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2.
Temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11), a na prijedlog Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine, općinski načelnik Općine Lekenik dana 7. siječnja 2015. godine, donosi

P L A N  P R I J E M A 
u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lekenik za 2015. godinu

Članak 1.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lekenik (u daljnjem tekstu: Pravilnik), 

KLASA: 023-05/14-01/01, URBROJ: 2176/12-02-14-01 od 15. prosinca 2014. godine u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Lekenik predviđena su sljedeća radna mjesta, i to:

NAZIV RADNOG MJESTA
Broj izvršitelja 

prema Pravilniku o 
unutarnjem redu

Stvarno stanje 
popunjenosti rad. 

mjesta
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 1 1
Voditelj Odsjeka za upravljanje projektima, poduzetništvo, 
imovinsko-pravne poslove i poslove Općinskog vijeća - Tajnik općine 1 1
Voditelj odsjeka za financije, komunalno gospodarstvo i opće 
poslove 1 1
Viši referent za računovodstvo i naplatu komunalnih potraživanja 1 1
Voditelj Pododsjeka za opće i administrativne poslove i poslove 
socijalne skrbi - Administrativni tajnik općinskog načelnika 1 1
Referent za javnu nabavu i poslove Općinskog vijeća 1 1
Referent za uredsko poslovanje i društvene djelatnosti 1 0
Referent za komunalne djelatnosti - Komunalni redar 1 1
Referent za poslove gospodarstva, prostornog i urbanističkog 
planiranja 1 0

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 2.
U 2015. godini planira se prijem u službu na nepo-

punjeno radno mjesto Referent za uredsko poslovanje 
i društvene djelatnosti propisano Pravilnikom o unu-
tarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Lekenik pod red. br. 8.

Sredstva za prijem u službu osigurati će se u Pro-
računu Općine Lekenik za 2015. godinu.

Članak 3.
Ovaj Plan prijma u službu stupa na snagu prvi 

sljedeći dan od dana donošenja, a objaviti će se u 
»Službenom vjesniku« Općine Lekenik.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 023-05/15-02/01 
BROJ: 2176/12-02-15-02
Lekenik, 7. siječnja 2015.

Općinski načelnik
Ivica Perović, ing. prom., v.r. 
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OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 
146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 32. 
Statuta Općine Sunja (»Službeni vjesnik«, broj 30/09, 
26/10, 43/10, 12/13, 46/13 i 31/14), Općinsko vijeće 
Općine Sunja, na 8. sjednici održanoj 16. veljače 2015. 
godine, donijelo je

O D L U K U
o postupku davanja u zakup neizgrađenog 
građevinskog zemljišta u poduzetničkim i 

poslovno-poduzetničkim zonama u vlasništvu 
Općine Sunja

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način, uvjeti i postupak 

davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta 
u poduzetničkim i poslovno-poduzetničkim zonama u 
vlasništvu Općine Sunja.

Članak 2.
Neizgrađeno građevinsko zemljište u poduzetničkim 

i poslovno-poduzetničkim zonama u svom vlasništvu 
Općina Sunja može dati u zakup putem javnog na-
tječaja prikupljanjem pisanih ponuda, radi korištenja 
zemljišta za poljoprivrednu obradu ili druge namjene.

Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Opći-
ne, službenom portalu Općine Sunja (www.sunja.hr), 
a obavijest o raspisanom javnom natječaju u jednom 
dnevnom tisku.

Rokovi za predaju ponuda računaju se od dana 
objave obavijesti o raspisanom javnom natječaju u 
dnevnom tisku.

Članak 3.
Odluku o raspisivanju i provođenju natječaja kao i 

odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi općinski 
načelnik.

Postupak davanja u zakup neizgrađenog građe-
vinskog zemljišta u poduzetničkim i poslovno-podu-
zetničkim zonama za poljoprivrednu i druge namjene 
provodi Povjerenstvo u sastavu: prvi i drugi zamjenik 
načelnika, vijećnik Nikola Matić, vijećnik Darko Čipor, 
pročelnik, viši savjetnik za poljoprivredu, gospodarstvo, 
vodoprivredu, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 
stručni suradnik za komunalne djelatnosti, komunalnu 
infrastrukturu, stambene odnose, poslovni prostor u 
vlasništvu općine i javnu nabavu i komunalni redar. 

