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4.
Na temelju članka 10. Statuta Općine Donji Kuku-

ruzari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06), Općinsko vijeće 
Općine Donji Kukuruzari na VII sjednici održanoj 29. 
ožujka 2006. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U
o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Donji Kukuruzari

Članak 1.
Stipo Šapina, razrješuje se dužnosti predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari.                         

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/06-01/04
URBROJ: 2176/07-01-06-04
Donji Kukuruzari, 29. ožujka 2006.

Zamjenik predsjednika
Đuro Abramović, v.r.

5.
Na temelju članka 10. Statuta Općine Donji Kuku-

ruzari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06), Općinsko vijeće 
Općine Donji Kukuruzari na VII sjednici održanoj 29. 
ožujka 2006. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U
o izboru predsjednika Općinskog vijeća  

Općine Donji Kukuruzari

Članak 1.
Stjepan Cvitkušić iz Mečenčana, bira se za pred-

sjednika Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, 
koji dužnost obavlja volonterski.                         

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/06-01/04
URBROJ: 2176/07-01-06-05
Donji Kukuruzari, 29. ožujka 2006.

Zamjenik predsjednika
Đuro Abramović, v.r.

6.
Na temelju članka 10. Statuta Općine Donji Kuku-

ruzari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06), Općinsko vijeće 
Općine Donji Kukuruzari na VII sjednici održanoj 29. 
ožujka 2006. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U
o razrješenju zamjenika predsjednika Općinskog 

vijeća Općine Donji Kukuruzari

Članak 1.
Đuro Abramović, razrješuje se dužnosti zamje-

nika predsjednika Općinskog vijeća Općine Donji 
Kukuruzari.                         

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/06-01/04
URBROJ: 2176/07-01-06-06
Donji Kukuruzari, 29. ožujka 2006.

Predsjednik
Stjepan Cvitkušić, v.r.
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7.
Na temelju članka 10. Statuta Općine Donji Kuku-

ruzari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06), Općinsko vijeće 
Općine Donji Kukuruzari na VII sjednici održanoj 29. 
ožujka 2006. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U
o izboru zamjenika predsjednika Općinskog 

vijeća Općine Donji Kukuruzari

Članak 1.
Martin Katičić iz Donjih Kukuruzara, bira se za 

zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Donji 
Kukuruzari, koji dužnost obavlja volonterski.                         

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/06-01/04
URBROJ: 2176/07-01-06-07
Donji Kukuruzari, 29. ožujka 2006.

Predsjednik
Stjepan Cvitkušić, v.r.

8.
Na temelju članka 10. Statuta Općine Donji Kuku-

ruzari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06), Općinsko vijeće 
Općine Donji Kukuruzari na VII sjednici održanoj 29. 
ožujka 2006. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U
o izboru općinskog načelnika Općine  

Donji Kukuruzari

Članak 1.
Stipo Šapina iz Donjih Kukuruzara, bira se za 

Općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari.                         

Članak 2.
Općinski načelnik Općine Donji Kukuruzari svoju 

dužnost obavlja profesionalno.

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

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/06-01/04
URBROJ: 2176/07-01-06-08
Donji Kukuruzari, 29. ožujka 2006.

Predsjednik
Stjepan Cvitkušić, v.r.

9.
Na temelju članka 10. Statuta Općine Donji Kuku-

ruzari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06), Općinsko vijeće 
Općine Donji Kukuruzari na VII sjednici održanoj 29. 
ožujka 2006. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U
o izboru zamjenika općinskog načelnika  

Općine Donji Kukuruzari

Članak 1.
Đuro Abramović iz Umetića, bira se za zamjenika 

općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari.                         

Članak 2.
 Zamjenik općinskog načelnika Općine Donji Ku-

kuruzari svoju dužnost obavlja profesionalno.

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

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/06-01/04
URBROJ: 2176/07-01-06-10
Donji Kukuruzari, 29. ožujka 2006.

Predsjednik
Stjepan Cvitkušić, v.r.

