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6.
Na temelju članka 11. Odluke o ostvarivanju prava 

na pristup informacijama (»Službeni vjesnik«, broj 
43/04) u svezi s člankom 22. stavak 1. Zakona o pra-
vu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 
172/03) i članka 49. Statuta Grada Petrinje (»Službeni 
vjesnik«, broj 19/01, 05/03, 41/03 i 05/05), Gradsko 
poglavarstvo Grada Petrinje na 30. sjednici održanoj 
17. veljače 2006. godine donijelo je  

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

informiranje

Članak 1.

U Odluci o određivanju službenika za informiranje 
(»Službeni vjesnik«, broj 43/04 i 02/05) članak 1. 
mijenja se i glasi:

»VALENTINA GAJŠEK, stručni savjetnik za druš-
tvene djelatnosti određuje se za službenu osobu 
mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na 
pristup informacijama u smislu zakona i Odluke 
o ostvarivanju prava na pristup informacijama 
(službenik za informiranje).«

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 032-03/04-01/390
URBROJ: 2176/06-03-06-3
Petrinja, 17. veljače 2005.

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

7.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje 

(»Službeni vjesnik«, broj 19/01, 05/03, 43/03 i 05/05) u 
svezi s točkom IV. Programa poticanja poljoprivrednih 
djelatnosti za 2006. godinu s procjenom za 2007. i 
2008. godinu (»Službeni vjesnik«, broj 40/05 i 04/06), 
Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje na 31. sjednici 
održanoj 28. veljače 2006. godine donijelo je  

O D L U K U
o izmjeni Odluke o sufinanciranju umjetnog 

osjemenjivanja krava i junica na području Grada 
Petrinje za 2006. godinu

Članak 1.
Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja 

krava i junica na području Grada Petrinje za 2006. 
godinu (»Službeni vjesnik«, broj 43/05) mijenja se 
na slijedeći način:

U članku 1. tekst: »Sufinancira se umjetno osje-
menjivanje krava i junica na području Grada Petrinje 
u iznosu od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna) po plo-
tkinji u 2006. godini« mijenja se slijedećim tekstom: 
»Sufinancira se umjetno osjemenjivanje krava 
i junica na području Grada Petrinje u iznosu od 
50% od ukupne cijene osjemenjivanja po plotkinji 
u razdoblju od 01. 03. - 31. 12. 2006. godine«.

Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnik Miroslav Gregurinčić, 

dr. med. za potpisivanje aneksa ugovora o sufinan-
ciranju umjetnog osjemenjivanja sa veterinarskim 
organizacijama.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objaviti će se u »Službenom vjesniku« Grada Pe-
trinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO
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KLASA: 402-07/05-01/372
URBROJ: 2176/06-02-06-4
Petrinja, 28. veljače 2006. 

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

8.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje 

(»Službeni vjesnik«, broj 19/01, 05/03, 43/03 i 05/05) 
u svezi s točkom V. Programa poticanja poljoprivrednih 
djelatnosti za 2006. godinu s procjenom za 2007. i 
2008. godinu (»Službeni vjesnik«, broj 40/05 i 04/06), 
Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje na 31. sjednici 
održanoj 28. veljače 2006. godine donijelo je  

O D L U K U
o izmjeni Odluke o sufinanciranju umjetnog 

osjemenjivanja krmača i nazimica na području 
Grada Petrinje za 2006. godinu

Članak 1.
Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja 

krmača i nazimica na području Grada Petrinje za 2006. 
godinu (»Službeni vjesnik«, broj 43/05) mijenja se na 
slijedeći način:

U članku 1. tekst: »Sufinancira se umjetno osje-
menjivanje krmača i nazimica na području Grada 
Petrinje u iznosu od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna) 
po plotkinji u 2006. godini, ali samo za obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva« mijenja se slijedećim 
tekstom: »Sufinancira se umjetno osjemenjivanje 
krmača i nazimica na području Grada Petrinje u 
iznosu od 50% od ukupne cijene osjemenjivanja 
po plotkinji, ali samo za obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva, u razdoblju od 01. 03. - 31. 12. 2006. 
godine«.

Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnik Miroslav Gregurinčić, 

dr. med. za potpisivanje aneksa ugovora o sufinan-
ciranju umjetnog osjemenjivanja sa veterinarskim 
organizacijama.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objaviti će se u »Službenom vjesniku« Grada Pe-
trinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-07/05-01/373
URBROJ: 2176/06-02-06-4
Petrinja, 28. veljače 2006.

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

9.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje 

(»Službeni vjesnik«, broj 19/01, 05/03, 41/03 i 05/05) 
u svezi s člankom 3. Zakona o vatrogastvu (»Narodne 
novine« broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03 i 139/04 
– pročišćeni tekst i 174/04), člankom 3. stavak 2. 
Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 
58/93 i 33/05), člankom 32. Pravilnika o zaštiti šuma od 
požara »Narodne novine«, broj 26/03) i odgovarajućim 
odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti 
od požara i tehnološke eksplozije (»Narodne novine«, 
broj 35/94) i Pravilnika o sadržaju Plana zaštite od 
požara i tehnoloških eksplozija (»Narodne novine«, 
broj 35/94 i 55/94), Gradsko poglavarstvo Grada 
Petrinje na 31. sjednici održanoj 28. veljače 2006. 
godine donijelo je

O D L U K U
o imenovanju radne grupe

Članak 1.
Imenuje se radna grupu za koordinaciju izrade 

»Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara« za 
Grad Petrinju koju čine:

1. Miroslav Gregurinčić, dr. med., gradonačelnik 
Grada Petrinje,

2. Ivica Šulentić, zapovjednik Vatrogasne postrojbe 
Grada Petrinje,

3. Branko Rostaš, dipl. ing., zamjenik zapovje-
dnika Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje,

4. Ljubomir Orabović, inž., predsjednik Vatro-
gasne zajednice Grada Petrinje, 

5. Vladimir Demetrović, stručni suradnik u Grad-
skoj upravi.

Članak 2.
Radna grupa dužna je odmah pristupiti svim akti-

vnostima izrade »Procjene ugroženosti i Plana zaštite 
od požara za Grad Petrinju.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Pe-
trinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
KLASA: 214-01706-01/03
URBROJ: 2176/06-02-06-01 
Petrinja, 28. veljače 2006.

