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GODINA LII

GRAD ČAZMA

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.
Na temelju članka 8. stavka 3. Pravilnika o upisu
u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne
novine«, broj 128/02, 122/03, 189/03, 2/05 i 129/05),
i Naputka u svezi dostave obvezne dokumentacije za
upis u upisnik poljoprivrednih gospodarstava kl: 32001/05-01/746, urbr: 525-4-05-1 od 28. prosinca 2005g.,
Gradsko poglavarstvo Grada Čazme na 9. sjednici
održanoj 25. siječnja 2006. godine donijelo je
ODLUKU
o korištenju poljoprivrednog zemljišta Republike
Hrvatske za 2006. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom se omogućuje dosadašnjim korisnicima poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske
na području Grada Čazme, koji su u mirnom posjedu
državnog poljoprivrednog zemljišta, korištenje istog do
15. 11. 2006. godine, sukladno Programu raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.
Članak 2.
Korištenje poljoprivrednog zemljišta Republike
Hrvatske omogućuje se za jesensku sjetvu 2005. godine i proljetnu sjetvu 2006. godine s uvjetom ubiranja
kultura i plodova do 15. 11. 2006. godine.
Članak 3.
Za korištenje poljoprivrednog zemljišta Republike
Hrvatske, Grad Čazma će izdavati POTVRDE o korištenju poljoprivrednog zemljišta, a koje će služiti za
ostvarivanje prava na poticaj, sukladno zakonskim
propisima o poticajima, te za ostvarivanje prava po
osnovi šteta od divljači, kao i šteta od elementarnih
nepogoda.
Članak 4.
Za korištenje državnog zemljišta korisnici su dužni
uplatiti naknadu za korištenje po početnoj cijeni iz
natječaja za zakup koju je odredila porezna uprava,
a za zemljište koje nije obuhvaćeno natječajem za

zakup prosječnu cijenu u iznosu od 330,00 kn po ha
oranice, 150,00 kn za livade i 100,00 kn za pašnjake,
sukladno cjeniku porezne uprave. Navedena naknada
će se naplaćivati prije izdavanja potvrde kao jamčevina
na žiro račun Grada Čazme do krajnjeg roka 25. ožujka, 2006g., a nakon provođenja natječaja i sklapanja
ugovora će se uplatiti u državni proračun.
Za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta,
korisnici su dužni plaćati i ostale obaveze (vodoprivredna naknada i sl.) te ga obrađivati primjerenim
tehnološkim mjerama i postupcima i održavati marom
dobrog gospodara što mora biti navedeno u potvrdi.
Članak 5.
U slučaju odustajanja od daljnjeg korištenja poljoprivrednog zemljišta pojedinih korisnika, Povjerenstvo
za raspolaganje državnim zemljištem isto može dati na
korištenje drugim zainteresiranim osobama do provođenja natječaja za zakup ili prodaju, sukladno Zakonu
o poljoprivrednom zemljištu i Mjerilima i uvjetima za
provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta, a o
čemu je potrebno napraviti službeni zapisnik.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka KLASA: 940-04/04-01/1, URBROJ: 2110-0104/04-1 od 29. travnja 2004. godine.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Čazme.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 320-01/06-01/1/1
URBROJ: 2110-01-02/06-1
Čazma, 25. siječnja 2006.
Predsjednik
Dinko Pirak, prof., v.r.
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22/01, 27/01, 28/04, 34/04 i 36/04 - ispr.), u postupku
Javnog prikupljana ponuda br. 1 za nabavu uredskog
materijala, evidencijski broj nabave 1, Općinsko poglavarstvo Općine Gvozd, 44210 Gvozd, Trg dr. Franje
Tuđmana 6, MB: 1295055, na 12. sjednici, održanoj
3. veljače 2006. godine donijelo je

5.
Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na
pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 172/03)
i članka 45. točka 10. Statuta Općine Gvozd (»Službeni
vjesnik«, broj 22/01, 27/01, 28/04, 34/04 i 36/04 - ispr.),
Općinsko poglavarstvo Općine Gvozd na 11. sjednici
održanoj 5. siječnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu
uredskog materijala

ODLUKU
o izmjenama Odluke o određivanju službenika za
informiranje

Članak 1.
U postupku Javnog prikupljana ponuda br. 1 za
nabavu uredskog materijala kao najpovoljnija odabire
se ponuda tvrtke GRAFOTON d.o.o. iz Gline, Jukinačka 79, kao ponuda s najnižom cijenom u iznosu od
6.108,05 kuna (bez PDV-a).
Članak 2.
S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se Ugovor
o nabavi u skladu sa zakonom.

Članak 1.
Članak 1. Odluke o određivanju službenika za
informiranje (»Službeni vjesnik«, broj 2/05) mijenja
se i glasi:
»Članak 1.
Određuje se Nevena Basta, tajnik Općinskog vijeća
i Općinskog poglavarstva kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup
informacijama (dalje: službenik za informiranje.«
Članak 2.

Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 030-08/06-01/01
URBROJ: 2176/09-02-06-5
Gvozd, 3. veljače 2006.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine
Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 008-02/06-01/01
URBROJ: 2176/09-06-1
Gvozd, 5. siječnja 2006.

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

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

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.
Na temelju članka 12. stavka 2. Uredbe o uredskom
poslovanju (»Narodne novine«, broj 38/87 i 42/88),
članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim
oznakama stvaralaca i primalaca akata (»Narodne
novine«, broj 38/88) i članka 3. Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na
području Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 13/05),
Općinski načelnik Općine Gvozd donosi
RJEŠENJE
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i
primalaca akata
I.
Ovim Rješenjem utvrđuju se brojčane oznake za
predstavničko i izvršna tijela Općine Gvozd, upravno

tijelo Općine Gvozd, trgovačko društvo čiji je osnivač
Općina Gvozd kojemu su općinskom odlukom povjerene javne ovlasti, te Vijeće srpske nacionalne manjine
Općine Gvozd.
II.
Općina Gvozd će u uredskom poslovanju i poslovima iz svog samoupravnog djelokruga rabiti brojčanu
oznaku 2176/09.
III.
Predstavničko tijelo, izvršna tijela, upravno tijelo,
trgovačko društvo čiji je osnivač Općina Gvozd i Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Gvozd, kao
stvaratelji i primatelji akata, u uredskom poslovanju
rabit će sljedeće brojčane oznake:

