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1.
Sukladno članku 4. stavka 3. Pravilnika o pro-

vođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 
zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike 
Hrvatske (»Narodne novine«, broj 47/19), Grad Novska  
objavljuje

I N F O R M A C I J U
o raspisivanju Javnog natječaja za zakup

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području 

Grada Novske 001

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljo-
privrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 
115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja 
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Re-
publike Hrvatske na području Grada Novske, KLASA: 
320-02/20-01/6, URBROJ: 2176/04-01-20-1 od 27.
veljače 2020. godine (»Službeni vjesnik«, broj 8/20
od 28. 2. 2020. godine) Grad Novska objavljuje Javni
natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Novske 001
za područje katastarske/ih općine/a Subocka i Plesmo
KLASA: 320-02/20-01/6, URBROJ: 2176/04-01-20-5
od 22. travnja 2020. godine.

GRAD NOVSKA
AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU
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Tekst predmetnog Javnog natječaja objavljen je 
na službenim internetskim stranicama Grada Novska 

www.novska.hr

te na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Nov-
ska, Trg dr. Franje Tuđmana 2., Novska.

Javni natječaj objavljuje se od 22. travnja do  
22. svibnja 2020. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 
I POLJOPRIVREDU

KLASA: 320-02/20-01/6 
URBROJ: 2176/04-01-20-4
Novska, 15. travnja 2020.

Pročelnica
v.r. Boženka Spahić, dipl.oec., v.r.

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

23.
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 
- pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 18. 
stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne 
novine«, broj 82/15, 118/18 i 31/20), članka 15. Statuta 
Općine Donji Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 15/13 
i 51/14), a u svezi s Odlukom o zabrani napuštanja 
mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hr-
vatskoj (»Narodne novine«, broj 35/20, 39/20 i 44/20), 
Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari, na XX. 
sjednici održanoj 15. travnja 2020. godine, donijelo je

O D L U K U
o zajedničkom organiziranju poslova civilne 
zaštite - zajedničko koordiniranje poslova i 

aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području 
Grada Hrvatska Kostajnica i Općina Donji 

Kukuruzari, Hrvatska Dubica i Majur

Članak 1.
Općina Donji Kukuruzari zajednički će s Gradom 

Hrvatska Kostajnica i Općinama Hrvatska Dubica i 
Majur koordinirati poslove i aktivnosti djelovanja su-
stava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i 
aktivnostima protiv koronavirusa (COVID - 19).

U svrhu iz prethodnog stavka osniva se Koordina-
cija stožera civilne zaštite koja objedinjava postojeće 
stožere civilne zaštite Grada Hrvatska Kostajnica i 

Općina Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica i Majur 
na tom području djelovanja, a koju Koordinaciju čine 
načelnici i zamjenici načelnika postojećih stožera 
civilne zaštite na području djelovanja.

Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane na 
području djelovanja Koordinacije iz prethodnog stavka 
odnose se jedinstveno na sve građane, uključivši i 
mogućnost slobodnog kretanja unutar granica područja 
Koordinacije, bez izdavanja propusnica.

Članak 2.
Ovlašćuje se općinska načelnica Općine Donji 

Kukuruzari za potpisivanje Sporazuma o zajedničkom 
koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne 
zaštite na području Grada Hrvatska Kostajnica i Općina 
Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica i Majur. 

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/02
URBROJ: 2176/14-01-20-2 
Donji Kukuruzari, 15. travnja 2020.

Predsjednik Općinskog vijeća
Stipo Šapina, v.r.

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

8.
Na temelju članka 34. stavka 1. točke 28. Statuta 

Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 6/18 i 9A/20), 
sukladno članku 6. Zaključka Vlade Republike Hrvatske 
KLASA: 022-03/20-07/89, od 2. travnja 2020. godine 
(»Narodne novine«, broj 41/20), Odluci o mjerama 
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, 

uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih 
događanja KLASA: 810-06/20-01/7 od 19. ožujka 2020. 
godine, te drugim smjernicama i uputama Stožera 
civilne zaštite Republike Hrvatske i Vlade Republike 
Hrvatske za postupke vezano uz aktualnu situaciju 
uzrokovanu novim koronavirusom COVID-19, Općinsko 
vijeće Općine Lekenik, na 21. sjednici održanoj dana 
15. travnja 2020. godine, donosi
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O D L U K U
o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica 
uzrokovanih epidemijom COVID - 19 na području 

Općine Lekenik 

Članak 1.
Zbog nastupanja posebnih okolnosti uslijed epi-

demije COVID 19 (SARS—CoV-2, u daljnjem tekstu: 
koronavirus) na području Općine Lekenik ovom Od-
lukom propisuju se mjere za ublažavanje negativnih 
posljedica uzrokovanih navedenim okolnostima.