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

10.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje 

(»Službeni vjesnik«, broj 19/01, 05/03, 41/03 i 05/05), 
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članka 8. i 9. Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava 
za program razvoja malog gospodarstva u kreditira-
nju poduzetnika za 2002. godinu – »Poduzetnik – 2« 
(»Službeni vjesnik«, broj 25/03 i 43/04) i Izvještaja o 
realizaciji Programa »Poduzetnik – 2« od Privredne 
banke Zagreb d.d. od 10.02.2006. godine, Gradsko 
poglavarstvo Grada Petrinje na 31. sjednici održanoj 
28. veljače 2006. godine donijelo je

O D L U K U 
o dodjeli bespovratne potpore 

Članak 1.
Obrtu Modni salon »ROJAL«, vl. Željka Pavliče-

vić, Petrinja, S. Radića 36 dodjeljuje se bespovratna 
potpora u iznosu od 1.500,00 kn za pokriće troškova 
i savjetodavnih usluga konzultanata u svezi izrade 
Poslovnog plana.

Članak 2.
Sredstva će se doznačiti na poslovni račun korisnika 

broj: 2340009 - 1160130128 otvoren kod Privredne 
banke Zagreb d.d. iz Proračuna grada Petrinje za 
2006. godinu (»Službeni vjesnik«, broj 40/05) sa po-
zicije 35232 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim 
poduzetnicima.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Pe-
trinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 310-22/05-01/01
URBROJ: 2176/06-02-06-5
Petrinja, 28. veljače 2006. 
    

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

11.
Na temelju članka 30. stavak 1. Zakona o vatrogastvu 

(»Narodne novine«, broj 106/99, 117/01, 96/03,139/04 
– pročišćeni tekst i 174/04) u svezi sa člankom 44. 
Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 
29/97 i 47/99), i članka 49. Statuta Grada Petrinje 
(»Službeni vjesnik«, broj 19/01, 05/03, 41/03 i 05/05), 
Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje na 31. sjednici 
održanoj 28. veljače 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o produženju obnašanja dužnosti zamjenika 

zapovjednika Vatrogasne postrojbe

Članak 1.

Gospodinu Branku Rostašu produžuje se vrijeme 
obnašanja dužnosti zamjenika zapovjednika Vatrogasne 
postrojbe Grada Petrinje od 01. 03. 2006. godine do 
30.06.2006.godine. 

Članak 2.
Za vrijeme obavljanja poslova zamjenika zapovje-

dnika Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje gospodinu 
Branku Rostašu isplaćivat će se plaća na temelju va-
žećeg akta kojim se u Vatrogasnoj postrojbi određuje 
plaća zamjeniku zapovjedniku. 

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Pe-
trinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 041-01/04-01/290
URBROJ: 2176/06-02-06-14
Petrinja, 28. veljače 2006. 

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

12.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje 

(»Službeni vjesnik«, broj 19/01, 05/03, 41/03 i 05/05), 
članka 10. Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava 
za program razvoja malog gospodarstva u kreditira-
nju poduzetnika za 2002. godinu – »Poduzetnik – 2« 
(»Službeni vjesnik«, broj 25/03 i 43/04) i Izvještaja o 
realizaciji Programa »Poduzetnik – 2« od Privredne 
banke Zagreb d.d. od 10. 22. 2006. godine, Gradsko 
poglavarstvo Grada Petrinje na 31. sjednici održanoj 
28. veljače 2006. godine donijelo je

O D L U K U 
o davanju povoljnosti s naslova korištenja 

kredita po Programu »Poduzetnik - 2«

Članak 1.
Obrt Trgovina mješovitom robom »TONKA«, vl. Milan 

Klarić, Petrinja, Nazorova 9 je 26. 01. 2006. godine 
realizirao kredit u iznosu od 99.588,95 kn u Privrednoj 
banci Zagreb d.d. pa se oslobađa plaćanja komunalne 
naknade i poreza na tvrtku za prostor koji je u vezi s 
poslovnom djelatnošću za koju se traži kredit:

a) 100% - za prvu godinu poslovanja,
b) 100% - za drugu godinu poslovanja,
c)  75% - za treću godinu poslovanja,
d)  50% - za četvrtu godinu poslovanja,
e) 25% - za petu godinu poslovanja.
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Članak 2.
Povoljnosti za prvu godinu poslovanja su osloba-

đanja:
a)  plaćanja komunalne naknade za 2006. godinu 

u 100% iznosu,
b)  plaćanja poreza na tvrtku za 2006. godinu u 

100% iznosu.
O davanju povoljnosti za svaku godinu poslovanja 

donijeti će se nova odluka.

Članak 3.
Financijska sredstva iz ove Odluke isplatit će se iz 

Proračuna Grada Petrinje za 2006. godinu (»Službeni 
vjesnik«, broj 40/05) sa pozicije 35232 Subvencije 
obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, iz prihoda 
od poreza na dohodak.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Pe-
trinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 330-03/05-01/03
URBROJ: 2176/06-02-06-4
Petrinja, 28. veljače 2006. 