10.
 Na temelju članka 10. Statuta Općine Donji Kuku-

ruzari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06), Općinsko vijeće 
Općine Donji Kukuruzari na VII sjednici održanoj 29. 
ožujka 2006. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U
o izboru Općinskog poglavarstva Općine  

Donji Kukuruzari

Članak 1.
U Općinsko poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari 

biraju se:
1.  Stipo Šapina iz Donjih Kukuruzara, predsjednik 

Općinskog poglavarstva,
2.  Đuro Abramović iz Umetića, zamjenik pred-

sjednika Općinskog poglavarstva,                         
3.  Luka Vučković iz Donjih Kukuruzara, član,
4.  Dušan Dabić iz Komogovine, član,
5.  Stevan Kukuruzar iz Donjih Kukuruzara, 

član.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/06-01/04
URBROJ: 2176/07-01-06-12
Donji Kukuruzari, 29. ožujka 2006.

Predsjednik
Stjepan Cvitkušić, v.r.

11.
Na temelju članka 35. Zakona o državnim slu-

žbenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 
27/01) i članka 46. Statuta Općine Donji Kukuruzari 
(»Službeni vjesnik«, broj 3/06), Općinsko vijeće Općine 
Donji Kukuruzari na VII sjednici održano 29. ožujka 
2006. godine donijelo je

O D L U K U
o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Donji Kukuruzari

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se unutarnje ustrojstvo i 

djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji 
Kukuruzari.

Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Kukuruzari 

ustrojava se za obavljanje svih poslova iz samoupra-
vnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave 
prenijetih na Općinu.

Članak 3.
 Sjedište Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Donji Kukuruzari je u Donjim Kukuruzarima ul. don 
Ante Lizatovića 10.

Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Kukuruzari 

(u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) ima svoj 
pečat koji sadrži slijedeće nazive: Republika Hrvatska, 
Sisačko-moslavačka županija, Jedinstveni upravni 
odjel, Općina Donji Kukuruzari, Donji Kukuruzari.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG

Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz sa-

moupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne 
samouprave, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodi-
jeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se 
odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i 
urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu 

o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, 
odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu i unapređenje 
prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, te 
poslove računovodstva i financija.

Pored poslova iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni 
upravni odjel obavlja i poslove državne uprave koji 
su prenijeti u Općinu, te poslove obavljanje kojih je, 
u skladu s odredbama članka 7. Statuta Općine Donji 
Kukuruzari, povjereno Općini.

Članka 6.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove i stručne 

poslove iz članka 5. ove Odluke, a naročito: 
a)  poslove iz oblasti uređenja naselja i stanovanja, 

prostornog i urbanističkog planiranja, komu-
nalne djelatnosti, stambenih pitanja, zaštite i 
unapređenja prirodnog okoliša: 

-  izrađuje nacrte prijedloga propisa i drugih općih 
akata, analiza, izvješća i druge radne materijale 
za tijela Općine,

-  izrađuje i donosi pojedinačne akte,
-  nadzire izvršenje općih i pojedinačnih akata 

Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva, 
te predlaže radnje i mjere za provedbu istih, 
kao i mjere za poboljšanje stanja u pojedinim 
oblastima,

-  obavlja poslove osiguranja uvjeta za izgradnju 
i održavanje komunalne infrastrukture, komu-
nalni nadzor, kao i poslove u svezi upravljanja 
objektima u vlasništvu Općine, 

-  prati zakone i brine za njihovo provođenje,
-  obavlja i druge poslove iz ovih ovlasti koje mu 

povjere tijela Općine.

b) poslove iz oblasti brige o djeci, socijalne skrbi, 
primarne zdravstvene zaštite, odgoja i  osnovnog 
obrazovanja, kulture, tjelesne kulture i športa, 
zaštite potrošača, te protupožarne i civilne 
zaštite: 

-  izrađuje nacrte prijedloga propisa i drugih općih 
akata, analiza, izvješća i druge radne materijale 
za tijela Općine,

-  izrađuje i donosi pojedinačne akte,
-  nadzire izvršenje općih i pojedinačnih akata 

Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva, 
te predlaže radnje i mjere za provedbu istih, 
kao i mjere za poboljšanje stanja u pojedinim 
oblastima,

-  prati zakone i brine se za njihovo provođenje,
-  obavlja i druge poslove iz ovih oblasti koje mu 

povjere tijela Općine,

c)  poslove iz oblasti računovodstva i financija: 
-  izrađuje prijedlog Općinskog proračuna Opći-

ne Donji Kukuruzari, kao i njegovih izmjena i 
dopuna, godišnjeg obračuna proračuna, te svih 
propisanih izvješća,

-  obavlja financijsko-računovodstvene poslove, 
poslove knjigovodstva, te obračuna i isplata 
plaća, naknada i nagrada,

-  vodi svu propisanu dokumentaciju i evidencije 
sredstava,

-  prati tekuću likvidnost i dospijeće plaćanja 
obveza, te obavlja kontrolu računa,
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-  prati naplatu prihoda koji pripadaju Općini Donji 
Kukuruzari i predlaže poduzimanje aktivnosti 
tijelima Općine za ostvarivanje proračuna,

-  vodi poslove platnog prometa i druge poslove 
prema nalogu tijela Općine,

-  prati zakone i brine za njihovo provođenje,
-  obavlja i druge poslove iz ovih oblasti koje mu 

povjere tijela Općine,

d)  poslove iz samoupravnog djelokruga Općine 
za potrebe Općinskog vijeća, Općinskog po-
glavarstva i njihovih radnih tijela, općinskog 
načelnika, imovinsko-pravne poslove, poslove 
pisarnice i arhive, kadrovske poslove, pripreme 
prijepisa i umnožavanje materijala, ekonomata 
i druge administrativno-tehničke poslove: 

-  prati i potiče ostvarivanje načela zakonitosti u 
radu pri donošenju akta tijela Općine, te ažurira i 
usklađuje tijela Općine s izmjenama i dopunama 
zakonskih propisa,

-  izrađuje određene akte iz nadležnosti rada tijela 
Općine,

-  priprema i umnožava materijale za sjednice te 
obavlja sve tehničke poslove za održavanje 
sjednica Općinskog vijeća, Općinskog pogla-
varstva i njihovih radnih tijela,

-  brine o objavi općih akata Općinskog vijeća i 
Općinskog poglavarstva, te ostvarivanja načela 
javnosti rada tijela Općine,

-  obavlja poslove u svezi s prijemom, raspoređi-
vanjem i prestankom radnog odnosa službenika 
i namještenika, poslove koji se odnose na stru-
čno osposobljavanje, vodi dosjee službenika 
i namještenika, te ostale evidencije iz radnih 
odnosa,

-  obavlja administrativne i druge poslove za po-
trebe mjesnih odbora, te brine o unapređenju 
rada mjesne samouprave,

-  obavlja uredske poslove primanja, otpreme i 
dostavljanja pošte, urudžbiranja spisa i akata, 
vođenja djelovodnika, upisnika i registra, te 
arhivira i čuva arhivsku građu,

-  brine o gospodarenju nekretninama u vlasništvu 
Općine, te obavlja poslove u svezi ostvarivanja 
vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretni-
nama, kao i poslove u svezi zakupa poslovnog 
prostora u vlasništvu Općine,

-  brine o održavanju zgrade, opreme, sredstava 
za rad i službenih vozila, te obavlja poslove či-
šćenja i zagrijavanja uredskih i ostalih prostorija 
u zgradi Općine,

-  obavlja i druge poslove iz ovih oblasti koje mu 
povjere tijela Općine.

III. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

Članak 8.
Unutarnje ustrojstvo, djelokrug rada, način planira-

nja poslova, potreban broj službenika i namještenika s 
opisom njihovih poslova i stručnim uvjetima potrebnim 
za njihovo obavljanje, te ovlasti i odgovornosti službe-
nika i namještenika u obavljanju poslova Jedinstvenog 
upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjoj 
organizaciji Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Donji Kukuruzari. 

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko 
poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari.

Članak 9.
Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja 

pročelnik.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela na temelju 

javnog natječaja imenuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 10.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, pored općih 

uvjeta propisanih Zakonom o državnim službenicima i 
namještenicima, mora ispunjavati i slijedeće uvjete: 

-  VII/1 (VSS) stupanj stručne spreme, pravni 
fakultet,

-  1 godina radnog staža u struci,
-  položen državni stručni ispit.

Članak 11.
Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom 

upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Članak 12.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela u slučaju 

njegove odsutnosti ili spriječenosti za rad zamjenjuje 
službenik kojeg ovlasti općinski načelnik.

Članak 13.
Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja 

od značenja za rad službenika i namještenika u Je-
dinstvenom upravnom odjelu, u skladu sa Zakonom o 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
uređuju se posebnim zakonom.

Do donošenja posebnog zakona iz stavka 1. ovog 
članka na službenike i namještenike Jedinstvenog 
upravnog odjela na odgovarajući se način primjenjuju 
odredbe Zakona o državnim službenicima i namješte-
nicima (»Narodne novine«, broj 27/01).

