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36.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Jasenovac
(»Službeni vjesnik«, broj 17/21) i članka 16. Poslovnika Općinskog vijeća (»Službeni vjesnik«, broj 18/13
i 40/14), Općinsko vijeće Općine Jasenovac, na svojoj
sjednici održanoj 24. kolovoza 2021. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru prvog potpredsjednika
Općinskog vijeća
Članak 1.
Ovom Odlukom za prvog potpredsjednika Općinskog
vijeća Općine Jasenovac izabran je:
Marko Kozić.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u »Službenom vjesniku« službenom
glasilu Općine Jasenovac.

Petak, 27. kolovoza 2021.

nika Općinskog vijeća (»Službeni vjesnik«, broj 18/13
i 40/14), Općinsko vijeće Općine Jasenovac, na 2.
sjednici održanoj 24. kolovoza 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o izboru Odbora za statut i poslovnik

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/21-01/06
URBROJ: 2176/11-01-21-02
Jasenovac, 24. kolovoza 2021.

Članak 1.
U Odbor za statut i poslovnik biraju se:
1. Silvije Balić, za predsjednika
2. Dubravko Bradašić, za člana
3. Ivan Šaka, za člana.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Bradašić, v.r.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave,
a objaviti će se u »Službenom vjesniku« službenom
glasilu Općine Jasenovac.

37.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Jasenovac
(»Službeni vjesnik«, broj 17/21) i članka 16. Poslovnika Općinskog vijeća (»Službeni vjesnik«, broj 18/13
i 40/14), Općinsko vijeće Općine Jasenovac, na svojoj
sjednici održanoj 24. kolovoza 2021. godine, donijelo je
ODLUKU

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/21-01/08
URBROJ: 2176/11-01-21-02
Jasenovac, 24. kolovoza 2021.

o izboru drugog potpredsjednika
Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Bradašić, v.r.

Članak 1.
Ovom Odlukom za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jasenovac izabran je:
Dalibor Šimičić.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u »Službenom vjesniku« službenom
glasilu Općine Jasenovac.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/21-01/07
URBROJ: 2176/11-01-21-02
Jasenovac, 24. kolovoza 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Bradašić, v.r.

38.
Na temelju članka 47. Statuta Općine Jasenovac
(»Službeni vjesnik«, broj 17/21) i članka 28. Poslov-

39.
Na temelju članka 47. Statuta Općine Jasenovac
(»Službeni vjesnik«, broj 17/21) i članka 28. Poslovnika Općinskog vijeća (»Službeni vjesnik«, broj 18/13
i 40/14), Općinsko vijeće Općine Jasenovac, na 2.
sjednici održanoj 24. kolovoza 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o izboru Odbora za financije i proračun
Članak 1.
U Odbor za financije i proračun biraju se:
1. Silvije Balić, za predsjednika
2. Dubravko Bradašić, za člana
3. Milinko Pavković, za člana.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u »Službenom vjesniku« službenom
glasilu Općine Jasenovac.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

Petak, 27. kolovoza 2021.

Broj 50 - Stranica 2095

»SLUŽBENI VJESNIK«

KLASA: 021-01/21-01/09
URBROJ: 2176/11-01-21-02
Jasenovac, 24. kolovoza 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Bradašić, v.r.

lokalne samouprave, Općina Jasenovac je dužna osigurati u proračunu u iznosu koji ne može biti manji od
1.000,00 kuna po svakom članu predstavničkog tijela
Općine Jasenovac.
Utvrđuje se da će se u Proračunu Općine Jasenovac za 2021. godinu osigurati sredstva za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom
vijeću u iznosu od 15.000,00 kn.

40.
Na temelju članka 10. stavka 3., a u vezi s člankom
5. stavkom 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti,
izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«,
broj 29/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Jasenovac (»Službeni vjesnik«, broj 17/21), Općinsko vijeće
Općine Jasenovac, na svojoj 2. sjednici održanoj 24.
kolovoza 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Jasenovac za 2021. godinu

Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Jasenovac za 2021. godinu imaju političke
stranke i nezavisni vijećnici koje imaju najmanje jednog
člana u Općinskom vijeću Općine Jasenovac.
Članak 4.
Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika raspoređuju se na način da se utvrdi
jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom
vijeću te da pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnim vijećnicima pripadaju sredstva razmjerno broju
njihovih članova u trenutku konstituiranja Općinskog
vijeća.

