SLUŽBENI VJESNIK

2019.

BROJ: 7

ČETVRTAK, 31. SIJEČNJA 2019.

GODINA LXV

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.

Članak 4.

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak
(»Narodne novine«, broj 115/16 i 106/18), članka 32.
Statuta Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni vjesnik«, broj 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18) i članka 70.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice
(»Službeni vjesnik«, broj 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18),
Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog
gradonačelnika, na svojoj 14. sjednici održanoj 30.
siječnja 2019. godine, donijelo je

Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom paušalnog
poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, sob i
postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova
obavljat će nadležna ustrojstvena jedinica Porezne
uprave Ministarstva financija.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku«.

ODLUKU

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE

o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno
po smještanoj jedinici u kampu na području
Grada Hrvatske Kostajnice
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza
na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici
u kampu za fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od
iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i
turistima i organiziranja kampova.
Članak 2.
Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po
osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima
i turistima utvrđuje se u visini od 150,00 kn godišnje
po jednom krevetu.
Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak
po osnovi organiziranja kampova utvrđuje se u visini
od 150,00 kn godišnje po jednoj smještajnoj jedinici.
Na iznos godišnjeg paušalnog poreza obračunava
se prirez na porez na dohodak u skladu s važećom Odlukom Grada Hrvatske Kostajnice o lokalnim porezima.
Članak 3.
Rješenje o obvezi plaćanja godišnjeg paušalnog
poreza donijet će se do 28. veljače tekuće godine
s plaćanjem u jednakim predujmovima (obrocima)
koji dospijevaju na naplatu zadnjeg dana u kvartalu,
odnosno 31. 3., 30. 6., 30. 9. i 31. 12. u godini za
tekuću godinu.

KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 2176/02-02-19-1
Hrvatska Kostajnica, 30. siječnja 2019.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Čubaković, prof., v.r.

2.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i
123/17), članka 32. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice (»Službeni vjesnik«, broj 27/09, 20/13, 43/14 i
11/18), članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Hrvatske Kostajnice (»Službeni vjesnik«, broj 27/09,
20/13, 43/14 i 11/18), Gradsko vijeće Grada Hrvatske
Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 14.
sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice daje
prethodnu suglasnost na povjeravanje obavljanja
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PLAN

prijma u službu službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor
za 2019. godinu
I.
Utvrđuje se Plan prijma u službu službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Dvor za 2019. godinu.
II.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj
34/10, 7/15, 18/15, 34/16 i 14/18) u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Dvor sistematizirano je osam
radnih mjesta i to sedam radnih mjesta službenika i
jedno radno mjesto namještenika, od čega je na dan
1. siječnja 2019. godine popunjeno šest radnih mjesta
službenika i jedno radno mjesto namještenika.
III.
U Jedinstvenom upravnom odjelu u 2019. godini
planira se prijam jednog službenika na neodređeno
vrijeme i to pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
IV.
Za planirani prijam osigurana su sredstva u Proračunu Općine Dvor za 2019. godinu.
V.

Četvrtak, 31. siječnja 2019.

zaposlena tri pripadnika srpske nacionalne manjine
i to tri službenika, te da nije ostvarena popunjenost
upravnog tijela pripadnicima srpske nacionalne manjine, sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima
nacionalnih manjina i Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
				
VI.
Prilikom popunjavanja slobodnog radnog mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor u 2019.
godini vodit će se računa o pravu pripadnika srpske
nacionalne manjine na zastupljenost u upravnom tijelu
Općine Dvor, sukladno odredbama Ustavnog zakona
o pravima nacionalnih manjina, Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
VII.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 100-01/19-01/02
URBROJ: 2176/08-19-01-01
Dvor, 28. siječnja 2019.
Općinski načelnik
Nikola Arbutina, v.r.

Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom odjelu
od šest zaposlenih službenika i jednog namještenika,

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o porezu
na dohodak (»Narodne novine«, broj 115/16 i 106/18),
članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
(»Narodne novine«, broj 1/19) i članka 34. stavka 1.
alineje 3. Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«,
broj 26/09, 46/11 - ispr., 6/13, 19/14 i 4/18), Općinsko
vijeće Općine Gvozd, na 13. sjednici održanoj dana
30. siječnja 2019. godine, donijelo je

i po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski
smještaj, za fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od
iznajmljivanja soba, apartmana, kuća za odmor, smještajnih jedinica u kampu, kamp odmorištu i objektu za
robinzonski smještaj, putnicima i turistima na području
Općine Gvozd.
Članak 2.

ODLUKU
o visini paušalnog poreza za djelatnosti
iznajmljivanja i smještaja u turizmu na
području Općine Gvozd

Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak iz
članka 1. ove Odluke utvrđuje se u visini od 150,00
kn po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu, po
smještajnoj jedinici u kamp odmorištu i po smještajnoj
jedinici u objektu za robinzonski smještaj, u svim naseljima Općine Gvozd u kojima se obavlja djelatnost
iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu, po smještajnoj jedinici
u kampu, po smještajnoj jedinici u kamp odmorištu

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate
i ovrhe radi naplate paušalnog poreza na dohodak
obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Članak 4.

Četvrtak, 31. siječnja 2019.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 410-01/19-01/02
URBROJ: 2176/09-01-19-1
Vrginmost, 30. siječnja 2019.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marica Polojac, v.r.

2.
Na temelju članka 387. stavka 3. i članka 388. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj
111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 46/08,
137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), članka
35. stavka 1. točka 5. 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 - ispr. i 123/17), te članka 34. stavka 1. alineja
13. Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj
26/09, 46/11 - ispr. 6/13, 19/14 i 4/18), Općinsko vijeće
Općine Gvozd, na 13. sjednici održanoj 30. siječnja
2019. godine, donijelo je

-

održavanje groblja i krematorija unutar groblja,

-

održavanje čistoće javnih površina,

-

usluge javnih tržnica na malo,

-

usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja,

-

eksploatacija mineralnih sirovina, vađenje šljunka
i pijeska,

-

upravljanje grobljem,

-

djelatnost druge obrade otpada,

-

djelatnost oporabe otpada,

-

djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom,

-

djelatnost prijevoza otpada,

-

djelatnost sakupljanja otpada,

-

djelatnost trgovanja otpadom,

-

djelatnost zbrinjavanja otpada,

-

gospodarenje otpadom,

-

djelatnost ispitivanja i analize otpada,

-

projektiranje i građenje građevina i stručni
nadzor,

-

energetsko certficiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,

-

kupnja i prodaja robe,

-

obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,

-

prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe.«.

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću za obavljanje
komunalnih djelatnosti na području
Općine Gvozd

Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gvozd da,
u smislu članka 1. ove Odluke, potpiše Izjavu pred
javnim bilježnikom u formi javnobilježničke isprave kao
i sve druge akte potrebe radi upisa u sudski registar.

Članak 1.
U Odluci o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
na području Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj
12/10), članak 3. mijenja se i glasi:
»Predmet poslovanja društva je:
-

održavanje nerazvrstanih cesta,

-

održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

-

održavanje građevina javne odvodnje oborinskih
voda,

-

održavanje javnih zelenih površina,

-

održavanje građevina, uređaja i predmeta javne
namjene,

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/19-01/01
URBROJ: 2176/09-01-19-1
Vrginmost, 30. siječnja 2019.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marica Polojac, v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
2.
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. 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 - ispr. i 123/17) i članka 45.
stavka 4. alineje 16. Statuta Općine Gvozd (»Službeni
vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr., 6/13, 19/14 i 4/18),
općinski načelnik Općine Gvozd donosi
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ODLUKU
o imenovanju predstavnika Općine Gvozd
u Skupštini trgovačkog društva
Komunalac-Gvozd d.o.o.
Članak 1.
Za predstavnika Općine Gvozd u Skupštini trgovačkog društva Komunalac-Gvozd d.o.o. imenuje se Milan
Vrga iz Podgorja, Podgorje 71, OIB: 22211114520.