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

13.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje 

(»Službeni vjesnik«, broj 19/01, 05/03, 41/03 i 05/05), 
članka 10. Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava 
za program razvoja malog gospodarstva u kreditira-
nju poduzetnika za 2002. godinu – »Poduzetnik – 2« 
(»Službeni vjesnik«, broj 25/03 i 43/04) i Izvještaja o 
realizaciji Programa »Poduzetnik – 2« od Privredne 
banke Zagreb d.d. od 10.22.2006. godine, Gradsko 
poglavarstvo Grada Petrinje na 31. sjednici održanoj 
28. veljače 2006. godine donijelo je

O D L U K U 
o davanju povoljnosti s naslova korištenja 

kredita po Programu »Poduzetnik - 2«

Članak 1.
Obrt Knjigovodstveni servis »SUZANA«, vl. Suzana 

Posedi, Petrinja, Gundulićeva 8 je 07. 02. 2006. godine 
realizirao kredit u iznosu od 99.760,95 kn u Privrednoj 
banci Zagreb d.d. pa se oslobađa plaćanja komunalne 
naknade i poreza na tvrtku za prostor koji je u vezi s 
poslovnom djelatnošću za koju se traži kredit:

a) 100% - za prvu godinu poslovanja,
b) 100% - za drugu godinu poslovanja,

c)  75% - za treću godinu poslovanja,
d)  50% - za četvrtu godinu poslovanja,
e) 25% - za petu godinu poslovanja.

Članak 2.
Povoljnosti za prvu godinu poslovanja su osloba-

đanja:
a)  plaćanja komunalne naknade za 2006. godinu 

u 100% iznosu,
b) plaćanja poreza na tvrtku za 2006. godinu u 

100% iznosu.
O davanju povoljnosti za svaku godinu poslovanja 

donijeti će se nova odluka.

Članak 3.
Financijska sredstva iz ove Odluke isplatit će se iz 

Proračuna Grada Petrinje za 2006. godinu (»Službeni 
vjesnik«, broj 40/05) sa pozicije 35232 Subvencije 
obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, iz prihoda 
od poreza na dohodak.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Pe-
trinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 311-02/05-01/04
URBROJ: 2176/06-02-06-4
Petrinja, 28. veljače 2006. 

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

14.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje 

(»Službeni vjesnik«, broj 19/01, 05/03, 41/03 i 05/05), 
članka 10. Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava 
za program razvoja malog gospodarstva u kreditira-
nju poduzetnika za 2002. godinu – »Poduzetnik – 2« 
(»Službeni vjesnik«, broj 25/03 i 43/04) i Izvještaja o 
realizaciji Programa »Poduzetnik – 2« od Privredne 
banke Zagreb d.d. od 10.22.2006. godine, Gradsko 
poglavarstvo Grada Petrinje na 31. sjednici održanoj 
28. veljače 2006. godine donijelo je

O D L U K U 
o davanju povoljnosti s naslova korištenja 

kredita po Programu »Poduzetnik - 2«

Članak 1.
Obrt Modni salon »ROJAL«, vl. Željka Pavličević, 

Petrinja, S. Radića 36 je 23. 01. 2006. godine rea-
lizirao kredit u iznosu od 73.826,74 kn u Privrednoj 
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banci Zagreb d.d. pa se oslobađa plaćanja komunalne 
naknade i poreza na tvrtku za prostor koji je u vezi s 
poslovnom djelatnošću za koju se traži kredit:

a) 100% - za prvu godinu poslovanja,

b) 100% - za drugu godinu poslovanja,

c)  75% - za treću godinu poslovanja,

d)  50% - za četvrtu godinu poslovanja,

e) 25% - za petu godinu poslovanja.

Članak 2.

Povoljnosti za prvu godinu poslovanja su osloba-
đanja:

a)  plaćanja komunalne naknade za 2006. godinu 
u 100% iznosu,

b)  plaćanja poreza na tvrtku za 2006. godinu u 
100% iznosu.

O davanju povoljnosti za svaku godinu poslovanja 
donijeti će se nova odluka.

Članak 3.

Financijska sredstva iz ove Odluke isplatit će se iz 
Proračuna Grada Petrinje za 2006. godinu (»Službeni 
vjesnik«, broj 40/05) sa pozicije 35232 Subvencije 
obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, iz prihoda 
od poreza na dohodak.

Članak 4.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 310-22/05-01/01
URBROJ: 2176/06-02-06-4
Petrinja, 28. veljače 2006. 

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

15.
Na temelju članka 30. stavak 1. Zakona o vatrogastvu 

(»Narodne novine«, broj 106/99, 117/01, 96/03,139/04 
– pročišćeni tekst i 174/04) u svezi sa člankom 44. 
Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 
29/97 i 47/99) i članka 49. Statuta Grada Petrinje 
(»Službeni vjesnik«, broj 19/01, 05/03, 41/03 i 05/05), 
Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje na 31. sjednici 
održanoj 28. veljače 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o produženju obnašanja vršitelja dužnosti 

zapovjednika Vatrogasne postrojbe

Članak 1.
Gospodinu Ivici Šulentiću produžuje se vrijeme 

obnašanja vršitelja dužnosti zapovjednika Vatrogasne 
postrojbe Grada Petrinje od 01. 03. 2006. godine do 
30. 06. 2006.godine. 

Članak 2.
Za vrijeme obavljanja poslova vršitelja dužnosti 

zapovjednika Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje 
gospodinu Ivici Šulentiću isplaćivat će se plaća na 
temelju važećeg akta kojim se u Vatrogasnoj postrojbi 
određuje plaća zamjeniku zapovjedniku. 

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Pe-
trinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 041-01/04-01/290
URBROJ: 2176/06-02-06-13
Petrinja, 28. veljače 2006.

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

16.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje 

(»Službeni vjesnik«, broj 19/01, 05/03, 43/03 i 05/05) 
u svezi s točkom I. Programa poticanja poljoprivrednih 
djelatnosti za 2006. godinu s procjenom za 2007. i 
2008. godinu (»Službeni vjesnik«, broj 40/05 i 05/06), 
Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje na 31. sjednici 
održanoj 28. veljače 2006. godine donijelo je  

O D L U K U
o subvenciji nabave loznih cijepova za 2006. 

godinu

Članak 1.
Pravo na subvenciju od 5,00 kn po jednom loznom 

cijepu imaju svi vinogradari koji su nove nasade vinove 
loze zasadili u sezoni jesen 2005. – proljeće 2006. 
godine na površinama na području Grada Petrinje.

Članak 2.
Pravo na subvenciju imaju svi vinogradari koji su 

zasadili najmanje 100 komada loznih cijepova sukladno 
Pravilniku o nacionalnoj listi priznatih kultivara.