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Jasenovac, na prijedlog općinskog načelnika Općine Jasenovac, donosi
Odluku o rasporedu sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
u Općinskom vijeću Općine Jasenovac (dalje u tekstu:
Općinsko vijeće) iz Proračuna Općine Jasenovac za
2021. godinu (R044 3811 Tekuće donacije).

Članak 5.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se
sredstva u iznosu od 1.630,44 kune godišnje.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog
spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom
vijećniku odnosno 1.793,48 kuna.
Članak 6.

Članak 2.
Sredstva za redovno godišnje financiranje političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinice

R. br.
1.
2.
3.

Naziv političke stranke
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Hrvatska stranka prava - HSP
Nezavisna lista - grupe birača
UKUPNO
Članak 7.

Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje
političkih stranaka doznačuju se na žiro-račun političke
stranke odnosno nezavisnih vijećnika.
Članak 8.
Financijska sredstva iz članka 6. ove Odluke političke
stranke mogu koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva
utvrđenih Programom i Statutom političke stranke,
odnosno Programom i Godišnjim financijskim planom.

Sredstva iz članka 2. i članka 5. ove Odluke raspoređuju se kako slijedi:

Broj članova

Broj članova
podzastupljenog
spola

5
1
3
9

0
0
2
2

Ukupno
raspoređena
sredstva za
2021. god.
8.152,20
1.630,40
5.217,40
15.000,00

Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 6. ove
Odluke za osobne potrebe.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja i objaviti će se u »Službenom vjesniku«
službenom glasilu Općine Jasenovac.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
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KLASA: 120-02/21-01/01
URBROJ: 2176/11-01-21-01
Jasenovac, 24. kolovoza 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Bradašić, v.r.

Članak 4.
Predsjednik Općinskog vijeća ostvaruje pravo na
mjesečnu naknadu za rad u neto iznosu od 750,00 kuna.
Prvi potpredsjednik Općinskog vijeća ostvaruju
pravo na mjesečnu naknadu za rad u neto iznosu od
600,00 kn.
Drugi potpredsjednik Općinskog vijeća ostvaruje
pravo na mjesečnu naknadu za rad u neto iznosu
od 500.00 kn neto.

41.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni
tekst, 137/15 - isp., 123/17, 98/19), članka 3. i 19.
Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10) i članka
34. Statuta Općine Jasenovac (»Službeni vjesnik«,
broj 17/21), Općinsko vijeće Općine Jasenovac, dana
24. kolovoza 2021. godine, donosi
ODLUKU
o naknadama vijećnicima i drugim osobama
koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća
Općine Jasenovac
Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuje se visina i način
ostvarivanje novčane naknade vijećnicima Općinskog
vijeća Općine Jasenovac, članovima radnih tijela koje
imenuje Općinsko vijeće i općinski načelnik te drugim
osobama koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća Općine Jasenovac.
Članak 2.
U smislu članka 1. ove Odluke naknada za rad
pripada:
-

vijećnicima Općinskog vijeća Općine Jasenovac,

-

predsjedniku i potpredsjednicima Općinskog
vijeća,

-

članovima radnih tijela koje imenuje Općinsko
vijeće i općinski načelnik, upravnih tijela i službi Općine Jasenovac, povjerenstva, komisije,
odbori i dr.),

-

Petak, 27. kolovoza 2021.

službenicima Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Jasenovac kada sjednicama Općinskog
vijeća i radnih tijela prisustvuju izvan radnog
vremena, te drugim osobama koje sudjeluju u
radu Općinskog vijeća.
Članak 3.

Predsjednik, potpredsjednici i članovi Općinskog
vijeća Općine Jasenovac imaju pravo na mjesečnu
naknadu, dok druge osobe koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova po
održanoj sjednici Općinskog vijeća na kojoj su nazočni.