Četvrtak, 31. siječnja 2019.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/01
URBROJ: 2176/09-02-19-1
Vrginmost, 28. siječnja 2019.
Općinski načelnik
Milan Vrga, v.r.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.

OPĆINA JASENOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 33. stavka 1. članka 44. stavka
2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18) i članka
32. Statuta Općine Jasenovac (»Službeni vjesnik«,
broj 18/13, 40/14 i 17/18), Općinsko vijeće Općine
Jasenovac, na 12. sjednici održanoj dana 30. siječnja
2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
Općine Jasenovac
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o komunalnim djelatnostima i načinu
obavljanja na području Općine Jasenovac (u daljnjem
tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima
se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i
komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i
rad na području Općine Jasenovac (u daljnjem tekstu:
Općina), utvrđuju se komunalne djelatnost od lokalnog značenja, način povjeravanja i uvjeti obavljanja
komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za
obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine.
Članak 2.
Na području Općine obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje i/ili
građenje komunalne infrastrukture:
1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih
voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne
namjene

6. održavanje groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javne rasvjete.
Zakonom o komunalnom gospodarstvu, članak 23.
propisano je što se podrazumijeva pod pojmom svake
od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog
stavka.
Članak 3.
Na području Općine obavljaju se slijedeće uslužne
komunalne djelatnosti:
1. usluge ukopa pokojnika
2. obavljanje dimnjačarskih poslova.
Zakonom o komunalnom gospodarstvu, članak 25.
propisano je što se podrazumijeva pod pojmom svake
od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog
stavka.
U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog
članka može se osigurati i građenje i/ili održavanje
komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje tih
djelatnosti.
Članak 4.
Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 2. i 3. ove
Odluke, utvrđuju se i djelatnosti od lokalnog značaja
koje se utvrđuju kao komunalni poslovi, a to su:
1. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
Pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom
razumijeva se provođenje obvezne preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi
sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca.
2. Veterinarsko-higijeničarski poslovi
Pod veterinarsko-higijeničarskim poslovima
razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i
mačaka bez nadzora, te uklanjanje uginulih pasa,
mačaka i drugih životinja s javnih površina.
3. Sanacija divljih odlagališta
Pod sanacijom divljih odlagališta razumijeva
se prikupljanje komunalnog otpada sa divljih
odlagališta, te njegov odvoz i odlaganje na
odlagališta komunalnog otpada kao i saniranje
i zatvaranje divljeg odlagališta.

Četvrtak, 31. siječnja 2019.
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ostvaruju dohodak od iznajmljivanja soba, apartmana,
kuća za odmor, smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp
odmorištu i objektu za robinzonski smještaj, putnicima
i turistima na području Općine Topusko.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/19-01/01
URBROJ: 2176/18-02-19-1
Topusko, 31. siječnja 2019.

Članak 2.
Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak iz
članka 1. ove Odluke utvrđuje se u visini od 300,00
kuna po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu
i/ili kamp odmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu
za robinzonski smještaj, u svim naseljima Općine
Topusko u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja
i smještaja u turizmu.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Iskrić, v.r.

3.
Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o porezu
na dohodak (»Narodne novine«, broj 115/16 i 106/18),
članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
(»Narodne novine«, broj 1/19) i članka 31. stavka 1.
podstavka 23. Statuta Općine Topusko (»Službeni
vjesnik«, broj 34/09, 10/13, 48/13 - pročišćeni tekst,
16/14, 36/17 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Topusko,
na 12. sjednici održanoj 31. siječnja 2019. godine,
donijelo je

Članak 3.
Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate
i ovrhe radi naplate paušalnog poreza iz članka 1. ove
Odluke obavljat će Ministarstvo financija, Porezna
uprava.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.