Članak 3.
Svi zainteresirani vinogradari za korištenje sub-

vencije dužni su uz zahtjev priložiti slijedeću doku-
mentaciju:
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- račun izdan za kupnju loznih cijepova,

- deklaraciju za kupljene lozne cijepove,

- dokument o vlasništvu ili zakupu zemljišta na 
području Grada Petrinje na kojemu je izvršena 
sadnja.

Članak 4.

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i pro-
račun za objavljivanje Javnog poziva za prikupljanje 
zahtjeva za subvencioniranje nabavke loznih cijepova 
za sezonu jesen 2005. – proljeće 2006. godine. 

Članak 5.

Javni poziv iz članka 4. objavit će se u »Petrinjskom 
listu« i na »Petrinjskom radiju«.

Članak 6.

Imenuje se Povjerenstvo koje će ocijeniti da li 
vinogradari ispunjavaju uvjete navedene u Javnom 
natječaju u sastavu:

- Joso Grahovac, dipl. inž. graf., predsjednik,

- Zdravko Kuljanac, dipl. iur., član,

- Ante Marić, dipl. inž. agr., član.

Članak 7.

Sredstva subvencije za nabavu loznih cijepova iz 
članka 1. ove Odluke osigurati će se iz Proračuna Gra-
da Petrinje za 2006. godinu (»Službeni vjesnik«, broj 
40/05) sa pozicije 38119 Pomoć za lozne cjepove.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objaviti će se u »Službenom vjesniku« Grada Pe-
trinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 421-03/06-01/01
URBROJ: 2176/06-02-06-1
Petrinja, 28. veljače 2006.

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

17.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje 

(»Službeni vjesnik«, broj 19/01, 05/03, 43/03 i 05/05) u 
svezi s točkom II. Programa poticanja poljoprivrednih 
djelatnosti za 2006. godinu s procjenom za 2007. i 
2008. godinu (»Službeni vjesnik«, broj 40/05 i 05/06), 
Gradsko poglavarstvo grada Petrinje na 31. sjednici 
održanoj 28. veljače 2006. godine donijelo je

 

O D L U K U
o subvenciji nabave sadnica dugogodišnjih 

nasada voćaka za 2006. godinu

Članak 1.
Pravo na subvenciju od 5,00 kn po sadnici jabuke, 

kruške, šljive, breskve i nektarine imaju svi voćari koji 
su zasadili najmanje 100 sadnica u sezoni jesen 2005. 
– proljeće 2006. godine na području Grada Petrinje.

Članak 2.
Pravo na subvenciju od 5,00 kn po sadnici oraha i 

kestena imaju svi voćari koji su zasadili najmanje 50 
sadnica u sezoni jesen 2005. – proljeće 2006. godine 
na području Grada Petrinje.

Članak 3.
Pravo na subvenciju od 3,00 kn po sadnici lješnjaka 

i kupine imaju svi voćari koji su zasadili najmanje 100 
sadnica u sezoni jesen 2005. – proljeće 2006. godine 
na području Grada Petrinje.

Članak 4.
Pravo na subvenciju od 0,75 kn po sadnici maline 

imaju svi voćari koji su zasadili najmanje 100 sadni-
ca u sezoni jesen 2005. – proljeće 2006. godine na 
području Grada Petrinje.

Članak 5.
Pravo na subvenciju od 0,75 kn po sadnici jagode 

imaju svi voćari koji su nove nasade zasadili u sezoni 
jesen 2005. – proljeće 2006. godine na minimalnoj 
površini od 0,25 ha na području Grada Petrinje.

Članak 6.
Svi zainteresirani voćari za korištenje subvencije du-

žni su uz zahtjev priložiti slijedeću dokumentaciju:
- račun izdan za kupnju sadnica,
- deklaraciju za kupljene sadnice,
- dokument o vlasništvu ili zakupu zemljišta na 

području Grada Petrinje na kojima je izvršena 
sadnja.

Članak 7.
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i 

proračun za objavljivanje Javnog poziva za priku-
pljanje zahtjeva za subvencioniranje nabave sadnica 
dugogodišnjih nasada voćaka za sezonu jesen 2005. 
– proljeće 2006. godine.

Članak 8.
Javni poziv iz članka 7. objavit će se u »Petrinjskom 

listu« i na »Petrinjskom radiju«.

Članak 9.
Imenuje se Povjerenstvo koje će ocijeniti da li vo-

ćari ispunjavaju uvjete navedene u Javnom natječaju 
u sastavu:



Broj 8 - Stranica 155»SLUŽBENI VJESNIK«Četvrtak, 9. ožujka 2006.

- Joso Grahovac, dipl. inž. graf., predsjednik,
- Zdravko Kuljanac, dipl. iur., član,
- Ante Marić, dipl. inž. agr., član.

Članak10.
Sredstva subvencije za nabavu sadnica dugogo-

dišnjih nasada voćaka iz članka 1. do 5. ove Odluke 
osigurati će se iz Proračuna Grada Petrinje za 2006. 
godinu (»Službeni vjesnik«, broj 40/05) sa pozicije 
38119 Pomoć za dugogodišnje nasade.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objaviti će se u »Službenom vjesniku« Grada Pe-
trinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 421-03/06-01/02
URBROJ: 2176/06-02-06-1
Petrinja, 28. veljače 2006. 

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

18.
Na temelju članka 49. Statuta Grada Petrinje 

(»Službeni vjesnik«, broj 19/01, 05/03, 41/03 i 05/05), 
te članka 43. i 44. Zakona o ustanovama (»Narodne 
novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99 ), Gradsko pogla-

varstvo Grada Petrinje na 32. sjednici održanoj 09. 
ožujka 2006. godine donijelo je

O D L U K U
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja 

Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja
     

Članak 1.
Gradsko poglavarstvo za vršitelja dužnosti ravnatelja 

Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja imenuje Katicu 
Pucović iz Petrinje, Sisačka 110/1, za vrijeme od 10. 
ožujka 2006. godine do imenovanja ravnatelja.