Članovi Općinskog vijeća Općine Jasenovac
imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad u neto
iznosu od 400,00 kn.
Članak 5.
Predsjedniku i članovima radnih tijela koje imenuje
Općinsko vijeće Općine Jasenovac, kao i općinski
načelnik imaju pravo na naknadu u visini od 200,00
kn neto po održanoj sjednici (odboru) na kojem su
bili nazočni.
Članak 6.
Službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Jasenovac, po svakoj nazočnosti sjednici Općinskog
vijeća i radnih tijela, a koje se održavaju izvan utvrđenog radnog vremena, pripada pravo na naknadu u
visini od 400,00 kn neto.
Članak 7.
Osobe iz članka 2. ove Odluke u obavljanju poslova ostvaruju pravo na naknadu sljedećih troškova za
vrijeme službenih putovanja:
1. dnevnice za službeno putovanje u zemlji u visini
neoporezivog iznosa utvrđenog propisima o
porezu na dohodak,
2. naknada troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih troškova smještaja
u hotelu do 4 zvjezdice; (izuzetno i za veću
kategoriju ako u mjestu službenog puta nema
hotela s nižom kategorijom),
3. naknada troškova prijevoza dolaska i odlaska
na posao u visini stvarnih troškova prijevoza
javnim prometom.
Službenim putovanjem smatra se obavljanje poslova
za potrebe Općinskog vijeća ili općinskog načelnika
izvan područja Općine Jasenovac, a koje je odobrio
predsjednik Općinskog vijeća ili općinski načelnik.
Članak 8.
Sredstva naknade iz ove Odluke osiguravaju se u
Proračunu Općine Jasenovac.
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o mjerilima za utvrđivanje plaća, drugih
primanja i naknada općinskog načelnika, zamjenika

Petak, 27. kolovoza 2021.
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načelnika, članova Općinskog vijeća, članova radnih
tijela Općinskog vijeća, te službenika i namještenika
Općine Jasenovac i Izmjene i dopune Odluke (»Službeni vjesnik«, broj 56/10, 32/17 i 42/17).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« službenom glasilu
Općine Jasenovac.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/21-01/10
URBROJ: 2176/11-02-21-01
Jasenovac, 24. kolovoza 2021.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 370-03/21-01/02
URBROJ: 2176/11-01-21-01
Jasenovac, 24. kolovoza 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Bradašić, v.r.

43.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Jasenovac
(»Službeni vjesnik«, broj 17/21), Općinsko vijeće Općine Jasenovac, na 2. sjednici održanoj 24. kolovoza
2021. godine, donosi

Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Bradašić, v.r.

ODLUKU
o sufinanciranju udžbenika izbornih
predmeta, radnih bilježnica u školskoj
godini 2021./2022.

42.
Temeljem članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06,
14/06, 146/08, 38/01, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14),
članka 7. Zakona o područjima posebne državne skrbi
(»Narodne novine«, broj 86/08, 57/11, 51/13, 148/13,
76/14, 147/14 i 18/15) i članka 34. Statuta Općine
Jasenovac (»Službeni vjesnik«, broj 17/21), Općinsko
vijeće Općine Jasenovac, na svojoj 2. sjednici održanoj
24. kolovoza 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o darovanju k.č.br. 255 u k.o. Jasenovac,
površine 2010 m 2 u vlasništvu Općine Jasenovac
za potrebe izgradnje stambene zgrade
za stambeno zbrinjavanje
Članak 1.
Ovom Odlukom za potrebe stambenog zbrinjavanja, te poticanje povratka i ostanka stanovništva na
području Općine Jasenovac, a sukladno Zakonu o
područjima posebne državne skrbi, daruju se k.č. br.
255, površine 2010 m 2 u k.o. Jasenovac u vlasništvu
Općine Jasenovac za potrebe izgradnje stambene
zgrade. Navedena katastarska čestica će se darovati
Središnjem državnom uredu za stambeno zbrinjavanje,
koji će istom raspolagati u ime Republike Hrvatske.
Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Jasenovac
za potpis Ugovora o darovanju na Republiku Hrvatsku.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« službenom glasilu
Općine Jasenovac.