IV. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG 
ODJELA

Članak 14.
Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava 

i nadzire provođenje zakona, propisa, te općih i 
pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog 
poglavarstva i odgovoran je za stanje u područjima 
za koja je osnovan.

Članak 15.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru 

svog djelokruga i za svoj rad odgovoran je općinskom 
načelniku i Općinskom poglavarstvu, a za poslove dr-
žavne uprave koji su prenijeti u djelokrug tijela Općine 
i nadležnom ministarstvu.

Općinski načelnik i Općinsko poglavarstvo usmje-
ravaju i nadziru rad Jedinstvenog upravnog odjela.

V. SREDSTVA ZA RAD I RADNO VRIJEME

Članak 16.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela 

osiguravaju se u Proračunu Općine na temelju slože-
nosti plana rada za tekuću godinu i opsega poslova 
i zadatka.
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Članak 17.
Radno vrijeme Jedinstvenog upravno odjela utvrđuje 

Općinsko poglavarstvo odlukom.

VI. PRIJELAZNE I IZVRŠNE ODREDBE

Članak 18.
Općinsko poglavarstvo će Pravilnik iz članka 8. ove 

Odluke donijeti u roku od 60 dana od dana njezina 
stupanja na snagu, a ostale akte za čije je donošenje 
ovlašteno uskladit će se s odredbama ove Odluke u 
roku od godine dana od dana njezina stupanja na 
snagu.

Članak 19.
Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno 

na radu u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan stu-
panja na snagu ove Odluke rasporedit će se, sukladno 
ovoj Odluci i Pravilniku iz članka 18. ove Odluke na 
radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 20.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela Općine 
Donji Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 21/05).

Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Donji Kuku-
ruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/06-01/06
URBROJ: 2176/07-01-06-01
Donji Kukuruzari, 29. ožujka 2006.

Predsjednik
Stjepan Cvitkušić, v.r.

12.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01) i članka 10. Statuta Općine Donji Kukuruzari 
(»Službeni vjesnik«, broj 3/06), Općinsko vijeće Općine 
Donji Kukuruzari na VII sjednici održanoj 29. ožujka 
2006. godine donijelo je 

O D L U K U
o utvrđivanju naknada članovima Općinskog 

vijeća i Općinskog poglavarstva Općine Donji 
Kukuruzari i njihovih radnih tijela

Članak 1.
Članovima Općinskog vijeća i Općinskog pogla-

varstva Općine Donji Kukuruzari za sudjelovanje na 
sjednici Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva 
utvrđuje se pravo na naknadu u iznosu od 180,00 
kuna neto.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog poglavar-
stva ne ostvaruju pravo na naknadu iz stavka 1. ovog 
članka, budući da dužnost obnašaju profesionalno.

Članak 2.
Članovi stalnih radnih tijela Općinskog vijeće 

Općine Donji Kukuruzari imaju pravo na naknadu za 
svaku sjednicu matičnog radnog tijela u iznosu dne-
vnice utvrđene za službenike putovanja u Republici 
Hrvatskoj.

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vrijediti 

odluke, o utvrđivanju naknada članovima Općinskog 
vijeća Općine Donji Kukuruzari i njihovih radnih tijela 
(»Službeni vjesnik«, broj 21/05).

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Slu-

žbenom vjesniku« Općine Donji Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 120-01/06-01/01  
URBROJ: 2176/07-01-06-01 
Donji Kukuruzari, 29. ožujka 2006.

Predsjednik
Stjepan Cvitkušić, v.r.

13.
 Na temelju članka 96. Zakona o lokalnoj i podru-

čnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje i članka 10. 
Statuta Općine Donji Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, 
broj 3/06), Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari 
na VII sjednici održanoj 29. ožujka 2006. godine 
donijelo je 

                
O D L U K U

o kriterijima za utvrđivanje plaća dužnosnika 
Općine Donji Kukuruzari, djelatnika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji 
Kukuruzari

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se kriteriji za utvrđivanje 

plaća, naknada i drugih primanja dužnosnika Općine 
Donji Kukuruzari i djelatnika Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Donji Kukuruzari.

Članak 2.
Sredstva za plaće, naknade i druga primanja osoba 

iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu 
Općine Donji Kukuruzari, a njihova visina utvrđuje 
se prema vrijednosti, složenosti i opsegu poslova i 
odgovornosti.

