SLUŽBENI VJESNIK

2021.

BROJ: 48

SRIJEDA, 18. KOLOVOZA 2021.

GODINA LXVII

SADRŽAJ
11.

15.

Odluka o imenovanju osobe zadužene
za nepravilnosti

2073

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno
provesti stratešku procjenu utjecaja na
okoliš za VII. Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Grada Petrinje

16.

Odluka o osnivanju Savjeta gradonačelnika Grada Gline

2074

OPĆINA DVOR
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

GRAD GLINA
AKTI GRADONAČELNIKA

GRAD NOVSKA
AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA
DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PRAVNE
POSLOVE I JAVNU NABAVU
2.

3.

Ispravak Odluke o izdavanju suglasnosti
za provedbu ulaganja na području Grada Novske za projekt »Rekonstrukcija i
opremanje Vatrogasnog doma Plesmo«
Ispravak Odluke o izdavanju suglasnosti
za provedbu ulaganja na području Grada Novske za projekt »Rekonstrukcija i
opremanje Društvenog doma i pomoćnih
zgrada Stara Subocka«

3.

2075

8.

2075

2075

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Lekenik

2078

OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
10.

Odluka o imenovanju koordinatora za
pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

2077

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

GRAD PETRINJA
AKTI GRADONAČELNICE
10.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenoga upravnog
odjela Općine Dvor

2076

Odluka o započinjanju postupka ocjene
o potrebi provedbe strateške procjene
utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Sunja

2078

GRAD GLINA

AKTI GRADONAČELNIKA
15.
Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu
unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«,
broj 78/15 i 102/19) i članka 48. Statuta Grada Gline
(»Službeni vjesnik«, broj 16/13, 22/14, 8/18, 10/18,
76/18 - pročišćeni tekst, 9/20 i 5/21), gradonačelnik
Grada Gline donosi
ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
I.
Ovom Odlukom imenuje se Katica Filipović, struč.
spec.oec, privremena pročelnica Ureda gradonačelnika
osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Glina.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:
Telefon: 044/551-633
E-mail: katica.filipovic@grad-glina.hr
II.
Osoba iz točke I. ove Odluke obvezna je:
- za svaku zaprimljenu obavijest/prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj
nepravilnosti
- obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj
obavijesti/prijavi o nepravilnosti
- procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o
nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga
odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica
unutar institucije ili institucije iz nadležnosti

Stranica 2074 - Broj 48
-

-

»SLUŽBENI VJESNIK«

odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju
nepravilnosti u skladu s odredbama Pravilnika
o postupanju i izvještavanja o nepravilnostima
u upravljanju sredstvima institucija u javnom
sektoru
predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje
nepravilnosti

-

pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima

-

pružati stručnu pomoć institucijama iz nadležnosti u postupku utvrđivanja nepravilnosti
i predlaganja mjera i aktivnosti za njihovo
otklanjanje

-

pripremiti objedinjena godišnje izvješće o nepravilnostima.
III.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o
imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (»Službeni vjesnik«, broj 8/18).
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADONAČELNIK
KLASA: 470-01/21-01/01
URBROJ: 2176/20-01-21-1
Glina, 16. kolovoza 2021.
Gradonačelnik
Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., v.r.

Srijeda, 18. kolovoza 2021.

određena područja od interesa za Grad Glinu s ciljem
pronalaženja najpovoljnijih rješenja za razvoj Grada
Gline iz područja razvojnih projekata i obnove.
Članovi Savjeta savjetuju i informiraju gradonačelnika o području za koje su imenovani.
II.
Savjet ima pet članova koje posebnim rješenjima
imenuje i razrješava gradonačelnik.
Članovi Savjeta između sebe biraju predsjednika
Savjeta.
III.
Članovima Savjeta su dostupni svi službeni materijali, dokumenti i podaci potrebni za njihov rad.
IV.
Članovi Savjeta svoju dužnost obavljaju počasno
i za to nemaju pravo na naknadu kao ni druga prava
iz radnog odnosa, osim naknade stvarnih troškova.
V.
O radu Savjeta se vodi Zapisnik.
Članovi Savjeta o svom radu donose odluke, zaključke, analize, preporuke i mišljenja.
VI.
Članovi Savjeta imaju pravo sudjelovati u protokolarnim događanjima Grada Gline kao i po nalogu
gradonačelnika javno istupati u područjima za koja
su zaduženi.
VII.
Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja
upravno tijelo u čijem djelokrugu poslova su opći poslovi.
VIII.