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na sufinanciranje udžbenika izbornih
predmeta koji nisu financirani od strane Ministarstva
znanosti i obrazovanja, radnih bilježnica za učenike
osnovne škole.
Članak 2.
Korisnici prava na sufinanciranje udžbenika izbornih
predmeta, radnih bilježnica su:
-

Roditelj, posvojitelj ili skrbnik učenika, polaznika
Osnovne škole Jasenovac u Jasenovcu, Područne
škole Puska i Osnovne škole Novska, s mjestom
prebivališta na području Općine Jasenovac.
Članak 3.

Osnovna škola je sastavila Odluku o korištenju dodatnih obveznih materijala u školskoj godini
2021./2022. godini.
Članak 4.
Odlukom Osnovne škole utvrđuje se popis dodatnih
obveznih materijala u školskoj godini 2021./2022. godini.
Temeljem Odluke iz ovog članka može se ostvariti
pravo na sufinanciranje udžbenika izbornih predmeta,
radnih bilježnica u jednoj od dvije knjižare i papirnice
u Novskoj:
1. Jelena d.o.o.
2. TIP d.o.o.
Članak 5.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su
u Općinskom proračunu Općine Jasenovac za 2021.
godinu.
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave
u »Službenom vjesniku« službenom glasilu Općine
Jasenovac.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 602-02/21-01/01
URBROJ: 2176/11-01-21-01
Jasenovac, 24. kolovoza 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Bradašić, v.r.

KLASA: 300-01/21-01/01
URBROJ: 2176/11-01-21-01
Jasenovac, 24. kolovoza 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Bradašić, v.r.

45.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak,
123/17, 98/19 i 144/20) i temeljem članka 34. Statuta
Općine Jasenovac (»Službeni vjesnik«, broj 17/21),
Općinsko vijeće Općine Jasenovac, na svojoj 2. sjednici održanoj 24. kolovoza 2021. godine, donijelo je

44.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Jasenovac
(»Službeni vjesnik«, broj 17/21), Općinsko vijeće
Općine Jasenovac, na svojoj 2. sjednici održanoj 24.
kolovoza 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o produženju važenja Strateškog razvojnog
programa Općine Jasenovac
do kraja 2021. godine
Članak 1.
Strateški razvojni program Općine Jasenovac za
razdoblje 2015. do 2020. godine produžuje se do kraja
2021. godine.

ODLUKU
o davanju suglasnosti JKP JASENOVAČKA
VODA d.o.o. za realizaciju Ugovora
o sufinanciranju programa - PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE NA VODOOPSKRBNOM
SUSTAVU JASENOVAC
s Hrvatskim vodama
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Jasenovac daje suglasnost
za realizaciju Ugovora između »Hrvatskih voda« i
JKP »JASENOVAČKA VODA« d.o.o. i za program
sufinanciranja PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA
VODOOPSKRBNOM SUSTAVU JASENOVAC, KLASA:
325-03/21-05/286, URBROJ: 374-21-2-21-1 od 27. 5.
2021. na ukupni iznos od 222.222,22 kn. Evidencijski
broj ugovora: 21-338/21, Pozicija plana: B.03.03.24.

Članak 2.
Općina Jasenovac u suradnji s tvrtkom Lneniček
Consulting d.o.o. izradila je Strateški razvojni program
koji je financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda
za ruralni razvoj u omjeru 85% EU i 15% RH, temeljem
natječaja otvorenog od strane Agencije za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za mjeru 7
operaciju 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za
razvoj jedinica lokalne samouprave«, a koji je izrađen
za razdoblje 2015. do 2020. godine.
Zbog pandemije Covida i prirodne nepogode potresa koji je zadesio našu Županiju važenje istog se
produžuje do kraja 2021. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana
objave, a objaviti će se u »Službenom vjesniku« službenom glasilu Općine Jasenovac.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

Petak, 27. kolovoza 2021.