Članak 2.
Za vrijeme obavljanja poslova vršitelja dužnosti 

ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja gđi. 
Katici Pucović isplaćivati će se plaća po koeficijentu 
složenosti poslova u visini »4,00«.

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

objaviti će se u »Službenom vjesniku« Grada Petri-
nje. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 013-05/05-01/12
URBROJ: 2176/06-02-06-5
Petrinja, 09. ožujka 2006. 

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 132. do 137. Ustava Republike 

Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01 pročišćeni tekst 
i 55/01 - ispravak), članka 33. Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (»Narodne novine«, broj 129/05) i članka 
26. Statuta Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 
27/01), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici 
održanoj 2. ožujka 2006. godine donijelo je 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Lipovljani 

Članak 1. 
U Statutu Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, 

broj 27/01): 
U članku 14. stavku 1. dodaje se točka 9. koja glasi: 

»obavlja i poslove prometa na svom području«. 

Točka 9. postaje točkom 10. mijenja se i glasi: »oba-
vlja i ostale poslove sukladno posebnim propisima.« 

Članak 2. 
U članku 35. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 

7. koji glasi: »Nakon proteka roka iz stavka 6. ovog 
članka sjednicu može sazvati, na zahtjev 1/3 članova 
Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) 
samouprave«. 

Dosadašnji stavak 7. postaje stavkom 8. 

Članak 3. 
U članku 45. stavku 1. riječi »na prijedlog predsje-

dnika Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima 
»na prijedlog općinskog načelnika«. 

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: »Za 
člana Općinskog poglavarstva može biti biran pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani.« 

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. 
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Članak 4. 
Iza članka 45. dodaje se novi »članak 45.a. koji 

glasi: Predstavničko tijelo može općinskom načelni-
ku, pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u 
cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti 
prije isteka vremena na koje je izabran. 

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja 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 njegova 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. 

Općinski načelnik može tražiti glasovanje o povje-
renju 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 5. 
U članku 51. stavku 1. alineji tri iza riječi »obavi-

jestiti«, dodaju se riječi »predstojnika ureda državne 
uprave u Županiji te«. 

Članak 6. 
U članku 53. iza stavka 3. dodaje se »stavak 4. 

koji glasi: Općinsko poglavarstvo može razriješiti 
pročelnika iz stavka 3. ovog članka: 

1.  ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
2.  ako nastanu takvi razlozi koji posebnim propi-

sima kojima se uređuju radni odnosi dovede do 
prestanka radnog odnosa,

3.  ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim 
aktima jedinice lokalne samouprave ili neosno-
vano ne izvršava odluke tijela jedinice lokalne 
samouprave, ili postupa protivno njima,

4.  ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim 
radom prouzroči jedinici lokalne samouprave 
veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno 
obavlja svoju dužnost koje mogu štetiti inte-
resima službe u obavljanju poslova jedinice 
lokalne samouprave.

Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 3. 
ovog članka rasporedit će se na drugo slobodno radno 
mjesto u upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave, 
za koje ispunjava stručne uvjete. 

Na prava, obveze i odgovornosti i druga pitanja 
u svezi s radom pročelnika, primjenjuju se odredbe 
zakona kojima se uređuje radni odnos službenika 
i namještenika u upravnom tijelu jedinice lokalne 
samouprave.« 

Članak 7. 
U članku 68. stavku 2. riječi: »se uređuje državna 

uprava« zamjenjuju se riječima »je uređen sustav 
državne uprave«.

Članak 8. 

Članak 69. mijenja se i glasi: »Nadzor zakonitosti 
općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi 
Općinsko vijeće obavlja Ured državne uprave u Sisa-
čko moslavačkoj županiji i nadležna središnja tijela 
državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno 
posebnom zakonu. 

Općinski načelnik dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, 
Proračun ili drugi opći akt predstojniku Ureda državne 
uprave u županiji 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. 

Kad predstojnik ocijeni da je opći akt u suprotnosti 
s Ustavom i zakonom ovlašten je i dužan u roku od 
15 dana od dana njegove dostave donijeti odluku 
o obustavi od primjene općeg akta, koja mora biti 
obrazložena. 

Odluka o obustavi općeg akta dostavlja se bez 
odgode predsjedniku predstavničkog tijela Općine, 
općinskom načelniku, središnjem tijelu državne uprave 
u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem 
tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne i 
područne (regionalne) samouprave.« 

Članak 9. 

Iza članka 68. dodaje se »članak 68a. koji glasi: 
Odluku o obustavi općeg akta od primjene mogu donijeti 
neposredno i središnja tijela državne uprave u okviru 
svog djelokruga utvrđenog posebnim zakonom. 

Odluka o obustavi od primjene koju je neposredno 
donijelo središnje tijelo državne uprave dostavlja se 
bez odgode predsjedniku predstavničkog tijela koje je 
donijelo obustavljeni opći akt, općinskom načelniku, 
predstojniku i središnjem tijelu državne uprave nadležnom 
za poslove lokalne (regionalne) samouprave ukoliko 
ono nije neposredno donijelo odluku o obustavi«. 

Članak 10. 

Članak 70. mijenja se i glasi: »Kada nadležno sredi-
šnje tijelo državne uprave zaprimi odluku predstojnika 
o obustavi općeg akta ocijenit će osnovanost odluke 
u roku od 15 dana od dana njezina prijama. 

Ukoliko središnje tijelo državne uprave odluku 
o obustavi ocijeni neosnovanom, ukinut će odluku 
predstojnika. 

Odluka središnjeg tijela državne uprave o ukidanju 
odluke predstojnika dostavlja se bez odgode predsjedniku 
predstavničkog tijela koje je donijelo obustavljeni opći 
akt, općinskom načelniku, predstojniku i središnjem 
tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne 
i područne (regionalne) samouprave ukoliko ono nije 
neposredno donijelo odluku kojom se ukida odluka 
predstojnika«. 