Članak 4.
Povjerenstvo na terenu utvrđuje da li je čestica 

slobodna ili ne, stanje čestice, radnje koje je potreb-
no poduzeti kako bi se čestica mogla dati u zakup 

o čemu se vodi zapisnik, izrađuje Prijedlog Odluke 
o raspisivanju natječaja, provodi natječaj i predlaže 
općinskom načelniku donošenje Odluke o izboru naj-
povoljnije ponude. 

Članovi Povjerenstva dužni su ukoliko raspolažu 
podacima bitnim i vezanim za raspolaganje česticom 
upoznati ostale članove Povjerenstva. 

 
Članak 5.

Općinski načelnik može donijeti Odluku o raspi-
sivanju i provođenju natječaja ukoliko je katastarska 
čestica slobodna ili se nalazi u posjedu drugih osoba 
temeljem valjanog Ugovora o zakupu koji ističe pro-
tekom roka zakupa.

Općinski načelnik može donijeti Odluku o ras-
pisivanju i provođenju natječaja ako je katastarska 
čestica dijelom ili potpunosti u posjedu drugih osoba 
bez Ugovora ukoliko raspolaže drugim dokumentima.

Članak 6.
Ugovor o zakupu zaključuje se na rok od deset 

godina.
Ugovorom će se predvidjeti pravo Općine Sunja na 

jednostrani raskid ugovora ukoliko zakupnik ne plaća 
redovno mjesečnu zakupninu, ne koristi zemljište u 
skladu sa svrhom zakupa koja je navedena u ponudi, 
u slučaju davanja zemljišta u podzakup, u slučaju 
potrebe privođenja zemljišta namjeni određenoj do-
kumentom prostornog uređenja ili namjeni za koju 
je izrađena dokumentacija, povrata imovine, sudske 
ili druge odluke i prije isteka roka trajanja zakupa, 
uz obvezu zakupnika da preda zemljište u posjed 
Općini, bez prava na naknadu za uložena sredstva 
ili naknadu štete.

Članak 7.
Početna cijena zakupa za poljoprivrednu i druge 

namjene iznosi 0,15 kn/m2/mjesečno.

Članak 8.
Nevažećim ponudama smatrat će se:
-  zajedničke ponude dva ili više ponuditelja,
-  ponuda koja sadrži manji iznos zakupnine od 

početne visine zakupnine navedene u natječaju,
-  ponuda ponuditelja koji ima duga prema Općini 

i Republici Hrvatskoj,
-  ponuda ponuditelja koji se nalazi u sporu s Op-

ćinom po pitanju korištenja predmetne čestice, 
-  nepotpune ponude.
Nepravodobne ponude neće se uzeti u razmatranje.

Članak 9.
Rok za podnošenje pisanih ponuda određuje se 

natječajem, a ne može biti kraći od 15 dana računa-
jući od prvog sljedećeg dana od objave obavijesti u 
dnevnom tisku.
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Članak 10.
Povjerenstvo za davanje u zakup neizgrađenog 

građevinskog zemljišta za poljoprivredne i druge 
namjene dostavlja općinskom načelniku zapisnik sa 
sjednice Povjerenstva s javnog otvaranja ponuda te 
prijedlog odluke s obrazloženjem.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se 
svim ponuditeljima u roku 15 dana od dana donošenja.

Članak 11.
Općina Sunja obvezna je s ponuditeljem čija je 

ponuda utvrđena kao najpovoljnija sklopiti ugovor 
o zakupu u roku od 15 dana od dana kada je primio 
odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

Na temelju odluke o izboru najpovoljnije ponude 
općinski načelnik i podnositelj najpovoljnije ponude 
sklapaju ugovor o zakupu.

Povjerenstvo može predložiti općinskom načelniku 
da ne prihvati niti jednu ponudu te se natječaj može 
poništiti.

Članak 12.
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o 

postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta 
u poduzetničkim i poslovno poduzetničkim zonama u 
vlasništvu Općine Sunja (»Službeni vjesnik«, broj 12/13).

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 944-15/15-01/01
URBROJ: 2176/17-03-15-1
Sunja, 16. veljače 2015.