Članak 2.
Kroz navedeni program HRVATSKIH VODA provest
će se realizacija programa - IZRADA - PROJEKTNA
DOKUMENTACIJA CRPILIŠTA.
Članak 3.
Ovim Ugovorom za 2021. godinu sklopljen je ugovor
na iznos od 222.222,22 kn.
Sredstva za provedbu investicije osigurat će se iz
sljedećih izvora:
-

Hrvatske vode 90%

-

Općina Jasenovac 10%

200.000,00 kn
22.222,22 kn

Daje se ovlaštenje općinskoj načelnici za realizaciju
Ugovora između JKP »JASENOVAČKA VODA« d.o.o.
Jasenovac i HRVATSKIH VODA.
Sredstva za sufinanciranje učešća od 10% osigurana su u Proračunu Općine Jasenovac za razdoblje
financiranja.
Doznaka sredstava - Kapitalna dotacija vršit će
se temeljem Zahtjeva JKP »JASENOVAČKA VODA«
d.o.o. Jasenovac.

Petak, 27. kolovoza 2021.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave
u »Službenom vjesniku« službenom glasilu Općine
Jasenovac.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 361-01/21-02/01
URBROJ: 2176/11-01-21-02
Jasenovac, 24. kolovoza 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Bradašić, v.r.

46.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak,
123/17, 98/19 i 144/20) i temeljem članka 34. Statuta
Općine Jasenovac (»Službeni vjesnik«, broj 17/21),
Općinsko vijeće Općine Jasenovac, na svojoj 2. sjednici održanoj 24. kolovoza 2021. godine, donijelo je

Sredstva za provedbu investicije osigurat će se iz
sljedećih izvora:
-

Hrvatske vode 90%

-

Općina Jasenovac 10%

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Jasenovac daje suglasnost
za realizaciju Ugovora i prvog dodatka Ugovora između »Hrvatskih voda« i JKP »JASENOVAČKA VODA«
d.o.o. za program sufinanciranja GRAĐENJA VODNIH
GRAĐEVINA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE JASENOVAC , KLASA: 325-04/21-02/0141, URBROJ:
374-21-3-21-1 od 10. 2. 2021. i prvog dodatka Ugovora
KLASA: 325-04/21-02/0141, URBROJ: 374-21-3-21
od 27. 5. 2021. na ukupni iznos od 666.666,66 kn.
Evidencijski broj ugovora: 21-204//21, Pozicija plana:
B.04.03.32 (isti ugovor i dodatak).
Članak 2.
Kroz navedeni program HRVATSKIH VODA provest
će se realizacija programa - GRAĐENJA VODNIH
GRAĐEVINA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE JASENOVAC.
Članak 3.
Ovim Ugovorom za 2021. godinu sklopljen je ugovor
na iznos od 666.666,66 kn.

66.666,66 kn

Daje se ovlaštenje općinskoj načelnici za realizaciju
Ugovora između JKP »JASENOVAČKA VODA« d.o.o.
Jasenovac i HRVATSKIH VODA.
Sredstva za sufinanciranje učešća od 10% osigurana su u Proračunu Općine Jasenovac za razdoblje
financiranja.
Doznaka sredstava - Kapitalna dotacija vršit će
se temeljem Zahtjeva JKP »JASENOVAČKA VODA«
d.o.o. Jasenovac.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave
u »Službenom vjesniku« službenom glasilu Općine
Jasenovac.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 361-01/21-02/03
URBROJ: 2176/11-01-21-01
Jasenovac, 24. kolovoza 2021.

ODLUKU
o davanju suglasnosti JKP JASENOVAČKA
VODA d.o.o. za realizaciju Ugovora i PRVI
DODATAK UGOVORA o sufinanciranju
programa - GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA
NA PODRUČJU AGLOMERACIJE JASENOVAC
s Hrvatskim vodama

600.000,00 kn

Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Bradašić, v.r.

47.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak,
123/17, 98/19 i 144/20) i temeljem članka 34. Statuta
Općine Jasenovac (»Službeni vjesnik«, broj 17/21),
Općinsko vijeće Općine Jasenovac, na svojoj 2. sjednici održanoj 24. kolovoza 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti JKP JASENOVAČKA
VODA d.o.o. za realizaciju Ugovora
o sufinanciranju programa - PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE NA PODRUČJU OPĆINE
s Hrvatskim vodama
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Jasenovac daje suglasnost
za realizaciju Ugovora između »Hrvatskih voda« i
JKP »JASENOVAČKA VODA« d.o.o. i za program
sufinanciranja PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA
PODRUČJU OPĆINE JASENOVAC, KLASA: 32503/21-05/0000251, URBROJ: 374-21-2-21-1 od 10. 5.
2021. na ukupni iznos od 44.444.44 kn. Evidencijski
broj ugovora: 21-265/21, Pozicija plana: B.03.01.09.
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Članak 2.