16.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19 i 144/20), članka 49. Statuta Grada
Gline (»Službeni vjesnik«, broj 16/13, 22/14, 8/18,
10/18, 76/18 - pročišćeni tekst, 9/20 i 5/21), gradonačelnik Grada Gline, dana 16. kolovoza 2021. godine,
donio je
ODLUKU
o osnivanju Savjeta gradonačelnika Grada Gline
I.
Savjet gradonačelnika Grada Gline (u daljnjem
tekstu: Savjet) osniva se kao stalno radno tijelo gradonačelnika Grada Gline iz reda stručnih osoba za

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o osnivanju Savjeta gradonačelnika Grada
Gline (»Službeni vjesnik«, broj 32/21).
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/08
URBROJ: 2176/20-01-21-2
Glina, 16. kolovoza 2021.
Gradonačelnik
Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., v.r.

Srijeda, 18. kolovoza 2021.
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GRAD NOVSKA

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PRAVNE POSLOVE I
JAVNU NABAVU
2.
Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornikom,
utvrđeno je da tekst Odluke o izdavanju suglasnosti
za provedbu ulaganja na području Grada Novske za
projekt »Rekonstrukcija i opremanje Vatrogasnog doma
Plesmo« koja je objavljena u »Službenom vjesniku«,
broj 41/21 od 15. srpnja 2021. godine ne odgovara u
cijelosti tekstu izvornika, te se daje
ISPRAVAK
Odluke o izdavanju suglasnosti za provedbu
ulaganja na području Grada Novske za projekt
»Rekonstrukcija i opremanje Vatrogasnog
doma Plesmo«
U Odluci o izdavanju suglasnosti za provedbu
ulaganja na području Grada Novske za projekt »Rekonstrukcija i opremanje Vatrogasnog doma Plesmo«,
u naslovu Odluke, te u zadnjoj rečenici točke I., iza
riječi »projekt«, umjesto riječi »Rekonstrukcija i opremanje Vatrogasnog doma u Plesmu« trebaju stajati
riječi »Rekonstrukcija i opremanje Vatrogasnog doma
Plesmo«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE
DJELATNOSTI, PRAVNE POSLOVE I
JAVNU NABAVU
KLASA: 361-02/21-01/9
URBROJ: 2176/04-05-21-2
Novska, 18. kolovoza 2021.

3.
Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornikom,
utvrđeno je da tekst Odluke o izdavanju suglasnosti
za provedbu ulaganja na području Grada Novske za
projekt »Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma
i pomoćnih zgrada Stara Subocka« koja je objavljena
u »Službenom vjesniku«, broj 41/21 od 15. srpnja
2021. godine ne odgovara u cijelosti tekstu izvornika,
te se daje
ISPRAVAK
Odluke o izdavanju suglasnosti za provedbu
ulaganja na području Grada Novske za projekt
»Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma i
pomoćnih zgrada Stara Subocka«
U Odluci o izdavanju suglasnosti za provedbu
ulaganja na području Grada Novske za projekt »Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma i pomoćnih zgrada Stara Subocka«, u naslovu Odluke, te u
zadnjoj rečenici točke I., iza riječi »projekt«, umjesto
riječi »Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma
Stara Subocka« trebaju stajati riječi »Rekonstrukcija
i opremanje Društvenog doma i pomoćnih zgrada
Stara Subocka«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE
DJELATNOSTI, PRAVNE POSLOVE I
JAVNU NABAVU
KLASA: 350-07/21-01/8
URBROJ: 2176/04-05-21-2
Novska, 18. kolovoza 2021.

Pročelnica
Sonja Marohnić - Horvat, dipl.iur., v.r.

Pročelnica
Sonja Marohnić - Horvat, dipl.iur., v.r.