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

2.
Na temelju članka 51. Zakona o predškolskom 

odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97, 
107/07 i 94/13), Uredbe o nazivima radnih mjesta i 
koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 
(»Narodne novine«, broj 25/13 - 11/15) i članka 32. 
Statuta Općine Sunja (»Službeni vjesnik«, broj 30/09, 
26/10, 43/10, 12/13, 46/13 i 31/14), Općinsko vijeće 
Općine Sunja, na 8. sjednici održanoj 16. veljače 2015. 
godine, donijelo je 

O D L U K U
o kriterijima za utvrđivanje plaća i drugih 

primanja radnika u Dječjem vrtiću  
»Bambi« Sunja

Članak 1.
Osnovica za obračun plaće radnika Dječjeg vrtića 

»Bambi« Sunja jednaka je osnovici za obračun plaće 
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Sunja koju odlukom utvrđuje općinski načelnik.

Članak 2.
Koeficijenti za utvrđivanje radnika Dječjeg vrtića 

»Bambi« Sunja, iznose:

NAZIV RADNOG MJESTA KOEFICIJENTI
RAVNATELJ 1,80
ODGOJITELJ 1,22
RAČUNOVODSTVENI SURADNIK 1,22
KUHARICA 0,77
SPREMAČICA 0,74
MEDICINSKA SESTRA 1,22 
TAJNIK 1,22
DOMAR 0,74

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja djelatnika 
Dječjeg vrtića »Bambi« Sunja (»Službeni vjesnik«, broj 
52/06, 57/06, 47/07 i 12/13).

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 601-01/15-01/01
URBROJ: 2176/17-03-15-2
Sunja, 16. veljače 2015.

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

3.
Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predš-

kolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 
10/97, 107/07 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine 
Sunja (»Službeni vjesnik«, broj 30/09, 26/10, 12/13, 
46/13 i 31/14), a na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića »Bambi« Sunja, Općinsko vijeće Općine Sunja, 
na 8. sjednici održanoj dana 16. veljače 2015. godine, 
donijelo je

O D L U K U
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece 

u Dječji vrtić »Bambi« Sunja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način ostvarivanja 

prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić »Bambi« Sunja. 
(u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).
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Članak 2.
U Dječjem vrtiću ostvaruju se sljedeći programi za 

djecu predškolske dobi:
-  redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, 

zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi 
djece predškolske dobi (u daljnjem tekstu: re-
doviti programi) usklađeni s radnim vremenom 
zaposlenih roditelja i potrebama djeteta,

-  program predškole za djecu u godini prije po-
laska u osnovnu školu, 

-  posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju, 
alternativni programi, rano učenje stranih jezika, 
zdravstveni, športski, plesni, glazbeni, likovni, 
dramsko-scenski, informatički, ekološki, vjerski 
i drugi programi prema posebnim interesima i 
potrebama djece,

-  drugi programi predškolskog odgoja u skladu 
s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

Članak 3.
Pravo na upis u Dječji vrtić imaju djeca s prebiva-

lištem na području Općine Sunja, a ako ima slobodnih 
mjesta, u pojedine programe mogu se upisati i djeca 
roditelja s prebivalištem na području drugih gradova 
i općina, odnosno djeca roditelja koji nisu državljani 
Republike Hrvatske.

II. PREDNOST PRI UPISU

Članak 4.
Prednost pri upisu u Dječji vrtić određuje Komisi-

ja za upis djece pri Dječjem vrtiću prema sljedećim 
kriterijima:

- dijete roditelja invalida 
Domovinskog rata 10 bodova

- dijete oba zaposlena 
roditelja 10 bodova

- dijete koje živi samo 
s jednim zaposlenim 
roditeljem 10 bodova

- dijete samohranoga 
zaposlenog roditelja 20 bodova

- dijete u udomiteljskoj 
obitelji, bez roditelja ili bez 
odgovarajuće roditeljske 
skrbi 10 bodova

- dijete iz obitelji s troje ili 
više malodobne djece

1 bod za svako 
malodobno dijete

- dijete u godini prije polaska 
u osnovnu školu 1 bod

- dijete roditelja koji primaju 
doplatak za djecu 2 boda.

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slo-
bodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete 
s većim zbrojem bodova.

Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost 
pri upisu utvrđuje komisija za upis djece Dječjeg vrtića 
na temelju procjene stručnog tima o psihofizičkom sta-
tusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima 
i uvjetima koje Dječji vrtić može ponuditi.