Članak 2.
Općina Lekenik će kao mjeru pomoći gospodarstvu 

osloboditi plaćanja komunalne naknade, kao i naknade 
za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Le-
kenik, obveznike koji nisu obavljali djelatnost sukladno 
Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, 
rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sport-
skih i kulturnih događanja KLASA: 810-06/20-01/7 od  
19. ožujka 2020. godine.

Članak 3.
Obveznici; tvrtke i obrti, koji su nastavili s radom 

i ostvarili smanjeni prihod/primitak u mjesecu koji 
prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva najmanje 20% 
u odnosu na isti period prethodne godine oslobađaju 
se plaćanja obveze komunalne naknade u iznosu 50% 
utvrđene komunalne naknade za poslovni prostor i 
građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne 
djelatnosti uz ispunjenje slijedećih uvjeta: 

- da u razdoblju za koje traže oslobađanje plaća-
nja komunalne naknade nije došlo do prekida 
radnog odnosa radnika odnosno nisu otpustili 
radnike niti smanjili broj radnika na bilo koji 
način,

- da nemaju nepodmirenih dugovanja prema 
Općini Lekenik. 

Članak 4.
Zahtjev za djelomično i potpuno oslobađanje od 

plaćanja komunalne naknade iz članka 2. i 3. obveznik 
plaćanja podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu po 
prestanku okolnosti radi kojih se donosi ova Odluka 
na propisanom obrascu koji će biti objavljen na web 
stranici Općine Lekenik.

Zahtjev obveznika koji su kršili Odluke stožera 
civilne zaštite odbacit će se kao neosnovan.

Članak 5.
Svim obveznicima koji nisu u mogućnosti pod-

miriti obveze prema Općini Lekenik za razdoblje od  
1. 4. 2020. do kraja godine neće se zaračunavati 
plaćanje zatezne kamate. 

Članak 6.
Za vrijeme prestanka rada Dječjeg vrtića Lekenik 

roditelji - korisnici usluge čija djeca nisu pohađala vrtić 
oslobađaju se plaćanja usluge kako slijedi.

Cijena usluge ranog i predškolskog odgoja i ob-
razovanja za mjesec ožujak umanjuje se za 50%, s 
obzirom da je Dječji vrtić Lekenik, kojem je osnivač 
Općina Lekenik, od 16. 3. 2020. godine privremeno 
prestao s radom, zbog sprečavanja epidemije bolesti 
uzrokovane novim koronavirusom COVID-19. Sudjelo-
vanje roditelja - korisnika usluge u cijeni cjelodnevnog 
programa umanjenje se za 50% od cijene programa 
koji dijete koristi.

Roditeljima koji su izvršili uplatu cijelog iznosa za 
mjesec ožujak, bez umanjenja, temeljem ove Odlu-
ke, na njihov zahtjev, izvršiti će se povrat sredstava, 
ukoliko nemaju dugovanja iz prethodnog razdoblja.

Naknada za usluge Dječjeg vrtića Lekenik za mje-
sec travanj i sve ostale mjesece dok traje privremeni 
prestanak rada neće se obračunavati.

Članak 7.
Mjere iz ove Odluke primjenjivat će se dok traju 

okolnosti radi kojih su donesene.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 402-04/20-01/01
URBROJ: 2176/12-02-20-02
Lekenik, 15. travnja 2020.

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Kušan, v.r.