GRAD PETRINJA
AKTI GRADONAČELNICE

10.
Na temelju članka 49. stavka 4. točke 27. i 34. u
svezi sa člankom 16. stavkom 2. Statuta Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik«, broj 14/13, 52/14, 68/17, 9/18,
13/18 - ispr., 59/18, 7/20 i 12/21), gradonačelnica
Grada Petrinje dana 21. srpnja 2021. godine donijela je
ODLUKU
o imenovanju koordinatora za pitanja hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata
Članak 1.
Nenad Bužanić iz Petrinje, Braće Hanžek 2/1
imenuje se u koordinatora za pitanja branitelja iz
Domovinskog rata.

Članak 2.
Za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke
određuje se naknada od 750,00 kn (slovima: sedamstopedeset kuna) mjesečno u neto iznosu.
Članak 3.
Koordinator za pitanja branitelja iz Domovinskog
rata, kad obavlja poslove koordinatora iz članka 1. ove
Odluke, pored naknade utvrđene ovom Odlukom ima
pravo na uporabu službenog automobila u vlasništvu
Grada i, iznimno, troškove smještaja po posebnom
odobrenju gradonačelnice.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNICA
KLASA: 013-05/21-01/02
URBROJ: 2176/06-02-21-1
Petrinja, 21. srpnja 2021.
Gradonačelnica
Magdalena Komes, dipl. iur., v.r.

Srijeda, 18. kolovoza 2021.

(2)		 VII. Izmjene i dopune PPUG-a Petrinje izrađuju
se u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe
uzrokovane potresima koji su 28. i 29. prosinca 2020. godine pogodili područje Grada
Petrinje.
III.
(1) U cilju utvrđivanja da VII. Izmjene i dopune
PPUG-a Petrinje nemaju vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine Grada
Petrinje zatražio je mišljenja o potrebi strateške
procjene od javnopravnih tijela navedenih u članku
VII. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene.
(2) U tijeku postupka zaprimljena su sljedeća
mišljenja:

11.
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša
(»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18
i 118/18) i članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (»Narodne
novine«, broj 61/14 i 3/17) i članka 49. stavka 4. točke
34. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj
14/13, 52/14, 68/17, 9/18, 13/18 - ispr., 59/18, 7/20 i
12/21), gradonačelnica Grada Petrinje dana 28. srpnja
2021. godine donijela je

-

Mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije od 20. svibnja 2020.
godine da nije potrebno izraditi stratešku procjenu
utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Petrinje (KLASA:
351-02/20-02/08, URBROJ: 2176-117-05-20-2);

-

Dopis Ministarstva zaštite okoliša i energetike
od 30. travnja 2020. godine da nemaju zakonsku
pretpostavku za izdavanje mišljenja u postupku
ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš za planove koji se donose na lokalnoj
razini (KLASA: 612-07/20-35/16, URBROJ:
517-05-2-3-20-2);

-

Mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije od 5. svibnja 2020. godine da za
predmetni plan nije potrebno provoditi postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš (KLASA:
351-03/20-05/31, URBROJ: 2176/01-08/14-20-2),
te mišljenje (KLASA: 351-03/20-05/44, URBROJ:
2176/01-08/11-20-2 od 15. rujna 2020.);

-

Mišljenje Hrvatskih šuma d.o.o. od 27. travnja
2020. godine da za predmetni plan nije potrebno
provoditi postupak strateške procjene utjecaja
na okoliš (KLASA: SI/20-01/419, URBROJ: 0800-05/05-20-02) i ponovljeno mišljenje (KLASA:
SI/20-01/419, URBROJ: 08-00-05/05-20-02 od
10. rujna 2020.);

-

Mišljenje Hrvatskih voda od 18. rujna 2020.
godine da za predmetni plan nije potrebno
provoditi postupak strateške procjene utjecaja
na okoliš (KLASA: 350-02/09-01/0000790, URBROJ: 374-3110-1-20-40);

-

Rješenje Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije od 16. prosinca 2020. godine
da su VI. Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Grada Petrinje prihvatljive za ekološku
mrežu (KLASA: UP/I-351-02/20-10/14, URBROJ:
2176/01-08/11-20-11).

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
VII. Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Grada Petrinje
I.
(1) Gradonačelnik Grada Petrinje je dana 31. svibnja
2021. godine donio Odluku o započinjanju postupka
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
za VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Grada Petrinje (KLASA: 351-03/20-01/04, URBROJ:
2176/06-02-21-22), prema kojoj je Grad Petrinja proveo
postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
na okoliš za VII. