika 

kod djece i mladeži podržava se aktivnost Osnovne 
škole Ivo Kozarčanin Hrvatska Dubica na realizaciji 
Programa »Eko - škole« u Republici Hrvatskoj.

Prihvaća se Sporazum o suradnji u provođenju 
Programa »Eko - škole« u Republici Hrvatskoj za 
2006. godinu između Općine Hrvatska Dubica i Po-
kreta prijatelja prirode »Lijepa naša« iz Zagreba, 
Palmotićeva 17a.

Ovlašćuje se općinski načelnik za potpis Sporazuma 
iz stavka 1. ove točke.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donoše-

nja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine 
Hrvatska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 602-01/06-01/01
URBROJ: 2176/10-03-06/03
Hrvatska Dubica, 30. siječnja 2006.

Predsjednik
Matija Mikulić, v.r.

2.
Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi (»Na-

rodne novine«, broj 117/01, 197/03 i 92/05), Uredbe o 
postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti 
(»Narodne novine«, broj 14/02), članka 48. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 
129/05) i članka 35. Statuta Općine Hrvatska Dubica 
(»Službeni vjesnik«, broj 24/01 i 10/02), Općinsko 
poglavarstvo Općine Hrvatska Dubica na sjednici 
održanoj 30. siječnja 2006. godine donijelo je

P L A N   N A B A V E
Općine Hrvatska Dubica za 2006. godinu

I.
Ovim Planom nabave Općine Hrvatska Dubica 

za 2006. godinu (nadalje: Plan), sukladno proračunu 
Općine Hrvatska Dubica za 2006. godinu (nadalje: 
Proračun) donesenog na sjednici Općinskog vijeća 
održanoj 14. prosinca 2005. godine, utvrđuju se nabave 
roba i usluga, te ustupanje radova za potrebe Općine 
Hrvatska Dubica tijekom 2006. godine kako slijedi:

Red.
broj

Pozicija 
Proračuna

Predmet nabave
(naziv i opis) Način nabave Planirani iznos

(ukupno)

1. 1015 Uredski materijal Ograničeno prikupljanje ponuda 
(čl. 4. Uredbe) 33.000,00

2. 1016 Literatura (publikacije, časopisi) Izravna pogodba (čl. 5. Uredbe) 12.000,00
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Red.
broj

Pozicija 
Proračuna

Predmet nabave
(naziv i opis) Način nabave Planirani iznos

(ukupno)

3. 1017 Sredstva za čišćenje i održavanje uredskih 
prostorija Izravna pogodba (čl. 5. Uredbe) 3.000,00

4. 1020 Gorivo za prijevozna sredstva Izravna pogodba (čl. 5. Uredbe) 19.500,00

5. 1021 Roba za odražvanje građevinskih objekata 
(razno) Izravna pogodba (čl. 5. Uredbe) 7.000,00

6. 1025 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
građevinskih objekata (razno) Izravna pogodba (čl. 5. Uredbe) 7.000,00

7. 1026 Usluge tekućeg održavanja opreme Izravna pogodba (čl. 5. Uredbe) 17.000,00
8. 1027 Usluge održavanja prijevoznih sredstava Izravna pogodba (čl. 5. Uredbe) 19.500,00

9. 1028 Ostale usluge tekućeg i investicijsko odr-
žavanja Izravna pogodba (čl. 5. Uredbe) 5.000,00

10. 1029 Usluge promidžbe i informiranja - razno Izravna pogodba (čl. 5. Uredbe) 40.000,00

11. 1034 Avionsko snimanje groblja i izrada polo-
žajnih mjesta Izravna pogodba (čl. 5. Uredbe) 18.000,00

12. 1034 Implementacija programa IS memento 3 Izravno ugovaranje 
(čl. 5. Uredbe) 19.500,00

13. 1034 Posude za skupljanje otpada Ograničeno prikupljanje ponuda 
(čl. 4. Uredbe) 30.000,00

14. 1034 Usluge projektiranja sanacija divljih odla-
gališta Izravna pogodba (čl. 5. Uredbe) 17.500,00

15. 1034 Izrada detaljnih planova uređenja pro-
stora

Ograničeno prikupljnje ponuda (čl. 
4. Uredbe) 199.000,00

16. 1037 Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika Izravna pogodba (čl. 5. Uredbe) 7.000,00
17. 1038 Katastarsko-geodetske usluge Izravna pogodba (čl. 5. Uredbe) 5.000,00
18. 1039 Usluge vještačenja Izravna pogodba (čl. 5. Uredbe) 10.000,00
19. 1040 Intelektualne usluge (razno) Izravna pogodba (čl. 5. Uredbe) 4.000,00
20. 1046 Premije osiguranja prijevoznih sredstava Izravna pogodba (čl. 5. Uredbe) 6.000,00

21. 1047 Roba široke potrošnje Ograničeno prikupljanje ponuda 
(čl. 4. Uredbe) 41.000,00

22. 1070 Uređenje zgrade Hrvatskog doma u Ba-
ćinu

Ograničeno prikupljanje ponuda 
(čl. 4. Uredbe) 199.000,00

23. 1072 Uredska oprema Izravna pogodba (čl. 5. Uredbe) 10.000,00

II.
Postupak nabave iz točke I. ovog Plana priprema i 

provodi Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu 
postupka nabave (nadalje: Stručno povjerenstvo).

Stručno povjerenstvo imenovat će Općinsko pogla-
varstvo i to za svaki pojedini postupak nabave.

Stručno povjerenstvo ima predsjednika i dva čla-
na.

Stručno povjerenstvo odlučuje kao kolegijalno tijelo, 
ali svaki član je samostalan u odlučivanju i može iznijeti 
svoje izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.

III.
Članovi Stručnog povjerenstva:
- odmah po saznanju o imenovanju, dužni su 

obavijestiti Naručitelja i zatražiti svoju zamjenu ukoliko 
je u sukobu interesa,

- odmah po imenovanju, dužni su pripremiti do-
kumentaciju za predmetnu nabavu,

- po isteku roka za dostavu ponuda otvoriti iste 
redosljedom zaprimanja, predlagati ih i o tomu sačiniti 
zapisnik,

- usporediti pristigle, potpune ponude i donijeti 
zaključak o prijedlogu postupanja po pojedinom postu-
pku nabave, te isti dostaviti Općinskom poglavarstvu 
na donošenje konačne odluke,

- imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj 
odluci.

IV.

Utvrđuju se rokovi za dostavu ponuda za nabave 
po ovom Planu, kako slijedi:

- za nabave po uredbi rok ne može biti kraći od 
osam dana od dana objave odnosno zaprimanja poziva 
za dostavu ponude,

- za nabavu po Zakonu rok ne može biti kraći od 
deset dana od dana objave javnog nadmetanja.

V.

Nabave roba i usluga, te ustupanje radova u vri-
jednosti do 20.000,00 kn općinski načelnik će izvršiti 
izravnom pogodbom.
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VI.
Ovaj Plan stupa na snagu8 danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Hrvat-
ska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 406-01/06-02/01
URBROJ: 2176/10-03-06/01
Hrvatska Dubica, 30. siječnja 2006.

Predsjednik
Matija Mikulić, v.r.

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 88. i članka 135. Ustava Republike 

Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01 - pročišćeni 
tekst), članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(»Narodne novine«, broj 129/05) i članka 96. stavka 
1. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 
19/01), Općinsko vijeće Općine Lekennik na sjednici 
održanoj 6. veljače 2006. godine donosi slijedeće 

I Z M J E N E   I   D O P U N E 
Statuta Općine Lekenik

Članak 1.

U članku 11. mijenjaju se stavak 1. i stavak 2. i 
dodaju se točke 12. i 13.

U stavku 1. ovog članka iza riječi »Općina Lekenik 
(u daljnjem tekstu : Općina)« dodaju se riječi »u svom 
samoupravnom djelokrugu«

U svaku 1. , a iza točke 11. ovog članka dodaju se 
točke 12. i 13. koje glase:

»12. promet na svom području,

13. te ostale poslove sukladno posebnim zako-
nima«.

U stavku 2. ovog članka brišu se riječi »kao i po-
slovi koje će Općina obavljati ako osigura uvijete za 
njihovo obavljanje«, a stavljaju se riječi »te poslovi 
koje može obavljati«.

Članak 2.

U članku 12. stavak 1.dodaju se riječi : 

U stavku 1. ovog članka iza riječi u tekstu »učin-
kovitije« dodaju se riječi »ili ih Općina ne može 
obavljati«.                          

Članak 3.

U članku 14. stavak 1. mijenja se točka 11. koja glasi: 
»osiguravanje uvjeta prometa na svom području«.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 12., a dosada-
šnje točke 12. do 18. mijenjaju se na način da se svaka 
slijedeća pomiče za jedan redni broj tako da dosadašnja 
točka 18. postaje točka 19. istog članka. 

Članak 4.
U članku 34. u stavku 1. mijenjaju se riječi u tek-

stu »ima predsjednika i jednog potpredsjednika« te 
sada glase:

»ima predsjednika i do dva potpredsjednika«.
U stavku 2. riječ u tekstu »potpredsjednika« mijenja 

se i glasi »potpredsjednike«.   

Članak 5.
U članku 35. dodaje se i mijenja:
U točki 2. iza riječi »saziva sjednice Općinskog 

vijeća« dodaju se riječi »po potrebi, a najmanje jednom 
u tri mjeseca ili na obrazloženi zahtjev najmanje jedne 
trećine članova predstavničkog tijela u roku od 15 dana 
od primitka zahtjeva«

Dio teksta koji glasi: »predlaže dnevni red, pred-
sjedava sjednicama i potpisuje akte općinskog vijeća« 
postaje samostalna točka 4. istog članka.

Točka 3. sada glasi: »Ukoliko predsjednik pred-
stavničkog tijela ne sazove sjednicu u roku iz točke 
2. ovog članka, sjednicu će sazvati općinski načelnik 
u roku od 15 dana. 

Nakon proteka rokova iz točke 2. i 3. ovog članka 
sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova 
predstavničkog tijela, čelnik središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (re-
gionalne) samouprave«.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 5., točka 4. postaje 
točka 6., a točka 5. postaje točka 7. istog članka.

Članak 6.
U članku 40. stavak 1. mijenja se riječ u tekstu 

»predsjednika« iza koje se stavlja riječ »potpredsje-
dnike«, a iza riječi »načelnika i«, riječ »zamjenika« 
mijenja se i glasi »zamjenike«.

Članak 7.
U članku 43. stavak 1. prije riječi u tekstu »građa-

nima« dodaje se riječ »djeci«.

Članak 8.
U članku 45. stavku 2. iza riječi »obavijestiti« 

dodaju se riječi:
»predstojnika ureda državne uprave u županiji 

te«. 
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Članak 9.
U članku 47. mijenjaju se riječi u tekstu i glase:
Stavak 1. riječi »ima jednog zamjenika« mijenjaju 

se i glase: »ima u pravilu dva zamjenika«
Stavak 2. riječ u tekstu »Zamjenik« mijenja se u 

»zamjenici« pa sad stavak glasi »Zamjenici općinskog 
načelnika su po položaju zamjenici predsjednika 
Općinskog poglavarstva«.

Stavak 3. riječ u tekstu »Zamjenik« mijenja se i 
glasi »Zamjenici«, a riječ »obavlja« mijenja se i glasi 
»obavljaju«.

Stavak 4. riječ u tekstu »zamjeniku« mijenja se i 
glasi »zamjenicima«.

Članak 10.
U članku 48. stavak 1. iza riječi u tekstu »Općin-

skog vijeća« dodaju se riječi »u skladu sa Statutom 
i zakonom«.

U stavku 2. ovog članka riječ u tekstu »Zamjenik« 
mijenja se i glasi »Zamjenici« i riječ »bira se« mijenja 
se i glasi »biraju se«.

U stavku 3. ovog članka riječ u tekstu »zamjenik« 
mijenja se i glasi »zamjenici«.  

Dodaju se stavak 4. i stavak 5. koji glase:
»Općinskom načelniku, te njegovim zamjenicima i 

članovima poglavarstva, prava na temelju obavljanja 
dužnosti prestaju:

- danom izbora novog općinskog načelnika i 
njegovih zamjenika,

-  danom kada ga predstavničko tijelo razriješi 
dužnosti povodom podnijete ostavke na dužnost ili 
povodom iskazanog nepovjerenja,

-  danom imenovanja povjerenika Vlade Republike 
Hrvtaske, kada su nastupile predviđene okolnosti za 
imenovanje povjerenika.

Općinski načelnik, od dana raspisivanja izbora za 
članove predstavničkog tijela pa do dana izbora novog 
općinskog načelnika može obavljati samo poslove koji 
su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje 
Općine Lekenik«.

Članak 11.
Iza članka 49. dodaje se članak 49. a koji glasi:
»Predstavničko tijelo može općinskom načelniku, 

pojedinom članu poglavarstva ili poglavarstva u cje-
lini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije 
isteka vremana na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja iz stavka 
1. ovog članka može podnijeti najmanje 1/3 članova 
predstavničkog tijela.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može 
se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam 
dana od dana njegovog podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje 
nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 
30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku 
predstavničkog tijela«.

Članak 12.
U članku 50. mijenjaju se, dodaju i brišu:
Stavak 1. riječi u tekstu »njegov zamjenik« mijenjaju 

se i glase »njegovi zamjenici«.
U stavku 2. brišu se riječi »u pravilu iz reda svojih 

članova«, a riječi u tekstu »predsjednika Općinskog 
poglavarstva« mijenjaju se i glase »Općinskog na-
čelnika«.

Dosadašnji stavak 3. ovog članka se briše i dodaje 
se novi stavak 3. koji glasi: »Pročelnici upravnih tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
mogu biti birani za članove poglavarstva«.

Članak 13.
Iza članka 52. dodaje se članka 52.a koji glasi:
»Općinski načelnik može tražiti glasovanje o po-

vjerenju poglavarstvu.
Ako predstavničko tijelo povodom prijedloga općin-

skog načelnika, ne donese odluku kojom potvrđuje 
povjerenje poglavarstvu, time se ne smatra da je 
poglavarstvu iskazano nepovjerenje«.

                         
Članak 14.

U članku 56. dodaje se stavak 3. koji glasi:
Poglavarstvo može razriješiti pročelnika iz stavka 

1. ovog članka:
»1.  ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim 

propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do 
prestanka radnog odnosa,

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim 
aktima Općine Lekenik, ili neosnovano ne izvršava 
odluke njenih tijela, ili postupa protivno njima,

4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim 
radom prouzroči Općini veću štetu, ili ako zanemaruje 
ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti 
interesima službe u obavljanju poslova.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.
Dodaje se stavak 4. koji glasi:
»Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 

3. ovog članka rasporedit će se na drugo slobodno 
radno mjesto u jedno od upravnih tijela Općine, za 
koje ispunjava stručne uvijete.

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pi-
tanja u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena 
ovim Statutom i zakonom, primjenjuju se odredbe 
zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i 
namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave.

Članak 15.
Dodaje se članak 59. a koji glasi: 
»Pripadnicima nacionalnih manjina koji sukladno 

odredbama članka 20. Ustavnog zakona o pravima 
nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02) 
imaju pravo na razmjernu zastupljenost u predstavni-
čkim tijelima, imaju pravo na zastupljenost u izvršnim 
i upravnim tijelima tih jedinica.
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Općinsko poglavarstvo Općine Lekenik planom 
prijema u službu utvrđuju popunjenost upravnih tijela 
i planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika 
nacionalnih manjina iz stavka 1. ovog članka.

Kada pripadnici nacionalnih manjina iz stavka 1. 
ovog članka podnose prijavu na natječaj za prijam u 
službu, imaju se pravo pozvati na ostvarivanje prava 
koja im pripadaju sukladno odredbama Ustavnog 
Zakona o pravima nacionalnih manjina.

Općina je dužna politiku upošljavanja novih službe-
nika, odnosno službenika koji se primaju na upražnje-
na radna mjesta provoditi na način koji će osigurati 
poštivanje prava pripadnicima nacionalnih manjina, 
sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Ustavnog za-
kona o pravima nacionalnih manjina.

Članak 16.
Iza članka 85. dodaje se članak 85.a koji glasi:
»Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i 

poglavarstva Općine Lekenik kojima se rješava o 
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i 
pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije 
propisan, ne može se izjaviti žalba, već se može po-
krenuti upravni spor.«

Članak 17.
 U članku 86. dopunjava se stavak 4., a dodaje se 

stavak 5. koji glasi:
U stavku 4. iza riječi u tekstu »županije« dodaju se 

riječi »i velikih gradova ako posebnim zakonom nije 
drugačije propisano«. 

»Iznimno od stavka 1. ovog članka, u izvršavanju 
Općih akata predstavničkog tijela kada je to određeno 
zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravi-
ma, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 
osoba donose tijela državne uprave.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. ovg član-
ka.

NADZOR ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA

Članak 18.
Iza članka 86. dodaje se članak 86.a koji glasi:
»Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupra-

vnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće, obavljaju uredi 
državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela 
državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno 
posebnom zakonu.

Općinski načelnik, dužan je dostaviti Statut, Po-
slovnik, Proračun ili drugi opći akt (u daljnjem tekstu: 
opći akt) predstojniku ureda državne uprave u županiji 
(u daljnjem tekstu: predstojnik) zajedno s izvatkom iz 
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg 
akta propisan Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 
dana od dana donošenja općeg akta.« 

Članak 19.
U članku 90. briše se dosadašnji stavak 2., i do-

daje se novi stavak 2., stavak 3., stavak 4. i stavak 
5. koji glase:

»Nazočnost javnosti može se isključiti samo izni-
mno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonom 
i općim aktom jedinice.

Na sjednicama predstavničkog tijela glasuje se 
javno, ako predstavničko tijelo ne odluči da se, u 
skladu s poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom 
pitanju glasuje tajno.

Sjednice predstavničkog tijela mogu se snimati 
putem tonskih zapisa, a sazvati i održavati se mogu i 
elektroničkim putem, te se održavati putem videoveze 
(videokonferencija).

Poslovnikom o radu predstavničkog tijela urediti 
će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u 
radu i odlučivanju.

Članak 20.
U članku 92. stavak 2. dodaju se riječi:
U stavku 2. iza riječi u tekstu »priopćavanja« 

dodaju se riječi »(lokalne radio postaje i putem WEB 
stranice Općine)«.

Članak 21.
Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Lekenik stu-

paju na snagu osam dana od dana objave, a objavit 
će se u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik.

 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LEKENIK
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 012-03/06-01/01
URBROJ: 2176/12-06-01
Lekenik, 6. veljače 2006. 

Predsjednik
Marijan Crnkoci, v.r.

2.
Na temelju članka 26. stavka 3. Statuta Općine 

Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 19/01), a u svezi 
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izgradnju 
Spomen obilježja poginulim i nestalim hrvatskim bra-
niteljima iz Domovinskog rata na području Općine 
Lekenik Klasa: 564-02/05-01/03. Urbroj: 2176/12-05-01 
od 21. ožujka 2005. godine, Općinsko vijeće Općine 
Lekenik donosi slijedeću

O D L U K U
o izboru najboljeg autorskog rada Idejnog 

rješenja za izgradnju Spomen obilježja 
poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata na području Općine Lekenik 

Članak 1.
Natječajni rad je Idejno rješenje za izgradnju Spomen 

obilježja poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima 
iz Domovinskog rata na području Općine Lekenik, a 
sukladno javnom natječaju Klasa: 564-02/05-01/03, 
Urbroj: 2176/12-05-02 od 21. ožujka 2005. godine.   

Članak 2.
Kao najbolji autorski rad Idejnog rješenja izabire 

se rješenje autorice MARIJE ČAR iz Pakraca, Kal-
varija 54.
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Članak 3.
Autor iz članka 2. ove Odluke dao je izjavu da je 

natječajni rad autorsko djelo, te se smatra da nagrada 
sadrži i cijenu otkupa autorskih prava sukladno Odlu-
ci o određivanju nagrade za izradu Idejnog rješenja 
za izgradnju Spomen obilježja poginulim i nestalim 
hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata na podru-
čju Općine Lekenik, Klasa: 564-02/05-01/03, Urbroj: 
2176/12-05-01 od 21. ožujka 2005. godine.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Le-
kenik.

 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LEKENIK
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 564-02/05-01/06
URBROJ: 2176/12-06-02
Lekenik, 6. veljače 2006. 

Predsjednik
Marijan Crnkoci, v.r.

3.
Temeljem članka 26. stavka 1. točke 5. Statuta 

Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 19/01) i 
Odluke o sudjelovanju Općine Lekenik u društvenoj 
akciji pod nazivom »Gradovi i Općine-prijatelji djece« 
Klasa: 007-03/05-01/01, Urbroj: 2176/12-05-02 od 
10. listopada 2005. godine, Općinsko vijeće Općine 
Lekenik na sjednici održanoj 6. veljače 2006. godine 
donosi slijedeću

O D L U K U
o usvajanju dugoročnog programa akcije 

»Općina Lekenik - prijatelj djece za razdoblje 
2006. - 2010. godine

             
Članak 1.

Usvaja se dugoročni program akcije »Općina Lekenik 
– prijatelj djece« za razdoblje 2006. – 2010. godine.

                            
Članak 2.

Program akcije izradio je Koordinacijski odbor koji 
je i neposredni provoditelj iste uz suradnju drugih 
ustanova i institucija.

Članak 3.  
Dugoročni program akcije se sastoji od područja, 

prepoznatih potreba i nositelja aktivnosti, te uključenih 
subjekata. 

Članak 4.
Programski uzorak se temelji na prepoznatim po-

trebama djece i mladih na području Općine Lekenik, 
te se uz postojeće radne i materijalne aktivnosti kroz 
programe kulture, športa, socijalne skrbi i programe 
drugih ustanova i institucija nastoje zadovoljiti prava 
i potrebe djece bez osiguravanja dodatnih financijskih 
sredstava.

Cilj Programa je aktivno uključivanje djece u rad 
i život zajednice.

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objaviti će se u »Službenom vjesniku« Općine 
Lekenik.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 007-03/06-01/01
URBROJ: 2176/12-06-01
Lekenik, 6. veljače 2006. 

Predsjednik
Marijan Crnkoci, v.r.

4.
Temeljem članka 26. stavka 1. točke 5. Statuta 

Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 19/01) i 
Odluke o sudjelovanju Općine Lekenik u društvenoj 
akciji pod nazivom »Gradovi i Općine-prijatelji djece« 
Klasa: 007-03/05-01/01, Urbroj: 2176/12-05-02 od 
10. listopada 2005. godine, Općinsko vijeće Općine 
Lekenik na sjednici održanoj 6. veljače 2006. godine 
donosi slijedeću

O D L U K U
o usvajanju Izvedbenog plana ostvarivanja prava 
i potrba djece u Općini Lekenik za 2006. godinu

Članak 1.
Usvaja se Izvedbeni plan ostvarivanja prava i po-

treba djece u Općini Lekenik za 2006. godinu.
                            

Članak 2.
Jednogodišnji Izvedbeni plan izradio je Koordina-

cijski odbor koji je i neposredni provoditelj istog uz 
suradnju drugih ustanova i institucija.

Članak 3.  
Izvedbeni plan se temelji na provođenju program-

skih shema koje se odnose na prepoznate potrebe 
djece i mladih, te se temeljem istog podnose godišnja 
izviješća Središnjem Koordinacijskom odboru koji pro-
cjenjuje stupanj napretka akcije važnog za dobivanje 
prestižnog naziva. 

Članak 4.
Izvedbeni plan iz članka 1. ove Odluke temelji se 

na već postojećim programima i na volonterskom radu, 
te ne zahtijeva dodatna financijska sredstva.

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Le-
kenik.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 007-03/06-01/02
URBROJ: 2176/12-06-01
Lekenik, 6. veljače 2006. 

Predsjednik
Marijan Crnkoci, v.r.

5.
Na temelju članka 5. Zakona o naseljima (»Naro-

dne novine« broj 54/88), članka 14. stavka 1. točke 1. 
Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj19/01) 
i članka 32. stavka 1. točka 2. Poslovnika Općinskog 
vijeća (»Službeni vjesnik«, broj 6/02), Općinsko vijeće 
Općine Lekenik na sjednici održanoj 6. veljače 2005. 
godine donijelo je

O D L U K U
o poništenju Odluke o određivanju imena ulica u 

naselju Donji Vukojevac
 

Članak 1.
Poništava se Odluka o određivanju imena ulica 

u naselu Donji Vukojevac (»Službeni vjesnik«, broj 
39/05) gdje je u članku 2. određen slijedeći naziv 
»ulica od Donjeg Vukojevca do Prkovca, glasiti će 
Ulica Stjepana Dumbovića«.

Članak 2.
Ova Odluka dostavlja se na daljnje postupanje 

Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za 
katastar Sisak.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik.     

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 015-08/05-01/06
Urbroj:2176/12-06-05
Lekenik, 6. veljače 2006. 

Predsjednik
Marijan Crnkoci, v.r.

6.
Na temelju članka 26. stavka 1. točke 21. Statuta 

Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 19/01), i 
zahtjeva Središnjeg državnog ureda za upravljanje 
državnom imovinom, KLASA: 940-06/05-02/460, UR-
BROJ: 536-06 od 17. siječnja 2006. godine, Općinsko 
vijeće Općine Lekenik na sjednici održanoj 6. veljače 
2006. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K
o odricanju prava na potraživanja Općine 

Lekenik prema Republici Hrvatskoj u visini 
procijenjene vrijednosti darovane nekretnine

I.

Općina Lekenik se odriče potraživanja prema 
Republici Hrvatskoj u visini procijenjene vrijednosti 
nekretnine koja se sastoji od zemljišta k.č. 146/3, zk.ul.
br. 887, k.o. Vukojevac u površini 1461 m2.

Republika Hrvatska je vlasnik nekretnine iz stavka 
1. i istu daruje Općini Lekenik za potrebe izgradnje 
vodospreme »Ogulinec«.

Vrijednost nekretnine će procijeniti Porezna uprava 
po službenoj dužnosti i iznos procjenjene vrijednosti 
dostaviti Središnjem državnom uredu za upravljanje 
državnom imovinom.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donoše-
nja, a objavit će se u »Službenom vjesniku«, Općine 
Lekenik.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 944-06/05-01/01
URBROJ: 2176/12-06-03
Lekenik, 6. veljače 2006. 

Predsjednik
Marijan Crnkoci, v.r.

OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

3.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Sunja (»Slu-

žbeni vjesnik«, broj 20/01, 24/01 i 5/02), Općinsko 
poglavarstvo Općine Sunja na 16. sjednici održanoj 
31. siječnja 2006. godine donijelo je 

O D L U K U
o otpisu dugotrajne imovine 

Članak 1.
Prema prijedlogu Inventurne komisije odobrava 

se otpis dugotrajne imovine Općine Sunja u ukupnom 
iznosu od 3.370,08 kn na teret vlastitih izvora iz Općin-
skog proračuna za nefinancijsku imovinu.

Članak 2.
Pregled otpisanih stvari dugotrajne imovine nalazi 

se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
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OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1.
Na temelju članka 39. Statuta Općine Topusko 

(»Službeni vjesnik«, broj 25/01), a u cilju poticanja 
nataliteta, Općinsko poglavarstvo Općine Topusko 
na 13. redovnoj sjednici održanoj 13. siječnja 2006. 
godine donijelo je

O D L U K U
o nagradi rodiljama

Članak 1.
Za svako dijete rođeno tijekom 2006. godine rodilji 

s prebivalištem na području Općine Topusko, Općina 
Topusko isplatit će nagradu u iznosu od 1.000,00 kn 
(jednatisuća kuna).

Članak 2.
Pravo na nagradu ostvaruje se na temelju zahtjeva 

rodilje uz koji se obavezno podnosi dokaz o prebivalištu 
i rodni list djeteta.