Ako stručni tim na temelju dokumentacije o speci-
fičnim razvojnim i/ili zdravstvenim potrebama djeteta i 
inicijalnog razgovora s roditeljima, odnosno skrbnicima 
djece, uz nazočnost djeteta, ocijeni da se te potrebe ne 
mogu zadovoljiti u sklopu redovitog programa, komisija 
za upis djece odbit će zahtjev za upis djeteta u redoviti 
program i predložiti drugi odgovarajući program koji 
Dječji vrtić može ponuditi.

Roditelj je dužan prilikom upisa dostaviti i dokaze o 
činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

-  za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - 
rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,

-  za dijete oba zaposlena roditelja - potvrde 
poslodavaca o zaposlenju roditelja, 

-  za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim 
roditeljem - potvrda poslodavca o zaposlenju 
roditelja, presuda o razvodu braka ili drugi 
dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom 
kućanstvu, 

-  za dijete samohranoga zaposlenog roditelja 
- potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i 
dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list 
za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku 
drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu 
skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,

-  za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja 
ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - rješenje, 
odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je 
dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili 
bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

-  za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne 
djece - za svako dijete mlađe od 18 godina 
rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda 
s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola 
roditelja da predškolska ustanova može sama 
provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama 
rođenih,

-  za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 
- rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda 
s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola 
roditelja da predškolska ustanova može sama 
provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama 
rođenih,

-  za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu 
- rješenje o pravu na doplatak za djecu,

-  za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdrav-
stvene potrebe - relevantna dokumentacija za 
utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta.

Članak 5.
Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku 

bodovanja.
O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje 

komisija za upis djece na temelju dokumentacije 
i procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i 
potrebama djeteta za odgovarajućim programima i 
uvjetima koje Dječji vrtić može ponuditi.

Roditelj je dužan dostaviti nalaz i mišljenje tijela 
vještačenja ili rješenje centra za socijalnu skrb o posto-
janju teškoće u razvoju djeteta, uz obvezu odazivanja 
na poziv predškolske ustanove radi davanja mišlje-



Broj 4 - Stranica 105»SLUŽBENI VJESNIK«Petak, 20. veljače 2015.

nja stručnog tima o postojanju uvjeta za integraciju 
djeteta u redovite programe, uključivanje u posebnu 
odgojno-obrazovnu skupinu s posebnim programom 
za djecu s teškoćama u razvoju ili uključivanje u drugi 
odgovarajući program koji Dječji vrtić može ponuditi.

Članak 6.
Djeca koja žive u iznimno teškim socijalnim i zdrav-

stvenim prilikama ne podliježu postupku bodovanja.
O upisu djeteta koje živi u iznimno teškim soci-

jalnim i zdravstvenim prilikama odlučuje komisija za 
upis djece predškolske ustanove na temelju preporuke 
centra za socijalnu skrb i procjene stručnog tima o 
psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgo-
varajućim programima i uvjetima koje predškolska 
ustanova može ponuditi.

III. PROGRAM PREDŠKOLE

Članak 7.
Dječji vrtić dužan je samostalno ili u suradnji s 

drugim ustanovama osigurati ostvarivanje programa 
predškole u trajanju od 250 sati za svu zainteresiranu 
djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu 
uključena u redoviti ili posebni program predškolskog 
odgoja, a za djecu s teškoćama u razvoju dvije godine 
prije polaska u osnovnu školu.

IV. POSEBNI I DRUGI PROGRAMI

Članak 8.
Dječji vrtić može organizirati posebne cjelodnev-

ne, poludnevne i kraće programe te druge programe 
predškolskog odgoja u skladu s interesima i potreba-
ma djece i zahtjevima roditelja i postojanju uvjeta u 
Dječjem vrtiću.

Članak 9.
Postupak upisa djece u Dječji vrtić, ostvarivanje 

reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upi-
som djece u Dječji vrtić, podrobnije se uređuju općim 
aktom (Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i 
obveza korisnika u Dječjem vrtiću »Bambi« Sunja) kojeg 
donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Bambi« Sunja.

Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o kriterijima i prednostima pri upisu djece 
u Dječji vrtić »Bambi« Sunja (»Službeni vjesnik«, broj 
10/99 i 32/08).

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 601-01/15-01/02
URBROJ: 2176/17-03-15-2
Sunja, 16. veljače 2015.

