
GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o Izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna
Grada Kutine za 2007. Godinu

2. Odluka o davanju suglasnosti na potpis
Kolektivnih ugovora ili Dodatka Kolektivnom
ugovoru

3, Odluka o određivanju naknade za rad u tijelima
Grada Kutine

4. Odluka o Izmjeni Odluke o plaćama
gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i
službenika koje imenuje Poglavarstvo grada
Kutine

5. Odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za
zakup dijela poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za područje
Grada Kutine

6. Zaključak o ispravku pogreške
7. Zaključak o davanju suglasnosti Moslavini

d.o.o. za kreditno zaduženje

POGLAVARSTVO GRADA KUTINE

8. I Izmjene Pravilnika o plaćama službenika i
namještenika gradske uprave Grada Kutine

9. Pravilnik o subvencioniranju umjetnog
osjemenjivanja krava, junica, krmača i nazimica
na području Grada Kutine

1.
Na temelju članka 32. Zakona o proračunu

(«Narodne novine» 96/03), članka 52. Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne (region-
alne) samouprave (NN RH 117/93, 69/97, 33/00,
73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02,
147/03 i 132/06) i članka 30. Statuta Grada Ku-
tine (Sl. Novine Grada Kutine 6/03, 9/03, 3/05 i
1/06), Gradsko vijeće Grada Kutine na 16. sjed-
nici održanoj 31. siječnja 2007. godine, donijelo je

Odluku
o Izmjeni Odluke o izvršenju

proračuna Grada Kutine
za 2007. godinu

Članak 1.
Članak 14. st. 1. mijenja se na način da isti sada

glasi:
Osnovica za obračun plaće svih korisnika za
2007. godinu utvrđuje se u iznosu od 2.180,00 kuna.

God. XIV Grad Kutina, 31. siječnja 2007. Broj: 1
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Članak 14. st. 4. mijenja su na način da isti sada
glasi:
Naknada za topli obrok za 2007. godinu isplaćivati će se
u iznosu od 500,00 kuna po zaposleniku, mjesečno, od-
nosno u iznosu utvrđenom kolektivnim ugovorom.

Članak 2.
Odluka o Izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna

tirada Kutine za 2007. godinu stupa na snagu osmog
dana nakon objave u "Službenim novinama Grada Ku-
tine".

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA

GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEČE

Klasa: 021-01/07-01/l
Ur.broj: 2176/03-02-07-16/3
Kutina, 31. siječnja 2007. godine

Predsjednik
Gradskog vijeća

Željko Uzel,ing.građ.,v.r

2.
Na temelju članka 90. Zakona o lokalnoj i

područnoj (regionalnoj) samoupravi «Narodne
novine 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje i
129/05.). članka 45. st.3 i čl. 99. Statuta Grada
Kutine («Službene novine Grada Kutine«
br.6/03., 9/03., 3/05. i 1/06.), Gradsko vijeće Grada
Kutine na 16. sjednici, održanoj 31. siječnja 2007.
godine, donijelo je

Odluku
o davanju suglasnosti

Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Kutine mr.sc.

Davor Žmegač na potpisivanje Kolektivnih ugovora iz
čl. 1.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

"Službenim novinama Grada Kutine"

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA

GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEČE

Klasa: 120-02/07-01/l
Ur.broj: 2176/03-02-07-16/5
Kutina, 31. siječnja 2007. godine

Predsjednik
Gradskog vijeća

Željko Uzel.ing.grad.,v.r.

3.
Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lo-

kalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01., 60/01 - vjerodostojno
tumačenje i 129/05), članka 30. i 36. Statuta
Grada Kutine («Službene novine Grada Kutine»
br. 6/03., 9/03., 3/05 i 1/06.) Gradsko vijeće Grada
Kutine na 16. sjednici održanoj 31. siječnja 2007.
godine donijelo je

ODLIKA
o određivanju naknade za

rad u tijelima Grada Kutine

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost na:

- II. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u
Gradskoj upravi Grada Kutine, sklopljenom 23. veljače
2005. godine. Klasa: 121-15/05-01/2; Urbroj: 2176/03-
05-01-1.
- Zaključenje Kolektivnih ugovora ili Dodataka Kolek-
tivnom ugovoru za ustanove kojima ju Grad Kutina os-
nivač;

a sukladno Tablici - Pregled materijalnih prava za-
poslenika koji su korisnici Proračuna Grada Kutine,
koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se pravo na naknadu

troškova za rad članovima Gradskog vijeća. Gradskog
poglavarstva i njihovih radnih tijela, predsjednicima
Vijeća mjesnih odbora, kao i članovima radnih tijela
koje je za rješavanje određenih pitanja imenovao gra-
donačelnik, a kojima se sredstva osiguravaju u Pro-
računu Grada Kutine.

Članak 2.
Osobe iz čl. 1. za svoj rad imaju pravo na:

- naknadu koja im pripada na ime troškova za rad;
- naknadu troškova za službeni put na koji su upućene

(dnevnica, noćenje, prijevoz).
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Članak 3.
Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Kutine ut-

vrđuje se mjesečna naknada troškova za rad u iznosu
2.500,00 kuna neto.

Potpredsjednicima Gradskog vijeća Grada Kutine
utvrđuje se mjesečna naknada troškova za rad u iznosu
od 1.000,00 kuna neto.

Članovima Gradskog vijeća Grada Kutine vijećni-
cima, utvrđuje se mjesečna naknada troškova za rad u
iznosu od 300,00 kuna neto.

Članak 4.
Zamjeniku predsjednika Poglavarstva Grada Ku-

tine - zamjeniku gradonačelnika, koji dužnost ne obav-
lja profesionalno, utvrđuje se mjesečna naknada trošk-
ova u iznosu od 2.000,00 kuna neto.

Članovima Poglavarstva Grada Kutine, koji
dužnost ne obavljaju profesionalno, utvrđuje se mje-
sečna naknada za obnašanje dužnosti u iznosu od
1.500,00 kuna neto.

Članak 5.
Predsjednicima Vijeća mjesnih odbora utvrđuje se

mjesečna naknadu troškova za rad u iznosu od 200,00
kuna neto.

nom nalogu za službeno putovanje, s priloženim izvor-
nicima računa.

Članak. 10.
Ako se vijećnik ili član Poglavarstva odrekne nak-

nade u korist neke neprofitne organizacije ili udruge,
tada se toj udruzi ili organizaciji isplaćuje iznos neto
naknade.

Članak 11.
Naknade utvrđene člankom 3. 4. i 5. Odluke o

naknadama isplaćivati će se mjesečno, bez obzira da li
je sjednica Gradskog vijeća, Poglavarstva, te Vijeća
mjesnog odbora održana.

Članak 12.
Naknade troškova za rad, propisane Odlukom o

naknadama, isplaćuju se iz Proračuna Grada Kutine, na
temelju zapisnika i evidencije o nazočnosti sjednicama
radnih tijela, koju vode pročelnici Upravnih odjela i do-
stavljaju Uredu gradonačelnika, koji na kraju svakog
mjeseca dostavlja Upravnom odjelu za financije, pro-
račun, javne prihode i gradsku riznicu jedinstveno Iz-
vješće, a radi isplate.

Članak 6.
Predsjednicima i članovima stalnih i povremenih

radnih tijela Gradskog vijeća i Poglavarstva Grada Ku-
tine utvrđuje se naknada troškova za rad u iznosu od
100,00 kuna neto.

Članak 7.
Osobe iz čl. 1. ove Odluke imaju pravo na nak-

nadu troškova za službeno putovanje na koje su
upućene: dnevnicu, podmirenje troškova noćenja uz
predočenje računa do visine cijene noćenja u hotelu

**** kategorije, te naknadu troškova prijevoza.

Članak 13.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan

snage Odluka o utvrđivanju naknade za rad u tijelima
Grada Kutine «Službenim novinama Grada Kutine» br.
2/95. 10/00. i 5/06.

Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u «Službenim novinama Grada Kutine», a prim-
jenjuje se od 01. veljače 2007. godine.

Članak 8.
Dnevnica za službeno putovanje obračunava se od

vremena polaska na službeno putovanje do vremena
povratka.

Za službeno putovanje trajanja od 8-12 sati is-
plaćuje se polovica dnevnice, a za putovanje od 12-24
sata isplaćuje se puna dnevnica u iznosu propisanom
Pravilnikom o porezu na dohodak.

Za odlazak na službeni put osobe iz čl. 1. ove Od-
luke imaju pravo na akontaciju u visini predviđenih ili
predvidivih troškova.

Dnevnica za službeni put u inozemstvo, kao i nak-
nada troškova noćenja i prijevoza određuje se na način
kako je to regulirano za korisnike koji se financiraju iz
sredstava Proračuna.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA

GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KIasa: 121-02/07-01/l
Ur.broj: 2176/03-02-07-16/5
Kutina, 31. siječnja 2007. godine

Članak 9.
Obračun troškova službenog puta podnosi se

najkasnije tri dana po završenom putovanju, na ovjere-

Predsjednik
Gradskog vijeća

Željko Uzel,ing.građ.,v.r.
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4.
Na temelju članka 90. Zakona o lokalnoj i

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br.33/01. i 60/01- vjerodostojno tu-
mačenje, 129/05), članka 45, st, 3., Statuta Grada
Kutine (Službene novine Grada Kutine br., 6/03,
9/03, 3/05, i 1/06.), Gradsko viječe Grada Kutine
na 16. sjednici održanoj 31. siječnja 2007,
donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni Odluke o plaćama
gradonačelnika, zamjenika

gradonačelnika i službenika koje
imenuje Gradsko poglavarstvo

Grada Kutine

Članak 1.
U članku 2. Odluke o plaćama gradonačelnika,

zamjenika gradonačelnika i službenika, koje imenuje
Gradsko poglavarstvo, a koju je Gradsko vijeće Grada
Kutine donijelo na 31. sjednici, održanoj 22. srpnja
2004, godine («Službene novine Grada Kutine br. 7/04.)
stavak 3, mijenja se i glasi:

5.

1. Gradonačelnik

2. Zamjenik gradonačelnika
- ako dužnost obnaša profesionalno

3. Tajnik GV-a i GP-a
Voditelj Ureda gradonačelnika

4. Pročelnici

9,0

6,0

5,7

5,7

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj
66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), Suglasnosti Ministar-
stva, poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospo-
darstva Klasa: 320-02/06-011226, Urbroj: 525-9-
06-2/SK od. 20 listopada 2006. godine i mišljenja
Županijskog državnoga odvjetništva BROJ: M-
DO-190/06 od 15. prosinca 2006. god, Gradsko
vijeće Grada Kutine, na 16. sjednici održanoj 31.
siječnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o ponovnom raspisivanju javnog

natječaja za zakup dijela
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Republike Hrvatske za područje
Grada Kutine

I.
Predmet ponovnog javnog natječaja je poljo-

privredno zemljište u vlasništvu države na području
Grada Kutine u katastarskim općinama: Mikleuška,
Repušnica i Selište u Sisačko-moslavačkoj županiji.

II.
Poljoprivredno zemljište-čestice koje se izlaže

zakupu, označene su kao T-32, T-34, T-35, T-44 u k.o.
Selište, T-112 u k.o. Repušnica i T-125 u k.o. Mikleuška
koje čine sastavni dio Pregleda čestica u natječaju i
prilaže se ovoj odluci.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u «Službenim novinama Grada Kutine».

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA

GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 120-02/07-01/02
Ur.broj: 2176/03-02-07-16/4
Kutina, 31. siječnja 2007. godine

Predsjednik
Gradskog vijeća

Željko Uzel,ing.građ.,v.r.

III.
A) Poljoprivredno zemljište koje se daje u zakup

predviđeno je Programom raspolaganja poljoprivred-
nim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Ku-
tine za prodaju i daje se na rok od 10 godina.

B) Poljoprivredno zemljište koje se daje u zakup
predviđeno je Programom raspolaganja poljoprivred-
nim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Ku-
tine za zakup i daje se na rok od 10 godina.

C) Poljoprivredno zemljište koje se daje u zakup
predviđeno je Programom raspolaganja poljoprivred-
nim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Ku-
tine za prodaju i zakup (mješovite table) i daje se na
rok od 10 godina.

IV
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i

pravne osobe.



Broj 1/2007 "Grad Kutina" Strana 5

V.
Postupak javnog natječaja provest će Povjerenstvo

za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem Grada Ku-
tine.

Povjerenstvo se ovlašeuje za otvaranje ponuda i
sastavljanje zapisnika.

Tijelo iz stavka 1. ove točke objavit će javni nat-
ječaj u jednom od dnevnih glasila.

Rok za dostavu ponuda na javni natječaj za zakup
je 10 dana.

Gradsko vijeće donijet će odluku o izboru najpo-
voljnijih ponuditelja na natječaju za zakup u roku 30
dana nakon isteka roka za prikupljanje ponuda.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA

GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 945-01,07-01/02
Ur.broj: 2176/03-05/4-07-2
Kutina, 31. siječnja 2007. godine

Predsjednik
Gradskog vijeća

Željko Uzel,ing.grad.,v.r.

OBRAZLOŽENJE ODLUKE
o ponovnom raspisivanju javnog

natječaja za zakup dijela
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Republike Hrvatske za područje
Grada Kutine

Gradsko vijeće Grada Kutine na svojoj 35. sjednici
održanoj dana l6. prosinca 2004. g. donijelo je zakl-
jučak o potrebi raspisivanja javnog natječaja za zakup
državnog poljoprivrednog zemljišta sukladno Programu
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države na području Grada Kutine na koji je suglasnost
dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog go-
spodarstva (u daljem tekstu Ministarstvo), Klasa: 320-
02/02-01/477, Ur.broj: 525-2-02-03/DI. od 01. listopada
2002. godine.

Sukladno Odluci o raspisivanju javnoga natječaja
za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države
na području Grada Kutine Klasa: 021-01/04-01/1.
Ur.broj:2176/03-02-04-35/4 od 16. prosinca 2004. go-
dine i dobivene Suglasnosti od strane Ministarstva od
11. srpnja 2005. god. (zaprimljeno 29. rujna 2005. god.
) Klasa: 320-02/05-01/26, Ur.broj: 525-9-05-01/ID suk-
ladno članku 32. Zakona o poljoprivrednom zemljištu,
Gradsko vijeće Grada Kutine objavilo je 04. listopada

2005. godine u Večernjem listu javni natječaj za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske.

Nakon objavljenog Natječaja i pristiglih ponuda,
Gradsko vijeće Grada Kutine na svojoj 06. sjednici
održanoj 22. prosinca 2005. godine, donijelo je Odluku
o odabiru najpovoljnijeg ponudilelja za zakup poljo-
privrednoga zemljišta u vlasništvu RH za područje
Grada Kutine (Klasa: 021-01/05-01/1, Ur.broj: 2176/03-
02-05-6/5a) sukladno članku 32. Zakona o poljo-
privrednom zemljištu. Na navedenu odluku Ministar-
stvo je dalo svoju Suglasnost, Klasa: 320-02/06-01/226.
Ur.broj: 525-9-06-2/SK, od 20 listopada 2006. godine,
osim za čestice-table T-32, T-34, T-35, T-44 u k.o. Selište
i T-125 u k.o. Mikleuška.

Temeljem članka 47. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu nacrt ugovora o zakupu za poljoprivredno
zemljište u vlasništvu države dostavlja se prije njihovog
potpisivanja na prethodno mišljenje Državnom odvjet-
ništvu RH. Na nacrt ugovora za zakup poljoprivred-
noga zemljišta-čestica ( K l a s a : 022-05/06-01/219,
Ur.broj: 2176/03-05/4-06-6 ) koje su u Natječaju eviden-
tirane pod tablom T-112 u k.o. Repušnica. Županijsko
državno odvjetništvo je dalo svoje mišljenje (BROJ:
M-DO-190/06 15. prosinca 2006. god. ) da nacrt nave-
denog Ugovora nije pravno valjan i ne može se zakl-
jučiti.

Slijedom navedenoga i spoznaje Gradskog vijeća
Grada Kutine o uskraćenoj Suglasnosti i ne dobivanja
pravomoćnog mišljenja od strane Županijskog držav-
noga odvjetništva za gore navedene table, u kojem nije
pobliže opisano i utvrđeno konačno tumačenje Zakona
o poljoprivrednom zemljištu, a isto tako i odabir slije-
dećeg najpovoljnijeg ponuditelja, Gradsko vijeće je
donijelo Odluku o ponovnom raspisivanju javnog nat-
ječaja za zakup dijela poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Ku-
tine.

A) Sumarni pregled ponovljenih površina u natječaju
koje su Programom predviđene za prodaju, daju se
u zakup na rok od 10 godina, po k.o.:
- k.o. Selište 44ha 73a 06m2

B) Sumarni pregled ponovljenih površina u natječaju
koje su Programom predviđene za zakup, daju se
u zakup na rok od 10 godina, po k.o.:
- k.o. Repušnica 17ha 23a 97m2

C) Sumarni pregled ponovljenih površina u natječaju
koje su Programom predviđene za prodaju i zakup
(mješovite table), daju se u zakup na rok od 10
godina, po k.o.:
- k.o. Mikleuška 12ha 04a 85m2

• Sveukupno k.o. Mikleuška
• Sveukupno k.o. Repušnica
• Sveukupno k.o. Selište

12ha 04a 85m2

17ha 23a 97m2

44ha 73a 06m2

Sveukupna površina u natječaju: 74ha 01a 88m2
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Gradsko vijeće Grada Kutine na 16. sjednici,
održanoj 31. siječnja 2007. godine, razmatralo je
prijedlog za Ispravku Odluke o I Izmjenama i
dopunama POU Grada Kutine.

Temeljem članka 30. Statuta Grada Kutine
(«Službene novine Grada Kutine« br. 6/03., 9/03.,
3/05. i 1/06.) i članka 86. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Kutine donijet je slijedeći

ZAKLJUČAK

I.
U Odluci o donošenju I Izmjena i dopuna Prostor-

nog plana uređenja Grada Kutine, koju je Gradsko
vijeće Grada Kutine donijelo na 13. sjednici, održanoj
14. studenog 2006. godine, ispravljaju se slijedeće po-
greške:

1. U kartografskom dijelu Plana na strani 7 (list 10, list
izmjene 4-7 MJ 1:5000, Građevinska područja naselja i
područja posebnih uvjeta za korištenje) u izmjeni br. 71
(tekstualni din) umjesto riječi «Kaufland» treba stajati
«K2-trgovačka namjena». Na istoj strani na kartograf-
skom pr ikazu P P U G KUTINU - I Z M J E N E I
DOPUNE 2006., u okviru oznake izmjene pod brojem
71 nedostaje oznaka «K2».

2. U kartogralskoin dijelu Plana na strani 2b (list 10, list
izmjene 4-26 MJ 1:5000, Građevinska područja naselja i
područja posebnih uvjeta za korištenje) - kartografski
prikaz PPUG KUTINE - IZMJENE I DOPUNE 2006.
na građevinskom području proizvodne namjene (I2). iz-
među Sisačke i Radićeve ulice, nedostaje oznaka «K2»
(trgovačka namjena).

3. U kartografskom dijelu Plana na strani I (list I, list
izmjene 1-1, MJ 1:25000, kor iš tenje i namjena
površina) - kartografski prikaz PPUG KUTINE -
IZMJENE I DOPUNE 2006. nedostaje oznaka «K2»
kao u točki 2.ovog ispravka.

4. U kartografskom dijelu Plana na strani XVI (list 8,
list izmjene 8-4, MJ 1:25000, Uvjeti korištenja, uređenja
i zaštite prostora - ograničenja i posebne mjere) - karto-
grafski pr ikaz P P U G K U T I N E - I Z M J E N E I
DOPUNE 2006., nedostaje oznaka «K2» kao u točki 2.
ovog ispravka.

I I I .
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,

a objavili će se u »Službenim novinama Grada Kutine».

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA

GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/07-01/l
Ur.broj: 2176 03-02-07-16/2
Kutina, 31. siječnja 2007. godine

Predsjednik
Gradskog vijeća

Željko Uzel,ing.građ.,v.r.

7.
Gradsko vijeće Grada Kutine na 16. sjednici,

održanoj 31. siječnja 2007. godine, razmatralo je
prijedlog za davanje suglasnosti na kreditno
zaduženje tvrtke Moslavina d.o.o. Kutina.

Temeljem čl. 107. Zakona o proračunu (
Narodne novine br. 96/03), članka 30. Statuta
Grada Kutine («Službene novine Grada Kutine«
br. 6/03., 9/03., 3/05. i 1/06.) i članka 86. Poslov
nika Gradskog vijeća Grada Kutine donijet je
slijedeći

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na

kreditno zaduženje

I.
Daje se suglasnost tvrtki Moslavina d.o.o. Kutina

za kreditno zaduženje kod banke u visini do 8 mil. kuna,
na rok otplate od 7 godina, uz fiksnu kamatnu stopu:

5,89. Svrha zaduženja je kupnja nekretnina (zemljište i
objekti) za realizaciju programa "komunalne zone".

11.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,

a objaviti će se u »Službenim novinama Grada Kutine«.

II.
Ovaj Zaključak sastavni je dio Odluke koju je

Gradsko vijeće Grada Kutine donijelo na 13. sjednici,
održanoj 14. studenog 2006. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA

GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

6.
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Klasa: 021-01/l)7-01/l
Ur.broj: 2176/03-02-07-16/8
Kutina. 31. siječnja 2007. godine

Predsjednik
Gradskog vijeća

Željko Uzel, ing.građ.,v.r.

5.radna mjesta IV vrste (zaposlenici koji
obavljaju jednostavan, rutinski posao) od 1,0-1,8

Članak 2.
Ove Izmjene Pravilnika stupaju na snagu danom

objave u »Službenim novinama Grada Kutine«.

Na temelju članka 48, stavak 1. t.5. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01., i 60/01. vjerodostojno
tumačenje, 129/05.), članka 30. stavak 1. t.14. Sta-
tuta Grada Kutine («Sl. novine Grada Kutine»
br. 6/03., 9/03., 3/05. i 1/06.) i članka 29. Odluke o
unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada
Kutine («Sl. novine Grada Kutine« br. 7/04., 9/04.
i 2/06.). Poglavarstvo Grada Kutine, na 16. sjed-
nici, održanoj 31. siječnja 2007. godine, donijelo
je

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA

GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 120-02/07-01/03
Ur.broj: 2176/03-01-07-l
Kutina, 31. siječnja 2007. GODINE

Predsjednik
Gradskog poglavarstva

mr.sc. Davor Žmegač,v.r.

I Izmjene
PRAVILNIKA O PLAĆAMA

SLUŽBENIKA I NAMJESTNIKA
GRADSKE UPRAVE GRADA KUTINE

Kao doprinos uspješnoj provedbi kvalitetnog
uzgoja stoke, odnosno smanjenju pojava spolnih
bolesti i povećanja proizvodnje mlijeka i prirasta,
Gradsko poglavarstvo Grada Kutine na 26. sjed-
niei održanoj 31. siječnja 2007. godine donijelo je

PRAVILNIK
O SUBVENCIONIRANJU

UMJETNOG OSJEMENJIVANJA
KRAVA, JUNICA, KRMAČA I
NAZIMICA NA PODRUČJU

GRADA KUTINE

I.
Grad Kutina se obvezuje subvencionirati troškove

umjetnog osjemenjivanja krava, junica, krmača i na-
zimica vlasnicima navedene stoke s područja Grada
Kutine.

Grad Kutina putem Javnog poziva, poziva
nadležne stručne službe za sklapanje ugovora za sub-
vencioniranje umjetnog osjemenjivanja.

Javni poziv za provođenje postupka provodi
Povjerenstvo kojeg osniva Gradsko poglavarstvo Grada
Kutine.

Nakon provedenog poziva vlasnici krava, junica,
krmača i nazimica sami izvrše izbor za pružatelja usluga
umjetnog osjemenjivanja.

Članak 1.
U Pravilniku o plaćama službenika i namještenika

Gradske uprave Grada Kutine (nastavno: Pravilnik),
koji je Poglavarstvo Grada Kutine donijelo na 58 sjed-
nici, održanoj 23. rujna 2004. godine, članak 8. mijenja

se i glasi:
"Za utvrđivanje vrijednosti koeficijenata radnih

mjesta utvrđuju se rasponi koeficijenata u kojima se
mogu kretati vrijednosti koeficijenta poslova radnih
mjesta u pojedinim vrstama i to:

1. radna mjestaa pročelnika, tajnika.
voditelja 4,0-5,7

2. radna mjesta I vrste (zaposlenici koji
obavljaju vrlo složene poslove koji
zahtijevaju inicijativu, kreativnost, te
dodatna znanja za njihovo obavljanje) od 3,2-4,2

3. radna mjesta II vrste (zaposlenici
koji obavljaju vrlo složene poslove) od 2,9-3,3

4. radna mjesta III vrste (zaposlenici koji
obavljaju poslove inspekcije, uz dodatno
poznavanje užeg područja, te samostalnost
i kreativnost, zaposlenici koji obavljaju
srednje složene poslove u kojima se rad
ponavlja uz povremenu pojavu novih
poslova) od 1,9-2,9

9.

8.

II.
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III.
Za provedbu navedenog postupka Grad Kutina

osigurava sredstva u proračunu po slijedećim kriteri-
jima učešća:
- umjetno osjemenjivanje krava i junica u iznosu od
155,00 kuna za po jednoj usluzi;
- umjetno osjemenjivanje krmača i nazimica u iznosu
od 155,00 kuna po jednoj usluzi.

Preostali iznos do pune cijene pojedine usluge ob-
vezan je platiti vlasnik stoke izvršitelju usluge umjetnog
osjemenjivanja s kojim je Grad Kutina sklopio ugovor o
subvencioniranju.

IV.
Izvršitelj usluga provodi umjetno osjemenjivanje

na temelju ponude na Javni poziv za sklapanje ugovora
o umjetnom osjemenjivanju koja treba sadržavati:
- ime i adresa izvršitelja usluge, broj telefona i

telefaksa;
- cijenik usluga;
- način obavljanja usluge i opis korištenih sredstava;
- način i uvjeti plaćanja usluge;
- dokumentaciju kojom ponuditelj dokazuje da je

registriran i ovlašten za pružanje traženih usluga;
- dokaz o prijavi zaposlenika koji će obavljati usluge

ponude;
- potvrda Porezne uprave o uredno podmirenim

poreznim obvezama, odnosno doprinosima za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje za navedene
zaposlenike;

V.
Davatelj usluga se obvezuje sve krave i junice os-

jemeniti sa sjemenom bika, odnosno krmače i nazimice
sa sjemenom nerasta elitne ili I klase .

Davatelj usluga prilikom ispostave računa Gradu
Kutini za izvršene usluge se obvezuje priložiti fo-
tokopiju potvrde o umjetnom osjemenjivanju za svaku
pojedinačnu izvršenu uslugu, fotokopiju računa o up-
laćenom učešću vlasnika ili držatelja stoke, to uz nave-
dene dokumente priložiti originalne kupone dobivenih
od strane korisnika usluga pri izvršenju navedene us-
luge:

VI.
Pravo na subvenciju umjetnog osjmenjivanja imaju

poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke
osobe, obrtnika ili pravne osobe registr irane za
obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljava
slijedećim uvjetima:
- imaju prebivalište na području Grada Kutine;
- bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području
Grada Kutine i upisani su u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava;
ili
- bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području
Grada Kutine i upisani su u Hrvatsko stočarski selek-
cijski centar.

VII.
Prilikom pružanja usluge umjetnog osjemenji-

vanja, svaki korisnik usluge mora priložiti kupon za um-
jetno osjemenjivanje izvršitelju usluga, da bi stekao

pravo na navedenu uslugu.
Pravo na kupon umjetnog osjemenjivanja imaju

poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke
osobe, obrtnika ili pravne osobe regis t r i rane za
obavljanje poljoprivredne djelatnosti, koja moraju u
svom nadležnom mjesnom odboru priložiti presliku
potvrde Hrvatsko stočarskog selekcijskog centra ili
presliku upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
iz koje je vidljivo koliko imaju potencijalnih plotkinja
za umjetno osjemenjivanje unutar jednog gospodarstva.

VIII.
Postupak evidencije broja stoke provodi nadležni

mjesni odbor koji mora sadržavati slijedeće:
- ime i prezime korisnika usluge;
- adresa;
- JMBG ili MB;
- broj iskaznice Obiteljskog poljoprivrednog

gospodarstva ili potvrde Hrvatskog stočarskog centra;
- broj krava, junica, krmača i nazimica.

IX.
Nakon provedenog postupka, mjesni odbori evi-

denciju broja stoke zajedno sa navedenim dokumen-
tima koji su priloženi od strane korisnika us luga,
prilažu Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i
upravljanje imovinom grada, na osnovu kojeg korisnici
usluga mogu dobiti i podignuti kupone za subvenciju
umjetnog osjemenjivanja u navedenom odjelu.

Ukoliko se tijekom godine unutar gospodarstva
poveća broj stoke kupnjom na području Grada Kutine,
kupac ima pravo da zatraži od strane vlasnika stoke ku-
pon za subvenciju umjetnog osjemenjivanja ukoliko ga
nije iskoristio. U slučaju da prodavatelj do tada nije za-
tražio kupon za tekuću godinu za umjetno osjemenji-
vanje, kupac ima pravo zatražiti kupon uz uvjet da
priloži podatke navedene u točki 7. Pravilnika o sub-
vencioniranju umjetnog osjemenjivanja za pravo na
subvenciju umjetnog osjemenjivanja.

X.
Ukoliko je stoka kupljena van područja Grada

Kutine, kupac ima pravo na kupon za subvenciju umjet-
nog osjemenjivanja uz uvjet da priloži Upravnom od-
jelu za gospodarstvo, razvoj i upravljanje imovinom
Svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja (putnicu) i
podatke navedene a točki 7. Pravilnika o subvencioni-
ranju umjetnog osjemenjivanja.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA

GRAD KUTINA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 322-01/07-01/02
Ur.broj: 2176/03-05/4-07-2
Kutina, 31. siječnja 2007. godine

Predsjednik
Gradskog poglavartstva
mr.sc. Davor Zmegač,v.r.
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IZDAJE: "Moslavački list" d.o.o. za izdavačku i
radijsku djelatnost Kutina, I.G. Kovačića 25.
tel.: 044/681-800, fax.: 044/681-880

ODGOVORNI UREDNIK: Željka Mastilica,
dipl. pravnik. tajnica Grada Kutine
Uredništvo u Gradskom poglavarstvu Kutina,
Trg kralja Tomislava 12/1
tel.: 044/683-457, fax.: 044/683-463

TISAK: "GRATIS", Kralja Zvonimira 1, Batina,
44320 Kutina, tel/fax.: 044/640-189