Članak 11. 
Članak 71. mijenja se i glasi: »Ukoliko središnje 

tijelo državne uprave obustavi od primjene opći akt, 
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odnosno odluku predstojnika ocjeni osnovanom, pre-
dložit će bez odgode Vladi Republike Hrvatske da u 
roku od 30 dana od dana primitka prijedloga pokrene 
postupak za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom 
Republike Hrvatske. 

Odluka središnjeg tijela državne uprave kojom je 
odluka predstojnika ocijenjena osnovanom te prijedlog 
Vladi Republike Hrvatske za pokretanjem postupka 
ocjene ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim su-
dom Republike Hrvatske dostavljaju se bez odgode 
predsjedniku predstavničkog tijela koji je obustavljeni 
opći akt donio, općinskom načelniku i središnjem 
uredu državne uprave nadležnom za poslove lokalne 
i područne (regionalne) samouprave ukoliko ono nije 
neposredno postupalo«. 

Članak 12. 
Iza članka 71. dodaje se »članak 71a. koji glasi: 

»Vlada Republike Hrvatske pokrenut će postupak za 
ocjenu ustavnosti i zakonitosti općeg akta pred Ustavnim 
sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana 
primitka prijedloga za pokretanjem postupka. 

Ukoliko Vlada Republike Hrvatske ne pokrene po-
stupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim 
sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana 
primitka prijedloga za pokretanje postupka, prestaje 
obustava od primjene općeg akta.« 

Članak 13. 
U članku 74. dodaje se »stavak 5. koji glasi: »Ukoliko 

je predsjednik raspuštenog Općinskog vijeća protiv 
rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju podnio 
tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske, a tužba je 
odbačena ili odbijena, Vlada će raspisati prijevremene 
izbore za predstavničko tijelo u roku od 60 dana od 
dana objave odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske 
u »Narodnim novinama«. 

Članak 14. 
U članku 80. dodaje se stavak 2. koji glasi: Općin-

ski načelnik, od dana raspisivanja izbora za članove 
predstavničkog tijela pa do dana izbora novog općin-
skog načelnika, može obavljati samo poslove koji su 
neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje 
jedinice lokalne samouprave.« 

Članak 15. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LIPOVLJANI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 012-03/06-01/01 
URBROJ: 2176/13-01-06-01 
Lipovljani, 2. ožujka 2006. 

Predsjednik 
Mile Skoko, v.r.

2.
Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i do-

punama zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (»Narodne novine«, broj 129/05) i članka 
26. Statuta Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 
27/01), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici 
održanoj 2. ožujka 2006. godine donijelo je

O D L U K U 
o izmjenama Poslovnika o radu Općinskog 

vijeća Općine Lipovljani 

Članak 1. 

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine 
Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 27/01) članak 91. 
mijenja se i glasi: » Općinsko vijeće može općinskom 
načelniku, pojedinom članu Općinskog poglavarstva i 
Poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti 
ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran. 

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti 
i najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća. 

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

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje 
nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku 30 
dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općin-
skog vijeća. 

Općinski načelnik može tražiti glasovanje o povje-
renju Općinskom poglavarstvu. 

Ako predstavničko tijelo povodom prijedloga općin-
skog načelnika ne donese odluku kojom potvrđuje 
povjerenja Općinskom poglavarstvu, time se ne smatra 
da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LIPOVLJANI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 012-03/06-01/01 
URBROJ: 2176/13-01-06-02 
Lipovljani, 2. ožujka 2006.

Predsjednik 
Mile Skoko, v.r.

3.
Na temelju članka 3. i 30. Zakona o financiranju 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 
127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) i članka 
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26. Statuta Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 
27/01), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici 
održanoj 2. ožujka 2006. godine donijelo je 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o općinskim porezima 

Članak 1. 
U Odluci o općinskim porezima (»Službeni vjesnik«, 

broj 25/01 i 22/04) članak 32. mijenja se i glasi: 
Porez na korištenje javnih površina plaća se prema 

vremenu i namjeni korištenja javne površine i to:

1. Za postavljeni štand ili klupu: 
 - do sedam dana  15,00  kuna dnevno 
 - preko sedam dana  10,00  kuna dnevno 

2.  Za postavljenu ljetnu terasu: 
 -  do 5 m2  100,00  kuna mjesečno 
 -  od 5 - 20 m2  140,00  kuna mjesečno 
 -  od 20-30 m2  190,00  kuna mjesečno 
 -  više od 30 m2  250,00  kuna mjesečno 

3. Za izlaganje robe radi prodaje ili prezentacije: 
 -  do 15 dana  2,00  kune po m2 dnevno 
 -  više od 15 dana  1,00 kuna po m2 dnevno 

4.  Za cirkus  600,00  kuna dnevno 

5. Za zabavne radnje i luna park  1,00  kuna po m2 dnevno 

6. Za pokretnu trgovačku radnju 
 -  do 5 dana  6,00  kuna po m2 dnevno 
 -  od 5 do 20 dana  4,00  kune po m2 dnevno 
 -  više od 20 dana  2,00  kune po m2 dnevno 

7. Za pokretnu ugostiteljsku radnju 
 -  do pet dana  7,00  kuna po m2 dnevno 
 -  od 5 do 20 dana  5,00  kuna po m2 dnevno 
 -  više od 20 dana  20,00  kuna po aparatu 

8.  Za postavljanje peći za pečenje plodina 

9.  Za postavljanje zamrzivača, automata za prodaju pića i        
 sladoleda, razna ambulantna prodaja i drugo 8,00  kuna dnevno

Pod javnim površinama u smislu ove Odluke sma-
traju se zemljišta unutar građevinskog područja koja 
su namijenjena općoj uporabi (ulice, trgovi, parkovi, 
igrališta, zelene površine i druge površine) u vlasništvu 
ili posjedu Općine Lipovljani. 

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LIPOVLJANI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 410-01/06-01/01
URBROJ: 2176/13-01-06-01 
Lipovljani, 2. ožujka 2006. 

Predsjednik
Mile Skoko, v.r.