Članak 3.
Plaće dužnosnika i djelatnika Jedinstvenog upra-

vnog odjela Općine Donji Kukuruzari utvrđuju se na 
način da se osnovica za obračun plaća pomnoži s 
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koeficijentom složenosti poslova pojedinog radnog 
mjesta i taj iznos uveća za 0,5 % za svaku navršenu 
godinu radnog staža.

Osnovicu za obračun plaće čini osnovica za obračun 
plaće državnih službenika i namještenika.

Članak 4.
Za utvrđivanje visine koeficijenata složenosti poslo-

va radnih mjesta, utvrđuju se rasponi koeficijenata u 
kojima se mogu kretati vrijednosti koeficijenata poslova 
radnih mjesta po pojedinim vrstama, i to za: 

-  radna mjesta I. vrste  
 (visoka stručna sprema) od 1,05 do 3,50

-  radna mjesta II. vrste  
 (viša stručna sprema) od 0,90 do 1,20

- radna mjesta III. vrste  
 (srednja stručna sprema) od 0,65 do 1,10 

-  radna mjesta IV. vrste  
 (niža stručna sprema) od 0,50 do 0,75

Članak 5.
 Koeficijenti za utvrđivanje plaća dužnosnika i 

djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji 
Kukuruzari utvrđuju se u slijedećim vrijednostima:

1.  Općinski načelnik 2,30
2. Zamjenik Općinskog načelnika 1,65
3.  Pročelnik 1,35
4. Voditelj računovodstva 1,00
5.  Računovodstveni referent 0,80
6.  Komunalni redar 0,80
7.  Administrativni referent - tajnica 0,80 
8.  Čistačica – dostavljač 0,55

Članak 6.
Za trajanje vježbeničkog staža, vježbenik ima pravo 

na 85% plaće radnog mjesta iz članka 4. ove Odluke 
za koje se osposobljava.

Članak 7.
Naknade za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog 

dopusta, priječenosti za rad zbog bolovanja i druge 
naknade, kao i druga materijalna prava i primanja (re-
gres za godišnji odmor, jubilarna nagrada, božićnica i 
slično) utvrđuju se sukladno odredbama Kolektivnog 
ugovora za državne službenike i namještenike.

Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Pravilnik o radnim odnosima službenika i namještenika 
Općine Donji Kukuruzari i Odluka o utvrđivanju koefi-
cijenata za isplatu plaće dužnosnicima Općine Donji 
Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 21/05).

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Donji Kuku-
ruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 120-01/06-01/02
URBROJ: 2176/07-01-06-01
Donji Kukuruzari, 29. ožujka 2006.

Predsjednik
Stjepan Cvitkušić, v.r.

14.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Donji Kuku-

ruzari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06), Općinsko vijeće 
Općine Donji Kukuruzari na VII sjednici održanoj 29. 
ožujka 2006. godine donijelo je slijedeći

Z A K L J U ČA K 
o stavljanju mandata u mirovanje i početku 

mandata člana Općinskog vijeća Općine  
Donji Kukuruzari

I.
Konstatira se da je gosp. Stipo Šapina stavio svoj 

mandat člana Općinskog vijeća Općine Donji Kuku-
ruzari u mirovanje s danom 29. ožujka 2006. godine, 
zbog izbora na dužnost općinskog načelnika Općine 
Donji Kukuruzari.

II.
Konstatira se da gosp. Zdenku Marić počinje man-

dat člana Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari s 
danom 29. ožujka 2006. godine na osnovu prijedloga 
Hrvatske Demokratske Zajednice (HDZ).

III.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/06-01/04
URBROJ: 2176/07-01-06-09
Donji Kukuruzari, 29. ožujka 2006.

Predsjednik
Stjepan Cvitkušić, v.r.

15.
Na temelju članka 21. Statuta Općine Donji Kuku-

ruzari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06), Općinsko vijeće 
Općine Donji Kukuruzari na VII sjednici održanoj 29. 
ožujka 2006. godine donijelo je slijedeći

Z A K L J U ČA K 
o stavljanju mandata u mirovanje i početku 

mandata člana Općinskog vijeća Općine  
Donji Kukuruzari

I.
Konstatira se da je gosp. Đuro Abramović stavio 

svoj mandat člana Općinskog vijeća Općine Donji 
Kukuruzari u mirovanje s danom 29. ožujka 2006. 
godine, zbog izbora na dužnost zamjenika Općinskog 
načelnika Općine Donji Kukuruzari.
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II.
Konstatira se da gosp. Marku Dubravac počinje 

mandat člana Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari 
s danom 29. ožujka 2006. godine na osnovu prijedloga 
Hrvatske Demokratske Zajednice (HDZ).