Članak 1.

Kroz navedeni program HRVATSKIH VODA provest
će se realizacija programa - IZRADA - PROJEKTNA
DOKUMENTACIJA CRPILIŠTA - Zone sanitarne zaštite.
Članak 3.
Ovim Ugovorom za 2021. godinu sklopljen je ugovor
na iznos od 44.444,44 kn.
Sredstva za provedbu investicije osigurat će se iz
sljedećih izvora:
-

Hrvatske vode 90%

-

Općina Jasenovac 10%

Petak, 27. kolovoza 2021.

40.000,00 kn

Općinsko vijeće Općine Jasenovac daje suglasnost
za realizaciju Ugovora i prvog dodatka Ugovora između »Hrvatskih voda« i JKP »JASENOVAČKA VODA«
d.o.o. i za program sufinanciranja programa gubitaka
na vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj JASENOVAC, KLASA: 325-03/21-05/277, URBROJ:
374-21-2-21-1 na ukupni iznos od 2.222.222,22 kn.
Novi evidencijski broj ugovora: 21-333/21, Pozicija
plana: B.03.05.33.
Prvi dodatak ugovora sklapa se zbog preraspodjele sredstava (interventno spajanje zdenca).

4.444,44 kn

Daje se ovlaštenje općinskoj načelnici za realizaciju
Ugovora između JKP »JASENOVAČKA VODA« d.o.o.
Jasenovac i HRVATSKIH VODA.
Sredstva za sufinanciranje učešća od 10% osigurana su u Proračunu Općine Jasenovac za razdoblje
financiranja.
Doznaka sredstava - Kapitalna dotacija vršit će
se temeljem Zahtjeva JKP »JASENOVAČKA VODA«
d.o.o. Jasenovac.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave
u »Službenom vjesniku« službenom glasilu Općine
Jasenovac.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 361-01/21-02/04
URBROJ: 2176/11-01-21-01
Jasenovac, 24. kolovoza 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Bradašić, v.r.

48.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak,
123/17, 98/19 i 144/20) i temeljem članka 34. Statuta
Općine Jasenovac (»Službeni vjesnik«, broj 17/21),
Općinsko vijeće Općine Jasenovac, na svojoj 2. sjednici održanoj 24. kolovoza 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti JKP JASENOVAČKA
VODA d.o.o. za realizaciju Ugovora i prvog
dodatka Ugovora o sufinanciranju programa
smanjenja gubitaka na vodoopskrbnim
sustavima u Republici Hrvatskoj - JASENOVAC
s Hrvatskim vodama

Članak 2.
Kroz navedeni program HRVATSKIH VODA provestI
će se realizacija programa »Rekonstrukcija i izgradnja
vodoopskrbne mreže naselja Jasenovac i Uštica«.
Članak 3.
JKP »JASENOVAČKA VODA« d.o.o. provela je
postupak javne nabave u Elektroničkom oglasniku
javne nabave i sklopila Okvirni Sporazum na tri (3
godine) sa najpovoljnijim ponuđačem Le-grad d.o.o.
Graberje Ivaničko u ukupnom iznosu od 10.738.152,50
kn bez PDV-a.
Za svaku godinu provedbe sklapa se novi Ugovor o sufinanciranju.
Članak 4.
Ovim prvim dodatkom ugovora za 2021. godinu
sklopljen je ugovor na iznos od 2.222.222,22 kn.
Sredstva za provedbu investicije osigurat će se iz
sljedećih izvora:
-

Hrvatske vode 90%

-

Općina Jasenovac 10%

2.000.000,00 kn
222.222,22 kn

Daje se ovlaštenje općinskoj načelnici za realizaciju
Ugovora između JKP »JASENOVAČKA VODA« d.o.o.
Jasenovac i HRVATSKIH VODA.
Sredstva za sufinanciranje učešća od 10% osigurana su u Proračunu Općine Jasenovac za razdoblje
financiranja.
Doznaka sredstava - Kapitalna dotacija vršit će
se temeljem Zahtjeva JKP »JASENOVAČKA VODA«
d.o.o. Jasenovac.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave
u »Službenom vjesniku« službenom glasilu Općine
Jasenovac.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 361-01/21-02/05
URBROJ: 2176/11-01-21-01
Jasenovac, 24. kolovoza 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Bradašić, v.r.