9.
Na temelju članka 34. stavka 1. točke 20. Statuta 

Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 6/18 i 9A/20), 
članka 18. Zakona o sustavu civilne zaštite Republike 
Hrvatske i Odluke Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta 
prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj 
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 
810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-26 od 8. travnja 
2020. godine, Općinsko vijeće Općine Lekenik, na 
svojoj 21. sjednici održanoj 15. travnja 2020. godine, 
donijelo je

O D L U K U 
o sklapanju Sporazuma o zajedničkom 

koordiniranju aktivnosti civilne zaštite u vezi 
kretanja stanovnika s područja Grada Siska, 

Općine Lekenik, Općine Martinska Ves i  
Općine Sunja

Članak 1.
Općina Lekenik sklopiti će Sporazum o zajedničkom 

koordiniranju aktivnosti civilne zaštite u vezi kretanja 
stanovnika s područja jedinice lokalne samouprave 
između Grada Siska, Općine Lekenik, Općine Martinska 
Ves i Općine Sunja.
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Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik na zaključivanje 
Sporazum iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na dan nakon objave, a objaviti 
će se u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-08/20-01/08
URBROJ: 2176/12-01-20-02
Lekenik, 15. travnja 2020.

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Kušan, v.r.

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

11.
Na temelju članka 34. i 87. Statuta Općine Martinska 

Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 38/14, 5/18 i 6/20), 
sukladno članku 6. Zaključka Vlade Republike Hrvatske 
KLASA: 022-03/20-07/89, od 2. travnja 2020. godine, 
Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okuplja-
nja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja 
sportskih i kulturnih događanja KLASA: 810-06/20-01/7 
od 19. ožujka 2020. godine, te drugim smjernicama i 
uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske 
i Vlade Republike Hrvatske za postupke vezano uz 
aktualnu situaciju uzrokovanu novim koronavirusom 
COVID-19, Općinsko vijeće Općine Martinska Ves, na 
19. sjednici održanoj dana 15. travnja 2020. godine, 
donosi

O D L U K U
o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica 
uzrokovanih epidemijom COVID - 19 na području 

Općine Martinska Ves 

Članak 1.

Zbog nastupanja posebnih okolnosti uslijed epi-
demije COVID 19 (SARS—CoV-2, u daljnjem tekstu: 
koronavirus) na području Općine Martinska Ves ovom 
Odlukom propisuju se mjere za ublažavanje negativnih 
posljedica uzrokovanih navedenim okolnostima.

Članak 2.

Općina Martinska Ves će kao mjeru pomoći gospo-
darstvu osloboditi plaćanja komunalne naknade, kao 
i naknade za zakup poslovnog prostora u vlasništvu 
Općine Martinska Ves, obveznike koji nisu obavljali 
djelatnost sukladno Odluci o mjerama ograničavanja 
društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih dje-
latnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja 
KLASA: 810-06/20-01/7 od 19. ožujka 2020. godine.

Članak 3.

Zahtjev za djelomično i potpuno oslobađanje od 
plaćanja komunalne naknade iz članka 2. obveznik 
plaćanja podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu po 

prestanku okolnosti radi kojih se donosi ova Odluka 
na propisanom obrascu koji će biti objavljen na web 
stranici Općine Martinska Ves.

Zahtjev obveznika koji su kršili Odluke stožera 
civilne zaštite odbacit će se kao neosnovan.

Članak 4.
Svim obveznicima koji nisu u mogućnosti podmi-

riti obveze prema Općini Martinska Ves za razdoblje 
od 1. 4. 2020. do kraja godine neće se zaračunavati 
plaćanje zatezne kamate. 

Članak 5.
Mjere iz ove Odluke primjenjivat će se dok traju 

okolnosti radi kojih su donesene.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01/20-01/05
URBROJ: 2176/15-01/1-20-1
Martinska Ves, 15. travnja 2020.

Predsjednik
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

12.
Općinsko vijeće Općine Martinska Ves na temelju 

članka 18. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne 
novine«, broj 82/15, 118/18 i 31/20), Odluke Stožera 
civilne zaštite Republike Hrvatske o dopuni Odluke o 
zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog bo-
ravka u Republici Hrvatskoj, KLASA: 810-06/20-01/7, 
URBROJ: 511-01-300-26 od 8. travnja 2020. godine i 
članka 34. i 87. Statuta Općine Martinska Ves (»Služ-
beni vjesnik«, broj 42/13, 38/14, 5/18 i 6/20), je na 19. 
sjednici održanoj 15. travnja 2020. godine, donijelo
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O D L U K U
o sklapanju Sporazuma o zajedničkom 

koordiniranju aktivnosti civilne zaštite u vezi 
kretanja stanovnika s područja jedinica lokalne 

samouprave potpisnica ovog Sporazuma

Članak 1.
Općina Martinska Ves će sa Gradom Siskom, Op-

ćinom Lekenik i Općinom Sunja sklopiti Sporazum o 
zajedničkom koordiniranju aktivnosti civilne zaštite u 
vezi kretanja stanovnika s područja jedinica lokalne 
samouprave potpisnica ovog Sporazuma, a koji je 
sastavni dio ove Odluke. 

Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Martinska 

Ves na potpisivanje Sporazuma iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 
objave u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01/20-01/06
URBROJ: 2176/15-01/1-20-1
Martinska Ves, 15. travnja 2020.

Predsjednik
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

9.
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. 

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, 19/13 - pročišćeni tekst, 
123/17 i 98/19) i članka 32. i 63. Statuta Općine Sunja 
(»Službeni vjesnik«, broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 
46/13, 31/14, 5/18, 10/20 i 19/20 - pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Sunja, na svojoj 24. sjednici 
održanoj 15. travnja 2020. godine, donosi slijedeću

O D L U K U
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Sunja

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja (u daljnjem 
tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Članak 2.
Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno 

značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokru-

ga Općine, te povjerenih poslova državne uprave, u 
skladu sa zakonom i drugim propisima, ustrojava se 
Jedinstveni upravni odjel.

Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgra-

di sjedišta Općine Sunja na adresi: Trg kralja  
Tomislava 3, 44210 Sunja.

U obavljanju poslova iz svoga djelokruga Jedinstveni 
upravni odjel koristi pečat, okruglog oblika, promjera  
38 mm i 25 mm, sa grbom Republike Hrvatske u sredini 
i tekstom koji glasi: »Republika Hrvatska, Sisačko-mo-
slavačka županija, Općina Sunja, Jedinstveni upravni 
odjel, Sunja i rednim brojem pečata.

Akti Jedinstvenog upravnog odjela u zaglavlju 
moraju sadržavati: grb Republike Hrvatske, tekst koji 
glasi: »Republika Hrvatska«, »Sisačko-moslavačka 
županija«, »Općina Sunja«, »Jedinstveni upravni 
odjel«, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto 
i datum izrade akta.

Akti Jedinstvenog upravnog odjela ovjeravaju se 
pečatom koji odgovara zaglavlju akta.

II. DJELOKRUG RADA JEDINSTVENOG UPRAV-
NOG ODJELA

Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz sa-

moupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne 
samouprave kao i povjerene poslove državne uprave, 
sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:

-  poslove koji se odnose na društvene djelatnosti: 
kulturu, tehničku kulturu i sport, briga i odgoj 
djece predškolske dobi, osnovno školstvo, 
socijalnu skrb, zdravstvo i djelatnost udruga 
građana,

-  poslove koji se odnose na djelatnost komunal-
nog gospodarstva: izrada prijedloga programa 
održavanja objekata i uređaja komunalne infra-
strukture, izrada prijedloga programa građenja 
komunalne infrastrukture, rješavanje upravnih 
poslova iz djelatnosti komunalnog gospodarstva, 
provedba komunalnog reda, poslove komunalnog 
i poljoprivrednog redarstva, programi održavanja 
i izgradnje drugih objekata kojih je vlasnik ili 
investitor Općina,
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-  poslove iz djelatnosti prostornog uređenja i 
zaštite okoliša: izrada prijedloga izvješća o 
stanju u prostoru, izrada prijedloga programa 
za unapređenje stanja u prostoru, obavljanje 
poslova vezanih uz donošenje prostornog plana 
uređenja Općine i prostornih planova nižeg reda 
te provedbe postupka javne rasprave, izrada 
prijedloga programa zaštite okoliša u slučaje-
vima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,

-  poslove pripreme prijedloga akata u gospoda-
renju nekretninama u vlasništvu Općine:

 zakupa i prodaje nekretnina, prijedloga ugovora 
o zakupu i prodaji nekretnina (stanova, poslovnih 
prostora, objekata i zemljišta), davanje prostora 
na privremeno i povremeno korištenje,

-  vođenje imovinsko-pravnih postupaka vezanih 
uz imovinu Općine,

-  poslove vezane za gospodarenje poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i 
Općine,

-  poslove vođenja financijskog i materijalnog po-
slovanja Općine: izrade prijedloga i izvršavanja 
proračuna Općine te izrada polugodišnjeg i go-
dišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine, 
razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini 
kao jedinici lokalne samouprave, osim razreza 
i naplate prihoda od općinskih poreza povjere-
nih Sisačko-moslavačkoj županiji, obavljanje 
računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova, 
vođenje evidencija o imovini Općine, vođenje 
platnog prometa putem računa Općine, vođenje 
poslova osiguranja Općine,

-  praćenje rada javnih ustanova i drugih pravnih 
osoba kojima je Općina osnivač, odnosno su-
osnivač, a koje djeluju na području predškol-
stva, školstva, kulture, sporta, socijalne skrbi i 
protupožarne zaštite,

-  opće poslove: opće i kadrovske poslove, vođenje 
evidencija iz djelatnosti rada i radnih odnosa 
službenika i namještenika Jedinstvenog uprav-
nog odjela, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad 
u Jedinstvenom upravnom odjelu (održavanje 
čistoće, grijanja i slično u prostorijama Općine), 
nabava opreme i investicijsko održavanje, poslovi 
prijama i otpreme pošte, vođenje uredskog po-
slovanja, urudžbenog zapisnika, poslovi arhive, 

-  poslove pripreme materijala za održavanje 
sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja (u 
daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), radnih tijela 
Općinskog vijeća, praćenje rada na sjednicama, 
izrada zapisnika i akata koje donosi Općinsko 
vijeće i radna tijela Općinskog vijeća, te općinski 
načelnik Općine Sunja (u daljnjem tekstu: op-
ćinski načelnik), priprema i dostava donesenih 
akata za objavu,

-  pružanje stručne pomoći predsjedniku Općinskog 
vijeća i općinskom načelniku,

-  davanje pravnih i stručnih mišljenja u vezi s 
radom Općinskog vijeća i općinskog načelnika,

-  poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup 
informacijama,

-  poslove vezane za gospodarski razvoj, te poti-
canje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzet-
ništva putem posebnih programa od interesa za 
Općinu,

-  pripremu i izradu projekata i programa surad-
nje sa subjektima s područja Europske unije, 
poslove povezane s kandidiranjem projekata 
za financiranje od strane europskih i drugih 
fondova,

-  poslove unaprjeđenja mjesne samouprave,
-  poslove javne nabave roba, radova i usluga,
-  zaštitu na radu, zaštitu podataka, zaštitu od 

požara, vatrogastvo i civilnu zaštitu,
-  ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava 

nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajed-
nicama i razvojem civilnog društva,

-  i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim 
propisima.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO JEDINSTVENOG 
UPRAVNOG ODJELA

Članak 6.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Sunja utvrđuje se unutarnje 
ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, klasifikacija, 
nazivi i opisi radnih mjesta, stručni nazivi i drugi uvjeti 
za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga 
pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela 
u skladu sa Statutom i općim aktima Općine Sunja.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi općinski 
načelnik na prijedlog pročelnika Jedinstvenog uprav-
nog odjela, u roku od 30 dana od stupanja na snagu 
ove Odluke.

Članak 7.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela, kojega na temelju 
javnog natječaja, imenuje općinski načelnik na način 
propisan zakonom.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira 
i usklađuje rad u Jedinstvenom upravnom odjelu, brine 
o zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova iz 
nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, poduzima 
mjere za osiguranje efikasnog poslovanja Jedinstvenog 
upravnog odjela, raspoređuje poslove i zadaće, daje 
službenicima i namještenicima upute za rad, predlaže 
donošenje Pravilnika o unutarnjem redu i drugih akata 
za čije je predlaganje ovlašten, donosi akte sukladno 
posebnim zakonima, brine o stručnom osposobljava-
nju i usavršavanju službenika i namještenika u tijeku 
službe i o pravilnom korištenju imovine i sredstava za 
rad, obavlja nadzor nad radom službenika i namje-
štenika, odlučuje o pravima i obvezama službenika i 
namještenika, provodi postupke zbog povrede služ-
bene dužnosti, ocjenjuje službenike i namještenike, 
u skladu sa zakonom, drugim propisima donesenim 
na temelju zakona, Statutom Općine i drugim općim 
i pojedinačnim aktima Općine, te ima i druge ovlasti 
utvrđene zakonom i drugim propisima.

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene 
u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela 
određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.
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Članak 8.
Upravne, stručne i druge poslove i zadaće iz dje-

lokruga Jedinstvenog upravnog odjela, ovisno o vrsti, 
složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju 
službenici i namještenici, raspoređeni na radna mjesta 
sukladno Pravilniku o unutarnjem redu.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz 
djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a namje-
štenici obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove 
čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesme-
tanog obavljanja poslova iz djelokruga Jedinstvenog 
upravnog odjela.

Službenik u čijem je opisu poslova vođenje uprav-
nog postupka i rješavanje o upravnoj stvari dužan je 
po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke provesti 
upravni postupak.

Kada je službenik u opisu poslova kojeg je rješa-
vanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne 
zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno 
mjesto nije popunjeno, za rješavanje upravne stvari 
nadležan je pročelnik.

Članak 9.
Službenici i namještenici primaju se u službu u 

Jedinstveni upravni odjel na slobodna radna mjesta 
utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela, a po postupku i na način propisan 
odredbama posebnog zakona kojima se uređuju radni 
odnosi službenika i namještenika u tijelima jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Postupak prijma u službu provodi se u skladu s 
Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine kojeg na prijedlog pročelnika donosi načelnik 
Općine za svaku kalendarsku godinu, a koji iskazuje 
stvarno stanje potreba i sadrži broj potrebnih službenika 
i namještenika koji se planiraju zaposliti na neodre-
đeno vrijeme u toj kalendarskoj godini, te broj prijma 
vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke.

Službenici i namještenici u službi u Jedinstvenom 
upravnom odjelu ostvaruju svoja prava, obveze i od-
govornosti prema odredbama posebnog zakona kojim 
se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u 
tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) sa-
mouprave i na temelju propisa donesenih na temelju 
istog zakona, dok se na pitanja koja nisu uređena tim 
zakonom i propisima primjenjuju opći propisi o radu.

Sustav plaća službenika i namještenika u službi u 
Jedinstvenom upravnom odjelu uređuje se posebnom 
odlukom, a u skladu s odredbama posebnog zakona 
kojima se uređuju radni odnosi i s odredbama poseb-
nog zakona kojim se uređuje sustav plaća službenika i 
namještenika u tijelima jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i na temelju propisa done-
senih na temelju istih zakona.

Članak 10.
Radno vrijeme i uredovno vrijeme Jedinstvenog 

upravnog odjela propisuje posebnom odlukom op-
ćinski načelnik.

Raspored termina za rad sa strankama mora se 
istaknuti na ulazu u sjedište Općine te na web stranici 
Općine.

IV. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG 
ODJELA

Članak 11.
Jedinstveni upravni odjel je samostalan u obavljanju 

poslova iz svog djelokruga, a za zakonito i pravovre-
meno obavljanje poslova odgovoran je općinskom 
načelniku. Općinski načelnik usmjerava djelovanje 
Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine, odnosno povjerenih 
poslova državne uprave te nadzire njegov rad. 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Sunja (»Službeni vjesnik«, broj 10/99).

 
Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana 
objave u »Službenom vjesniku« Općine Sunja. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA: 023-01/20-01/12
URBROJ: 2176/17-03-20-2
Sunja, 15. travnja 2020.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dalibor Medved, ing., v.r.

10.
Na temelju članka 18. Zakona o sustavu civilne 

zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18 i 31/20), 
točke 1. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivali-
šta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (»Narodne 
novine«, broj 35/20, 39/20 i 44/20) i članka 32. Statuta 
Općine Sunja (»Službeni vjesnik«, broj 30/09, 26/10, 
43/10, 12/13, 46/13, 31/14, 5/08, 10/20 i 19/20  - pro-
čišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sunja, na 24. 
sjednici održanoj 15. travnja 2020. godine, donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma 
o zajedničkom koordiniranju aktivnosti civilne 
zaštite u vezi kretanja stanovnika s područja 
jedinica lokalne samouprave potpisnica ovog 

sporazuma

Članak 1.
Općina Sunja će s Gradom Siskom, Općinom Le-

kenik i Općinom Martinska Ves sklopiti »Sporazum o 
zajedničkom koordiniranju aktivnosti civilne zaštite u 
vezi kretanja stanovnika s područja jedinica lokalne 
samouprave potpisnica ovog sporazuma«. 
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Članak 2.

Ovom se Odlukom ovlašćuje općinski načelnik 
Općine Sunja za potpisivanje Sporazuma iz članka 
1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u 
»Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 501-01/20-01/02
URBROJ: 2176/17-03-20-146
Sunja, 15. travnja 2020.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dalibor Medved, ing., v.r.

»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, 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, (044) 813-979, 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.