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/06-01/04
URBROJ: 2176/07-01-06-11
Donji Kukuruzari, 29. ožujka 2006.

Predsjednik
Stjepan Cvitkušić, v.r.

AKTI NAČELNIKA

1.
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti i 

spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04) i članka 32. 
Statuta Općine Donji Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, 
broj 3/06) Načelnik Općine Donji Kukuruzari donosi

O D L U K U
o imenovanju članova zapovjedništva zaštite i 

spašavanja

Članak 1.
U zapovjedništvo zaštite i spašavanja imenuju 

se: 
1. Stipo Šapina, predsjednik Donji Kukuruzari 

75,
2.  Đuro Abramović, član, Umetići 6A,
3.  Petar Brekalo, član, Gornji Kukuruzari br. 8,
4.  Tomislav Žličarić, član, Hrv. Kostajnica, S. S. 

Kranjčevića 4,
5.  Krešimir Jugović, član, Novska, Roždanik 

23.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

NAČELNIK

KLASA: 810-01/06-01/01
URBROJ: 2176/07-01-06-02
Donji Kukuruzari, 31. ožujka 2006.

Načelnik
Stipo Šapina, v.r.

2.
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 po-

dručju Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije«, broj 13/05), Općinski 
načelnik Općine Donji Kukuruzari donosi

R J E Š E N J E
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i 

primalaca akata

I.
Ovim Rješenjem utvrđuju se brojčane oznake za 

predstavničko i izvršna tijela Općine Donji Kukuruzari, 
upravno tijelo Općine Donji Kukuruzari, te Vijeće srpske 
nacionalne manjine Općine Donji Kukuruzari.

II.
Općina Donji Kukuruzari će u uredskom poslovanju 

i poslovima iz svog samoupravnog djelokruga rabiti 
brojčanu oznaku 2176/07.

III.
Predstavničko tijelo, izvršna tijela, upravno tijelo, 

i Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Donji Ku-
kuruzari, ako stvaratelj i primatelj akata, u uredskom 
poslovanju rabit će slijedeće brojčane oznake: 

2176/07-01 Općinsko vijeće
2176/07-02  Općinsko poglavarstvo
2176/07-03  Općinski načelnik
2176/07-04  Jedinstveni upravni odjel
2176/07-05  Vijeće srpske nacionalne manjine  

   Općine Donji Kukuruzari.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

NAČELNIK 

KLASA: 035-02/06-01/01
URBROJ: 2176/07-03-06-01
Donji Kukuruzari, 29. ožujka 2006.

Načelnik
Stipo Šapina, 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.

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

4. Odluka o razrješenju predsjednika Općin-
skog vijeća Općine Donji Kukuruzari

5. Odluka o izboru predsjednika Općinskog 
vijeća Općine Donji Kukuruzari

6. Odluka o razrješenju zamjenika pred-
sjednika Općinskog vijeća Općine Donji 
Kukuruzari

7. Odluka o izboru zamjenika predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Donji Kukuru-
zari

8. Odluka o izboru općinskog načelnika 
Općine Donji Kukuruzari

9. Odluka o izboru zamjenika općinskog 
načelnika Općine Donji Kukuruzari

10. Odluka o izboru Općinskog poglavarstva 
Općine Donji Kukuruzari

11. Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upra-
vnog odjela Općine Donji Kukuruzari

12. Odluka o utvrđivanju naknada članovima 
Općinskog vijeća i Općinskog poglavar-
stva Općine Donji Kukuruzari i njihovih 
radnih tijela

13. Odluka o kriterijima za utvrđivanje plaća 
dužnosnika Općine Donji Kukuruzari, 
djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Donji Kukuruzari

14. Zaključak o stavljanju mandata u mirova-
nje i početku mandata člana Općinskog 
vijeća Općine Donji Kukuruzari

15. Zaključak o stavljanju mandata u mirova-
nje i početku mandata člana Općinskog 
vijeća Općine Donji Kukuruzari

AKTI NAČELNIKA

1. Odluka o imenovanju članova zapovje-
dništva zaštite i spašavanja

2. Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka 
stvaralaca i primalaca akata
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654

654

654

654

655

657

657

658

658

659

659

S A D R Ž A J