Petak, 27. kolovoza 2021.
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OPĆINA SUNJA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
11.
Temeljem članka 13. stavka 2. Uredbe o Središnjem
registru državne imovine (dalje u tekstu: Uredba),
općinski načelnik Općine Sunja donosi sljedeću
ODLUKU
o imenovanju odgovorne osobe za elektronički
unos i ažuriranje podataka u Središnji registar
državne imovine
I.
IRENA FORJAN, stručni suradnik za poslove
Općinskog vijeća, općinskog načelnika i imovinsko
pravne poslove, imenuje se odgovornom osobom
za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji
registar državne imovine.
II.
Odgovorna osoba za elektronički unos i ažuriranje
podataka u Središnji registar državne imovine obavlja
sljedeće zadatke:
(a) voditi evidenciju o pojavnim oblicima državne
imovine iz članka 2. stavka 2. Zakona o Središnjem registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 112/18) kojom Općina Sunja upravlja,
raspolaže ili im je dana na korištenje, neovisno
o nositelju vlasničkih prava te imovine;
(b) dostavlja i unosi podatke o pojavnim oblicima
državne imovine iz članka 2. stavka 2. Zakona
o Središnjem registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 112/18) kojom Općina Sunja
upravlja ili raspolaže u Središnji registar.
Odgovorna osoba za elektronički unos i ažuriranje
podataka u Središnji registar državne imovine pri
obavljanju svojih poslova vodi računa o sveobuhvatnoj
autentičnoj i redovito ažuriranoj evidenciji imovine te
pravovremenoj dostavi podataka u Središnji registar
državne imovine.
III.
Odgovorna osoba za elektronički unos i ažuriranje
podataka u Središnji registar državne imovine obavezna
je savjesno i odgovorno obavljati zaduženja, kako bi

se ostvarili ciljevi vođenja Središnjeg registra državne
imovine navedeni u članku 5. stavku 1. Zakona o Središnjem registru državne imovine (»Narodne novine«,
broj 112/18), a to su:
(a) evidencija, uvid u opseg i strukturu pojavnih
oblika državne imovine;
(b) učinkovitije upravljanje i nadzor nad raspolaganjem i stanjem državne imovine;
(c) kvalitetnije i brže donošenje odluka o upravljanju
i raspolaganju državnom imovinom te praćenje
koristi i učinaka upravljanja pojavnim oblicima
imovine.
IV.
Odgovorna osoba za elektronički unos i ažuriranje
podataka u Središnji registar državne imovine:
Odgovorna osoba
Adresa (ulica i broj)
Poštanski broj
Sjedište
Broj telefona
Mail:

Irena Forjan
Trg kralja Tomislava 3
44210 Sunja
Sunja
044/833-011
irena.forjan@sunja.hr
V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Sunja, a objavit
će se na službenoj web stranici Općine Sunja i bit će
dostupna javnosti u skladu sa odredbama Zakona o
pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«,
broj 25/13 i 85/15) i u skladu sa člankom 13. stavkom
2. Uredbe.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 940-01/21-01/17
URBROJ: 2176/17-01-21-2
Sunja, 27. kolovoza 2021.
Općinski načelnik
Grga Dragičević, v.r.

Stranica 2102 - Broj 50

»SLUŽBENI VJESNIK«

Petak, 27. kolovoza 2021.

Petak, 27. kolovoza 2021.
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Petak, 27. kolovoza 2021.

»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Novska i Petrinja, te općina Donji Kukuruzari,
Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i Topusko. Izdavač:
Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, (044) 813-979, www.glasila.hr, e-mail:
glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »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.