Članak 3.
Nagrada će se isplaćivati putem općinske bla-

gajne.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Topusko.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 551-06/06-01/01
URBROJ: 2176/18-03-06/02
Topusko, 16. siječnja 2006.

Zamjenik predsjednika
Miroslav Žugaj, v.r.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 406-08/05-01/01 
URBROJ: 2176/17-02-06-03
Sunja, 31. siječnja 2006.

Predsjednik
Josip Kozarić, v.r.

4.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Sunja (»Slu-

žbeni vjesnik«, broj 20/01, 24/01 i 5/02), a u svezi s 
člankom 9. stavak 2. Zakona o zaštiti i spašavanju 
(»Narodne novine«, broj 174/04), Općinsko poglavar-
stvo Općine Sunja na 16. sjednici održanoj 31. siječnja 
2006. godine donijelo je 

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

spašavanja

Članak 1.
U Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Općine 

Sunja imenuju se:

1. JOSIP KOZARIĆ, općinski načelnik, Sunja, 
Vladimira Nazora 9, zapovjednik Zapovjedništva

2.  IVO KLARIĆ, Sunja, Staza 116, zapovjednik 
VZO Sunja, član Zapovjedništva

3. JOCO MARKOVIĆ, Petrinja, Vidikovac 99, viši 
stručni savjetnik za plansko-preventivne poslove Odjela 
za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Sisak, član 
Zapovjedništva

Članak 2.
Administrativno-tehničke poslove za Zapovjedništvo 

zaštite i spašavanja obavljati će Jedinstveni upravni 
odjel Općine Sunja.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Su-
nja. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 810-01/06-01/01
URBROJ: 2176/17-02-06-02
Sunja, 31. siječnja 2006.

Predsjednik
Josip Kozarić, 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 ČAZMA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o korištenju poljoprivrednog ze-
mljišta Republike Hrvatske za 2006. 
godinu

2. Plan nabave Grada Čazme za 2006. 
godinu

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o korištenju kuglane

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o prodaji robe izvan prodavaonica

3. Program potpore roditeljima novorođene 
djece - »Kolica za novljanskog klinca«

4. Dopuna Plana nabave za 2006. godinu

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o poništenju Javnog prikupljanja 
ponuda br. 1. za izradu završne mape za 
usklađenje glavnog projekta Vodovoda 
Slavsko Polje - III. etapa

2. Odluka o nabavi usluge izrade završne 
mape za usklađenje glavnog projekta vo-
dovoda Slavsko Polje - III. faza izravnim 
ugovaranjem s jednim ponuditeljem

3. Odluka o raspisivanju i osnivanju povje-
renstva za provedbu Javnog prikupljanja 
ponuda broj 1. za nabavu uredskog 
materijala

4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudi-
telja za nabavu uredskog materijala

5. Odluka o izmjenama Odluke o određivanju 
službenika za informiranje

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka 
stvaralaca i primalaca akata
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S A D R Ž A J
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Zaključak o podržavanju aktivnosti Osno-
vne škole Ivo Kozarčanin Hrvatska Dubica 
na realizaciji Programa »Eko - škole« u 
Republici Hrvatskoj

2. Plan nabave Općine Hrvatska Dubica za 
2006. godinu

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izmjene i dopune Statuta Općine Leke-
nik

2. Odluka o izboru najboljeg autorskog rada 
Idejnog rješenja za izgradnju Spomen 
obilježja poginulim i nestalim hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata na 
području Općine Lekenik

3. Odluka o usvajanju dugoročnog programa 
akcije »Općine Lekenik - prijatelj djece 
za razdoblje 2006. - 2010. godine

4. Odluka o usvajanju Izvedbenog plana 
ostvarivanja prava i potreba djece u 
Općini Lekenik za 2006. godinu

5. Odluka o poništenju Odluke o određivanju 
imena ulica u naselju Donji Vukojevac

6. Zaključak o odricanju prava na potraži-
vanja Općine Lekenik prema Republici 
Hrvatskoj u visini procijenjene vrijednosti 
darovane nekretnine

OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

3. Odluka o otpisu dugotrajne imovine

4. Odluka o imenovanju članova Zapovje-
dništva zaštite i spašavanja

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o nagradi rodiljama
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