ODLUKU

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

o visini paušalnog poreza za djelatnosti
iznajmljivanja i smještaja u turizmu na
području Općine Topusko

KLASA: 410-01/19-01/01
URBROJ: 2176/18-02-19-1
Topusko, 31. siječnja 2019.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu, po smještajnoj jedinici u
kampu i/ili kamp odmorištu i po smještajnoj jedinici u
objektu za robinzonski smještaj, za fizičke osobe koje

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Iskrić, v.r.

SADRŽAJ
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

3.

Plan prijma u službu službenika i namještenika
u upravnim tijelima Grada Hrvatske Kostajnice

294

4.

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa

295

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu
odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na
području Grada Hrvatske Kostajnice

291

2.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti

291

3.

Odluka o davanju suglasnosti

292

4.

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada
Hrvatske Kostajnice

292

5.

Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročni
kredit - prekoračenje po poslovnom računu

292

6.

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima
za obračun plaća službenika i namještenika

293

7.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi

293

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Hrvatske Kostajnice

1.

2.

3.
294

295

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

AKTI GRADONAČELNIKA
2.

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu
na području Grada Novske

Odluka o rasporedu sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Petrinje za 2019. godinu

296

Odluka o prihvaćanju Informacije o kretanju
kriminaliteta, javnog reda i mira te stanja
sigurnosti cestovnog prometa na području
Grada Petrinje za 2018. godinu

297

Odluka o davanju koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
na području Grada Petrinje

297
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4.

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti
iznajmljivanja i smještaja u turizmu

298

5.

Odluka o zaduženju Grada Petrinje

299

6.

Zaključak - gradnja prihvatilišta za azilante

299

7.

Program utroška sredstava doprinosa za šume
za 2019. godinu

299

8.

Plan davanja koncesija na području Grada
Petrinje za 2019. godinu

300

5.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup
i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine
Jasenovac

311

6.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na
području Općine Jasenovac za 2018. godinu

312

7.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Jasenovac za 2019. godinu

314

OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTI GRADONAČELNIKA
1.

Odluka o imenovanju povjerenika za MO
Begovići

300

2.

Odluka o razrješenju i imenovanju povjerenika
za MO Luščani

301

OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.

Plan prijma u službu službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor
za 2019. godinu

301

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.

2.

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na
području Općine Gvozd

302

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju društva
s ograničenom odgovornošću za obavljanje
komunalnih djelatnosti na području Općine
Gvozd

303

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
2.

Odluka o imenovanju predstavnika Općine
Gvozd u Skupštini trgovačkog društva Komunalac-Gvozd d.o.o.

1.

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Jasenovac

304

2.

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu
na području Općine Jasenovac

307

3.

Odluka o uvjetima i načinu privremenog korištenja prostora za javne i druge namjene
u mjesnim domovima na području Općine
Jasenovac

308

4.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za područje
Općine Jasenovac

1.

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Sunja

315

2.

Odluka o komunalnoj naknadi

320

3.

Odluka o komunalnom doprinosu

325

4.

Odluka o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja
u turizmu na području Općine Sunja

327

5.

Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne
naknade na području Općine Sunja

328

6.

Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih
nesreća za Općinu Sunja

328

7.

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada te usluga
povezanih sa javnom uslugom na području
Općine Sunja

329

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
koeficijentima za obračun plaća službenika
i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom
upravnom odjelu i Pogonu za komunalne
djelatnosti Općine Sunja

329

9.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Općine Sunja za 2018. godinu

330

10.

Zaključak povodom razmatranja Izvješća o
radu općinskog načelnika Općine Sunja za
razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018.
godine

330

8.

303

OPĆINA JASENOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
2.

3.
311

Četvrtak, 31. siječnja 2019.

Odluka o komunalnim djelatnostima i povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na
području Općine Topusko

330

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na
području Općine Topusko

333

»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, 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, fax. (044) 815-498, 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.