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

4.
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi, (»Narodne novine«, 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13), članka 10. Zakona o trgovini 
(»Narodne novine«, broj 27/08, 96/08, 116/08, 76/09, 
114/11, 68/13 i 30/14), članka 49. Pravilnika o mini-
malnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u 
kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i 
uvjetima za prodaju roba izvan prostorija (»Narodne 
novine«, broj 37/98, 73/02, 154/02 i 14/06), članka 
3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne 
novine«, broj 36/95 do 147/14), članka 3. Odluke o 
osnivanju Pogona za komunalne djelatnosti (»Službeni 
vjesnik«, broj 13/95) i članka 32. Statuta Općine Sunja 
(»Službeni vjesnik«, broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 
46/13 i 31/14), Općinsko vijeće Općine Sunja, na 8. 
sjednici održanoj 16. veljače 2015. godine, donijelo je 

O D L U K U
o Izmjenama i dopunama Odluke o stočnom 

sajmu u Sunji

Članak 1.
U Odluci o stočnom sajmu u Sunji (»Službeni vje-

snik«, broj 26/94 i 3/99) članak 4. mijenja se i glasi:
»Stočni sajam Općine Sunja održava se svaki prvi 

petak u mjesecu u Sunji u ulici Sajmište.«

Članak 2.
Zadužuje se Pogon za komunalne djelatnosti da 

obavijesti nadležne službe o promjeni dana održavanja 
Stočnog sajma u Sunji.

 
Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 380-01/94-01/01
URBROJ: 2176/17-03-15-3
Sunja, 16. veljače 2015.

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

5.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sunja (»Služ-

beni vjesnik« Općine Sunja broj 30/09, 26/10, 43/10, 
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12/13, 46/13 i 31/14), a na prijedlog Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića »Bambi« Sunja, Općinsko vijeće Op-
ćine Sunja, na 8. sjednici održanoj 16. veljače 2015. 
godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

I.
Usvaja se Financijski plan Dječjeg vrtića »Bambi« 

Sunja za 2015. godinu s projekcijom financijskog plana 
za 2015, 2016. i 2017 godinu.

II.
Financijski plan iz točke I. ovog Zaključka čini nje-

gov sastavni dio koji se ne objavljuje u »Službenom 
vjesniku« Općine Sunja.

 III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 402-02/15-01/01
URBROJ: 2176/17-03-15-2
Sunja, 16. veljače 2015.

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

6.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sunja (»Služ-

beni vjesnik«, broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13 i 
31/14), Općinsko vijeće Općine Sunja, na 8. sjednici 
održanoj 16. veljače 2015. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

I.
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog vijeća Općine 

Sunja za 2014. godinu, u tekstu kako je predloženo.

II.
Izvješće o radu Općinskog vijeća Općine Sunja za 

2014. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/15-01/03
URBROJ: 2176/17-03-15-2
Sunja, 16. veljače 2015.

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

7.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sunja (»Služ-

beni vjesnik«, broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13 
i 31/14), nakon razmatranja Studije predizvedivosti i 
analize troškova i koristi za projekt »Poljoprivredno 
sabirno-distributivni centar sa aukcijskom dvoranom 
u Sunji, Općinsko vijeće Općine Sunja, na 8. sjednici 
održanoj 16. veljače 2015. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

I.

Općinsko vijeće podržava daljnji nastavak aktiv-
nosti za realizaciju projekta »Poljoprivredno sabirno-
distributivni centar sa aukcijskom dvoranom u Sunji«.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 304-01/14-01/06
URBROJ: 2176/17-03-15-3
Sunja, 16. veljače 2015.

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

8.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sunja (»Služ-

beni vjesnik«, broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13 
i 31/14), nakon razmatranja zamolbe NIL-Ž d.o.o. iz 
Siska za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Sunja, 
Općinsko vijeće Općine Sunja, na 8. sjednici održanoj 
16. veljače 2015. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

I.

Općinsko vijeće odobrava provođenje postupka 
prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Sunja, ozna-
čene kao k.č.br. 1184/1 k.o. Sunja putem javnog 
natječaja, po tržišnoj vrijednosti utvrđenoj od strane 
Porezne uprave.
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II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 944-01/15-01/10
URBROJ: 2176/17-03-15-2
Sunja, 16. veljače 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dalibor Medved, ing., 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.
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