4.
Na temelju članka 3. stavka 1. i 13. Zakona o komu-

nalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, 
pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba) i članka 26. 
Statuta Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 
27/01), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici 
održanoj 2. ožujka 2006. godine donijelo je 

O D L U K U 
o komunalnim djelatnostima u Općini Lipovljani 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti 

u Općini Lipovljani. 

Članak 2. 
Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke u Općini 

Lipovljani su: 
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1. opskrba pitkom vodom, 
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, 
3.  održavanje čistoće, 
4.  skupljanje i odlaganje komunalnog otpada, 
5.  održavanje javnih površina, 
6.  tržnice na malo i sajmište, 
7.  održavanje groblja i prijevoz pokojnika, 
8.  obavljanje dimnjačarskih poslova, 
9.  održavanje nerazvrstanih cesta, 
10. javna rasvjeta, 
11. održavanje komunalne opreme (održavanje i 

zamjena sprava na dječjim igralištima, košarica 
i klupa, autobusnih stajališta), 

12. deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija. 

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

objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LIPOVLJANI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 363-02/06-01/01 
URBROJ: 2176/13-01-06-01 
Lipovljani, 2. ožujka 2006.

Predsjednik 
Mile Skoko, v.r.

5.
Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komu-

nalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 
- pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba) i članka 
26. Statuta Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 
27/01), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici 
održanoj 2. ožujka 2006. godine donijelo je 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o obavljanju komunalnih 

djelatnosti putem koncesije 

Članak  1. 
U Odluci o obavljanu komunalnih djelatnosti putem 

koncesije (»Službeni vjesnik«, broj 17/03), članak 2. 
mijenja se i glasi: 

»Komunalna djelatnost koja se može obavljati na 
temelju koncesije u Općini Lipovljani jest: 

- prijevoz pokojnika.«

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LIPOVLJANI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 363-02/06-01/01 
URBROJ: 2176/13-01-06-02 
Lipovljani, 2. ožujka 2006. 

Predsjednik 
Mile Skoko, v.r.

6.
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom go-

spodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, pročišćeni 
tekst, 82/04, i 110/04 - Uredba) i članka 26. Statuta 
Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 27/01), 
Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 
2. ožujka 2006. godine donijelo je 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o komunalnim 

djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
pisanog ugovora 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju pisanog ugovora (»Službeni vje-
snik«, broj 17/03), članak 2. mijenja se i glasi: 

»Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na 
temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja 
komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi jesu: 

-  javna rasvjeta, 

-  deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon 
objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LIPOVLJANI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 363-02/06-01/01 
URBROJ: 2176/13-01-06-03 
Lipovljani, 2.ožujka 2006.

Predsjednik 
Mile Skoko, v.r. 

7.
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi 

(»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 
103/03) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (»Slu-
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žbeni vjesnik«, broj 27/01), Općinsko vijeće Općine 
Lipovljani na sjednici održanoj 2. ožujka 2006. godine 
donijelo je 

P R O G R A M 
javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2006. godinu 

I. 

Ovim Programom utvrđuje se raspodjela sred-
stava iz Općinskog proračuna Općine Lipovljani na 
ime socijalne skrbi i to: naznaka korisnika, namjena 
raspoloživih sredstava, kriterij za raspodjelu, način 
odlučivanja i slično. 

II.

Ovaj Program realizirat će se kroz slijedeće po-
tpore: 

1. Jednokratne pomoći za podmirenje troškova 
stanovanja osobama lošeg imovnog stanja (na-
jamnina, komunalna naknada, utrošak električne 
energije, utrošak plina, vode, plaćanje vodne 
naknade, odvoz smeća i slično) uz obvezu rada 
korisnika takve pomoći (za 100,00 kuna pomoći 
jedan dan javnog rada u Općini Lipovljani), 

2.  Pomoć za plaćanje stvarnih troškova pogreba 
za umrle osobe koje nemaju srodnika, niti za-
konskog nasljednika, 

3.  Sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imo-
vnog stanja. 

4.  Pomoć nepokretnim i teško pokretnim osobama 
koji primaju dodatak za njegu i pomoć druge 
osobe, mjesečno od 200,00 kuna, 

5. Jednokratne pomoći roditeljima pri rođenju 
djeteta i to 500,00 kuna za prvo i drugo dijete, 
a za svako daljnje dijete 1.000,00 kuna, 

6. Jednokratne (nepovratne) pomoći udrugama 
slijepih, udrugama oboljelih od multiple sklero-
ze i osobama liječenim od raka i drugih teških 
bolesti, 

7.  Sufinanciranje troškova edukativnog programa 
djece s teškoćama u razvoju. 

III. 

Socijalna pomoć ostvaruje se u novcu ili u nara-
vi. 

IV. 

Jednokratna pomoć za podmirenje troškova stano-
vanja odobrava se samcu ili obiteljima slabijeg imovnog 
stanja čiji ukupni prihod po članu domaćinstva za 
obitelj ne prelazi iznos od 400,00 kuna, a za samca 
500,00 kuna mjesečno, a imaju mjesto prebivališta na 
području Općine Lipovljani, na njihov zahtjev. 

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može 
se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da 

Općina Lipovljani djelomično ili u cijelosti plati račun 
ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila 
uslugu. 

Visinu jednokratne pomoći odobrava Općinsko 
poglavarstvo. 

Uz zahtjev za odobravanje pomoći osobe koje traže 
pomoć dužne su priložiti svu potrebnu dokumentaci-
ju koja se od njih zatraži (zadnji odrezak mirovine, 
uvjerenje o zajedničkom kućanstvu, potvrdu o visini 
plaće, uvjerenja o redovitom školovanju, smrtni list, 
liječnička dokumentacija o utvrđivanju sposobnosti za 
rad, dokaz o prebivalištu, te svaki drugi dokaz kojeg 
zatraži Jedinstveni upravni odjel. 

Jednokratne pomoći za podmirenje troškova sta-
novanja za radno sposobne osobe provodit će se kroz 
program javnih radova u Općini Lipovljani. 

