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3.
Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti 

okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13 i 
78/15), članka 21. stavak 2. Uredbe o strateškoj pro-
cjeni utjecaja plana i programa na okoliš (»Narodne 
novine«, broj 64/08) i članka 40. Statuta Općine Dvor 
(»Službeni vjesnik«, broj 31/09, 13/10, 15/13 i 30/14), 
općinski načelnik Općine Dvor, dana 19. travnja 2016. 
godine, donio je

O D L U K U
o započinjanju postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš za  

II. Izmjene i dopune Prostornog plana  
uređenja Općine Dvor

Članak 1.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene 

o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. 
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 
Dvor (u daljem tekstu: II. Izmjene i dopune PPUO Dvor).

Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana ure-
đenja Općine Dvor započela je donošenjem Odluke o 
izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Dvor (KlaSa: 350-02/15-01/01, UrbrOj: 
2176/08-02-15/01), a koja je objavljena u »Službenom 
vjesniku«, broj 58/15.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune PPUO Dvor 
provodi Općina Dvor u suradnji sa Upravnim odjelom 
za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 
Sisačko-moslavačke županije.

Članak 2.
Nositelj izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Dvor i 

tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš je jedinstveni 
upravni odjel Općine Dvor.

Izrađivač II. Izmjena i dopuna PPUO Dvor je tvrtka 
Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz 
Zagreba.

Članak 3.
razlozi za izradu i donošenje II. Izmjena i dopuna 

PPUO Dvor su slijedeći:
- usklađenje PPUO Dvor sa Zakonom o prostornom 

uređenju i ostalim u međuvremenu donesenim 
zakonima i propisima, koji imaju utjecaj na 
prostorno planiranje,

- usklađivanja PPUO Dvor s Izmjenama i dopu-
nama Prostornog plana Sisačko-moslavačke 
županije,

- korekcija neizgrađenih i izgrađenih dijelova 
građevinskih područja naselja,

- određivanja neuređenih dijelova građevinskog 
područja i izgrađenih dijelova tih područja pla-
niranih za urbanu preobrazbu sukladno Zakonu 
o prostornom uređenju,

- redefiniranja izdvojenih građevinskih područja 
izvan naselja raznih namjena (gospodarske, 
ugostiteljsko - turističke, sportske i dr.),

- korekcije infrastrukturnih koridora značajnih za 
Općinu Dvor,

- transformacije Plana u službeni HTrS96/TM.

Članak 4.
Ciljevi i programska polazišta II. Izmjena i dopuna 

PPUO Dvor odnose se na ostvarivanje preduvjeta za 
realizaciju gospodarskih i razvojnih projekata Općine 
Dvor.

Članak 5.
Obuhvat II. Izmjena i dopuna PPUO Dvor određen 

je administrativnim granicama Općine Dvor, sukladno 
Zakonu o područjima županija, gradova i općina u 
republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 86/06, 
125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 
45/13 i 110/15).

II. Izmjene i dopune PPUO Dvor planirane su u 
tekstualnom i grafičkom dijelu.

Članak 6.
radnje koje će se provesti u postupku ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode 

OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
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se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Na-
rodne novine«, broj 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 
(»Narodne novine«, broj 64/08) i odredbama poseb-
nih propisa iz područja iz kojeg II. Izmjene i dopune 
PPUO Dvor se donose i to sljedećim redoslijedom  
provedbe:

 1. Općina Dvor, sukladno odredbi iz članka 21. 
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i 
programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 
64/08, započinje postupak ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš za II. 
Izmjene i dopune PPUO Dvor donošenjem 
ove Odluke.

 2. Općina je dužna pribaviti mišljenja javnopravnih 
tijela određenih posebnim propisima, navedenih 
u članku 7. ove Odluke. U svrhu pribavljanja 
mišljenja, Općina dostavlja zahtjev za davanje 
mišljenja o potrebi strateške procjene u roku 
od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.

 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno 
značajnog utjecaja II. Izmjena i dopuna PPUO 
Dvor na okoliš, iz Priloga II. Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 
(»Narodne novine«, broj 64/08), javnopravna 
tijela daju mišljenje o potrebi strateške procjene 
te ga u roku od 30 dana od dana zaprimanja 
zahtjeva dostavljaju Općini.

 4. Ukoliko Općina ocijeni potrebnim, osigurat će 
dodatna pojašnjenja s javnopravnim tijelom 
koje je dostavilo mišljenje iz točke 2. ovog 
članka.

 5. Općina dostavlja Upravi za zaštitu prirode Mi-
nistarstva zaštite okoliša i prirode, sukladno 
Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine«, 
broj 80/13), zahtjev za provedbu postupka 
prethodne ocjene prihvatljivosti II. Izmjena i 
dopuna PPUO Dvor za ekološku mrežu.

 6. ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode isključi 
mogućnost značajnih negativnih utjecaja II. 
Izmjena i dopuna PPUO Dvor na ciljeve oču-
vanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, 
daje mišljenje da su II. izmjene i dopune PPUO 
Dvor prihvatljive za ekološku mrežu.

 7. ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 
ne isključi mogućnost značajnih negativnih 
utjecaja II. Izmjena i dopuna PPUO Dvor na 
ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja eko-
loške mreže, daje obvezujuće mišljenje da je 
obvezna provedba Glavne ocjene, što znači 
da se obvezno provodi i postupak strateške 
procjene.

 8. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o 
potrebi strateške procjene, kojom Općina 
potvrđuje da za II. Izmjene i dopune PPUO 
Dvor koje su u izradi »jest potrebno« ili 
»nije potrebno« provesti postupak strateške 
procjene, Općina je dužna o provedenom 
postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog 
odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, 
pri čemu je dužna dostaviti prijedlog odluke i 
cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.

 9. ako se u postupku ocjene utvrdi da II. Iz-
mjene i dopune PPUO Dvor imaju vjerojatno 
značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka 
o obvezi provedbe strateške procjene koja 
sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena 
potreba strateške procjene sukladno kriteriji-
ma iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja plana i programa na okoliš (»Narodne 
novine«, broj 64/08).

 10. ako se u postupku ocjene utvrdi da II. Izmje-
ne i dopune PPUO Dvor nemaju vjerojatno 
značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka 
da nije potrebno provesti stratešku procjenu. 
Odluka mora sadržavati osnovne podatke o 
planu i obrazloženje razloga zbog kojih je 
utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku 
procjenu.

 11. U odluci iz točke 9. I 10. Općina informira javnost 
sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (»Narodne 
novine«, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbi 
o informiranju i sudjelovanju javnosti i zain-
teresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 
(»Narodne novine«, broj 64/08).

Članak 7.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune PPUO Dvor 
prema ovoj Odluci sudjelovat će slijedeća javnopravna 
tijela:

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, uprava 
za zaštitu prirode, radnička cesta 80, 10000 
Zagreb,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne 
baštine, Konzervatorski odjel u Sisku, Ivana 
Meštrovića 28, 44000 Sisak,

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede 
i prehrambene industrije, Služba za poljopri-
vredno zemljište, Služba za stočarstvo, Ulica 
grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, 
lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 
Zagreb,

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gos-
podarstva, Uprava grada Vukovara 78, 10000 
Zagreb,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska 
uprava Sisačko-moslavačka, Služba uprav-
nih i inspekcijskih poslova, Trg ljudevita  
posavskog 1, 44000 Sisak,

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, 
Ulica republike austrije 20, 10000 Zagreb,

- MOrH - Uprava za materijalne resurse - Sektor 
za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, trg 
kralja Petra Krešimira IV 1, 10000 Zagreb,

- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, radnička 
cesta 80/7, 10000 Zagreb,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Po-
dručni ured za zaštitu i spašavanje Sisak, I. K. 
Sakcinskog 26, 44000 Sisak,
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- javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirod-
nim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije, 
Sisačka bb, 44317 Popovača,

- Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel 
za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša, a. i S. radića 30/III, 44000 Sisak,

- Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel 
za prosvjetu, kulturu i šport, S. i a. radića 36, 
44000 Sisak,

- Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel 
za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje, S. i a. 
radića 36, 44000 Sisak,

- Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za 
poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, 
S. i a. radića 36, 44000 Sisak,

- Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel 
za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondo-
ve Europske unije, S. i a. radića 28, 44000  
Sisak,

- javna ustanova Zavod za prostorno uređenje 
Sisačko-moslavačke županije, trg bana j. je-
lačića 6, 44000 Sisak.

Članak 8.
Općina Dvor dužna je informirati javnost, suklad-

no odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša (»Narodne novine«, broj 64/08), kojima se 
uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti 
u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor 
i na službenoj internetskoj stranici Općine Dvor  
www.dvor.hr.

SISaČKO-MOSlaVaČKa ŽUPaNIja
OPĆINa DVOr

OPĆINSKI NaČElNIK

KlaSa: 350-02/16-01/02
UrbrOj: 2176/08-16-01-04
Dvor, 19. travnja 2016.

Načelnik
Nikola Arbutina, v.r.

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 34. stavak 1. alineja 22. Statuta 

Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - 
ispr., 6/13 i 19/14) i članka 3. stavak 1. i 42. stavak 1. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gvozd (»Službeni 
vjesnik«, broj 26/09, 6/13 i 19/14), Općinsko vijeće 
Općine Gvozd, na konstituirajućoj sjednici održanoj 
18. travnja 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o izboru Mandatne komisije

Članak 1.

U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine 
Gvozd izabrani su: 

1. Milutin Mraović, za predsjednika,

2. Marko Linta, za člana,

3. Đuro Rodić, za člana.

Članak 2.

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

SISaČKO-MOSlaVaČKa ŽUPaNIja
OPĆINa GVOZD

OPĆINSKO VIjEĆE

KlaSa: 021-05/16-01/11
UrbrOj: 2176/09-01-16-1
Vrginmost, 18. travnja 2016.

Predsjedatelj
Kata Lerotić, v.r.

2.
Na temelju članka 34. stavak 1. alineja 22. Statuta 

Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - 
ispr., 6/13 i 19/14) i članka 3. stavak 1. i 43. stavak 1. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gvozd (»Službeni 
vjesnik«, broj 26/09, 6/13 i 19/14), Općinsko vijeće 
Općine Gvozd, na konstituirajućoj sjednici održanoj 
18. travnja 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o izboru Odbora za izbor, imenovanja i 

administrativne poslove

Članak 1.
U Odbor za izbor, imenovanja i administrativne 

poslove Općinskog vijeća Općine Gvozd izabrani su: 
1. Simo Gvoić, za predsjednika,
2. Dušan Pajić, za člana,
3. Božo Marušić, za člana.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.

SISaČKO-MOSlaVaČKa ŽUPaNIja
OPĆINa GVOZD

OPĆINSKO VIjEĆE

KlaSa: 021-05/16-01/12
UrbrOj: 2176/09-01-16-1
Vrginmost, 18. travnja 2016.

Predsjedatelj
Marica Polojac, v.r.

3.
Na temelju članka 34. stavak 1. alineja 21. Statuta 

Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 
- ispr., 6/13 i 19/14) i članka 23. stavak 1. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, 
broj 26/09, 6/13 i 19/14), Općinsko vijeće Općine 
Gvozd, na konstituirajućoj sjednici održanoj 18. travnja 
2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o izboru predsjednice Općinskog vijeća  

Općine Gvozd

Članak 1.
Za predsjednicu Općinskog vijeća Općine Gvozd 

izabrana je Marica Polojac iz Podgorja, Podgorje 102.

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

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.

SISaČKO-MOSlaVaČKa ŽUPaNIja
OPĆINa GVOZD

OPĆINSKO VIjEĆE

KlaSa: 021-05/16-01/13
UrbrOj: 2176/09-01-16-1
Vrginmost, 18. travnja 2016.

Predsjedatelj
Marica Polojac, v.r.

4.
Na temelju članka 34. stavak 1. alineja 21. Statuta 

Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 
- ispr., 6/13 i 19/14) i članka 23. stavak 1. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, 
broj 26/09, 6/13 i 19/14), Općinsko vijeće Općine 
Gvozd, na konstituirajućoj sjednici održanoj 18. travnja 
2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Gvozd

Članak 1.
Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Gvozd 

izabran je Marko Linta iz Podgorja, Podgorje 65.

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

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.

SISaČKO-MOSlaVaČKa ŽUPaNIja
OPĆINa GVOZD

OPĆINSKO VIjEĆE

KlaSa: 021-05/16-01/14
UrbrOj: 2176/09-01-16-1
Vrginmost, 18. travnja 2016.

Predsjednica
Marica Polojac, v.r.

AKTI MANDATNE KOMISIJE

1.
Na temelju članka 4. stavak 3. i 43. stavak 3. alineja 

1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gvozd (»Službeni 
vjesnik«, broj 26/09, 6/13 i 19/14), Mandatna komisija 
Općinskog vijeća Općine Gvozd, na konstituirajućoj 
sjednici održanoj dana 18. travnja 2016. godine, pod-
nosi Općinskom vijeću sljedeće

I Z V J E Š Ć E
o provedenim izborima za Općinsko vijeće 

Općine Gvozd i verifikaciji mandata članova 
Općinskog vijeća Općine Gvozd

I.
Nakon provedenih prijevremenih izbora za Općin-

sko vijeće Općine Gvozd, koji su održani 20. ožujka 
2016. godine, kandidacijske liste su dobile sljedeći 
broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Gvozd: 

1. Samostalna demokratska srpska stranka SDSS 
- 7 mjesta

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske SDP - 3 
mjesta

3. Hrvatska demokratska zajednica HDZ - 3 mjesta.
 

II.
U Općinsko vijeće Općine Gvozd izabrani su: 
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s kandidacijske liste Samostalne demokratske 
srpske stranke - SDSS

1. branko jovičić

2. Marica Polojac

3. branko Ćosić

4. Marko linta

5. Mile Malobabić

6. Simo Gvoić

7. Milutin Mraović

s kandidacijske liste Socijaldemokratske partije 
Hrvatske - SDP

1. Đuro rodić

2. Zdravko Stijepović

3. Dragan Macut

s kandidacijske liste Hrvatske demokratske za-
jednice - HDZ 

1. Marija Idžan

2. jelena jajčević

3. božo Marušić.

III.

Utvrđuje se da je na provedenim izborima u Op-
ćinskom vijeću Općine Gvozd ostvarena zastupljenost 
hrvatskog naroda sukladno članku 37. stavak 2. Statuta 
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 
- ispr. 6/13 i 19/14) jer su u Općinsko vijeće izabrana 
četiri člana pripadnika hrvatskog naroda.

IV.

Utvrđuje se da, sukladno članku 78. stavak 2. i 89. 
stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novi-
ne«, broj 144/12 - u daljnjem tekstu: Zakon o lokalnim 
izborima), ne mogu biti članovi Općinskog vijeća sljedeći 
izabrani članovi jer su izabrani i prihvatili obnašanje 
dužnosti koja je nespojiva s dužnošću člana Općinskog 
vijeća, slijedom čega im, temeljem članka 90. stavka 
4. Zakona o lokalnim izborima, mandat u Općinskom 
vijeću Općine Gvozd miruje po sili zakona, i to: 

1. branko jovičić izabran za člana Općinskog vijeća 
Općine Gvozd s kandidacijske liste Samostalne 
demokratske srpske stranke - SDSS, koji je 
izabran za općinskog načelnika Općine Gvozd

2. Marija Idžan izabrana za članicu Općinskog 
vijeća Općine Gvozd s kandidacijske liste Hrvat-
ske demokratske zajednice - HDZ, koja obnaša 
dužnost zamjenice općinskog načelnika Općine 
Gvozd iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o lokalnim 
izborima Samostalna demokratska srpska stranka - 
SDSS sa čije je kandidacijske liste branko jovičić 
izabran za člana Općinskog vijeća Općine Gvozd, je 
istom odredila zamjenika Dušana Pajića.

Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o lokalnim 
izborima Hrvatska demokratska zajednica - HDZ sa 
čije je kandidacijske liste Marija Idžan izabrana za čla-
nicu Općinskog vijeća Općine Gvozd, je istoj odredila 
zamjenika Ivicu Krakića.

V.
Sukladno točkama II. i IV. ovog Izvješća verificiraju 

se mandati sljedećim članovima Općinskog vijeća 
Općine Gvozd: 

 1. Dušan Pajić
 2. Marica Polojac
 3. branko Ćosić
 4. Marko linta
 5. Mile Malobabić
 6. Simo Gvoić
 7. Milutin Mraović
 8. Đuro rodić
 9. Zdravko Stijepović
 10. Dragan Macut
 11. Ivica Krakić
 12. jelena jajčević
 13. božo Marušić.

VI.
Ovo Izvješće objavit će se u »Službenom vjesniku« 

Općine Gvozd.

SISaČKO-MOSlaVaČKa ŽUPaNIja
OPĆINa GVOZD

OPĆINSKO VIjEĆE
MaNDaTNa KOMISIja

KlaSa: 021-05/16-01/09
UrbrOj: 2176/09-01-16-1
Vrginmost, 18. travnja 2016.

Predsjednik
Milutin Mraović, v.r.

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

3.
Temeljem članka 48. stavka 1. točka 20. Statuta 

Općine lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 5/13 i 13/13), 

a na prijedlog pročelnika jedinstvenog upravnog odje-
la, općinski načelnik Općine lekenik dana 13. travnja 
2016. godine, donosi
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P L A N 
prijema na stručno osposobljavanje za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa za 2016. godinu

Članak 1.

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 
radnog odnosa u 2015. godini u jedinstveni upravni 
odjel Općine lekenik će se primiti 4 polaznika stručnog 
osposobljavanja za rad.

Članak 2.

- U Odsjek za financije, komunalno gospodarstvo 
i opće poslove:

 - 1 polaznik stručnog osposobljavanja srednja 
stručna sprema upravne ili ekonomske struke, 
za radno mjesto referent za uredsko poslo-
vanje i društvene djelatnosti i

 - 1 polaznik stručnog osposobljavanja srednja 
stručna sprema upravne, tehničke ili prirodo-
slovne struke, za radno mjesto referent za 
komunalne djelatnosti - Komunalni redar.

- U Odsjek za upravljanje projektima, poduzet-
ništvo, imovinsko-pravne poslove i poslove 
Općinskog vijeća:

 - 1 polaznik stručnog osposobljavanja - srednja 
stručna sprema upravne, ili ekonomske stru-
ke, ili gimnazija, za radno mjesto referent za 
javnu nabavu i poslove Općinskog vijeća i 

 - 1 polaznik stručnog osposobljavanja - srednja 
stručna sprema upravne, ekonomske, tehničke 
ili prirodoslovne struke, za radno mjesto re-
ferent za poslove gospodarstva, prostornog 
i urbanističkog planiranja.

Članak 3.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez 

zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji 
s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje, sukladno 
odredbama Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba 
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 
odnosa u državnim tijelima.

Plan prijama provodit će se ako su sredstva za 
pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti 
osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje. 

Članak 4.
Ovaj Plan će se objaviti na WEb stranicama i ogla-

snoj ploči Općine lekenik i WEb stranicama Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje.

SISaČKO-MOSlaVaČKa ŽUPaNIja
OPĆINa lEKENIK

OPĆINSKI NaČElNIK

KlaSa: 023-05/16-02/01
UrbrOj: 2176/12-03-15-02
lekenik, 13. travnja 2016.

Općinski načelnik
Ivica Perović, ing.prom., v.r.

AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

1.

I S P R A V A K
Odluke o postupku provedbe izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Lekenik

U Odluci o postupku provedbe izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora na području Općine lekenik 
(»Službeni vjesnik«, broj 13/16), u članku 30. stavcima 
2. i 3. koji glase:

»Žalba iz prethodnog stavka podnosi se Odboru 
za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine 
lekenik u roku 48 sati, računajući od dana kada je 
primljeno pobijano rješenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog 
vijeća Općine lekenik dužan je donijeti odluku o žalbi 
u roku od 48 sati od dana primitka žalbe«,

uočena je pogreška koja se ispravlja tako da na-
vedeni stavci 2. i 3. članka 30. sada glase: 

»Žalba iz prethodnog stavka podnosi se Uredu 
državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji u 
roku 48 sati, računajući od dana kada je primljeno 
pobijano rješenje.

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji 
dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od 
dana primitka žalbe«.

SISaČKO-MOSlaVaČKa ŽUPaNIja
OPĆINa lEKENIK

jEDINSTVENI UPraVNI ODjEl

KlaSa: 026-05/16-01/01
UrbrOj: 2176/12-03-16-02
lekenik, 19. travnja 2016.

Pročelnik
Ivan Mužek, dipl. iur., v.r.
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»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.

S A D R Ž A J
OPĆINA DVOR

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

3. Odluka o započinjanju postupka ocjene 
o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog 
plana uređenja Općine Dvor 745

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izboru Mandatne komisije 747

2. Odluka o izboru Odbora za izbor, imeno-
vanja i administrativne poslove 747

3. Odluka o izboru predsjednice Općinskog 
vijeća Općine Gvozd 748

4. Odluka o izboru potpredsjednika Općin-
skog vijeća Općine Gvozd 748

AKTI MANDATNE KOMISIJE

1. Izvješće o provedenim izborima za Op-
ćinsko vijeće Općine Gvozd i verifikaciji 
mandata članova Općinskog vijeća Op-
ćine Gvozd 748

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

3. Plan prijema na stručno osposobljavanje 
za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 
2016. godinu 749

AKTI JEDINSTVENOG  
UPRAVNOG ODJELA

1. Ispravak Odluke o postupku provedbe 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
na području Općine lekenik 750