Osobe starije od 60 godina žene i 65 godina mu-
škarci smatraju se nesposobnima za rad. 

Ukupno planirana sredstva u Proračunu za jedno-
kratne pomoći iz ove točke su: 25.000,00 kuna. 

V. 

Za umrle osobe koje nemaju bližih srodnika niti 
zakonskih nasljednika i za koje troškove sahrane 
nema tko podmiriti, a imale su prebivalište na području 
Općine Lipovljani, minimalne troškove sahrane podmi-
ruje Općina Lipovljani iz proračunskih sredstava po 
ispostavljenom računu pogrebnog društva. 

Planirana sredstva za 2006. godinu u Općinskom 
proračunu za troškove sahrane iz ove točke su: 
5.000,00 kuna. 

VI. 

Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole u 
školskim kuhinjama provodi se na način da osnovna 
škola na početku svake školske godine utvrdi popis 
korisnika besplatne prehrane socijalno ugroženih 
učenika (djeca roditelja koji primaju pomoć za uzdr-
žavanje, te djeca za koju to po prijedlogu ravnatelja 
odobri Općinsko poglavarstvo, a imaju prebivalište na 
području Općine Lipovljani) s naznakom cijene obroka 
i dostavlja ga Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Lipovljani, koji je ovlašten u slučaju potrebe na odgo-
varajući način provjeravati opravdanost ostvarivanja 
prava na besplatnu prehranu za predložene korisnike, a 
najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja popisa 
dužan je osnovnoj školi uputiti svoje primjedbe. 

Osnovna škola dužna je mjesečno podnositi Je-
dinstvenom upravnom odjelu zahtjeve za refundaciju 
sredstava utrošenih za prehranu socijalno ugroženih 
učenika u kojem će biti vidljiv broj korisnika, cijena 
obroka, broj radnih dana u mjesecu. Zahtjev ovjerava 
odgovorna osoba i upućuje ga u računovodstvo radi 
isplate. 

Za sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovnog 
stanja u O. Š. Josip Kozarac u Lipovljanima u 2006. 
godini u općinskom proračunu se ukupno planira iznos 
od: 15.000,00 kuna. 
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VII.
Pomoć nepokretnim i teško pokretnim osobama koji 

primaju dodatak za njegu i pomoć druge osobe, a imaju 
prebivalište na području Općine Lipovljani priznaje 
se u mjesečnom iznosu od 200,00 kuna na osnovu 
zahtjeva. Odluku na osnovu zahtjeva u pojedinačnom 
slučaju donosi Općinsko poglavarstvo uz priloženu 
dokumentaciju (utvrđivanje nesposobnosti i dokaz o 
primanju dodatka za njegu i pomoć druge osobe). 

Ukupna sredstva planirana u Općinskom proračunu 
za pomoć iz ove točke su: 25.000,00 kuna. 

VIII.
U Općinskom proračunu osiguravaju se sredstva 

za jednokratnu pomoć roditeljima pri rođenju djeteta 
koji imaju mjesto prebivališta na području Općine Li-
povljani i to 500,00 kuna za prvo i drugo dijete, a za 
svako daljnje dijete 1.000,00 kuna, na njihov zahtjev 
uz prilog rodnog lista djeteta i potvrde o prebivalištu 
roditelja. 

Ukupno planirana sredstva u Općinskom proračunu 
za pomoći iz ove točke su: 20.000,00 kuna. 

IX.
Za jednokratne pomoći udrugama slijepih, udrugama 

oboljelih od multiple skleroze i osobama liječenim od 

raka, planiraju se u Općinskom proračunu sredstva u 
ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna. 

Za sufinanciranje troškova edukativnog programa 
djece s teškoćama u razvoju koji imaju prebivalište na 
području Općine Lipovljani (logoped) Općina Lipovljani 
će u 2006. godini planirati u Općinskom proračunu 
iznos od 12.000,00 kuna. 

X. 
Sveukupna sredstva planirana za potrebe socijalnog 

programa u 2006. godini Iznose 107.000,00 kuna. 

XI.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LIPOVLJANI 
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 550-01/05-01/01 
URBROJ: 2176/13 -01-06-02 
Lipovljani, 2. ožujka 2006.

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

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

6. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju 
službenika za informiranje

7. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju 
umjetnog osjemenjivanja krava i junica 
na području Grada Petrinje za 2006. 
godinu

8. Odluka o izmjeni Odluke o sufinancira-
nju umjetnog osjemenjivanja krmača i 
nazimica na području Grada Petrinje za 
2006. godinu

9. Odluka o imenovanju radne grupe

10. Odluka o dodjeli bespovratne potpore

11. Odluka o produženju obnašanja dužno-
sti zamjenika zapovjednika Vatrogasne 
postrojbe

12. Odluka o davanju povoljnosti s naslova 
korištenja kredita po Programu »Podu-
zetnik - 2«

13. Odluka o davanju povoljnosti s naslova 
korištenja kredita po Programu »Podu-
zetnik - 2«

14. Odluka o davanju povoljnosti s naslova 
korištenja kredita po Programu »Podu-
zetnik - 2«

15. Odluka o produženju obnašanja vršitelja 
dužnosti zapovjednika Vatrogasne po-
strojbe

149

149

150

150

150

151

151

152

152

153

S A D R Ž A J
16. Odluka o subvenciji nabave loznih cije-

pova za 2006. godinu

17. Odluka o subvenciji nabave sadnica 
dugogodišnjih nasada voćaka za 2006. 
godinu

18. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti 
ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice 
Petrinja

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta 
Općine Lipovljani

2. Odluka o izmjenama Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Općine Lipovljani

3. Odluka o izmjenama Odluke o općinskim 
porezima

4. Odluka o komunalnim djelatnostima u 
Općini Lipovljani

5. Odluka o izmjenama Odluke o obavljanju 
komunalnih djelatnosti putem koncesi-
je

6. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na 
temelju pisanog ugovora

7. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 
za 2006. godinu

153

154

155

155

157

157

158

159

159

159


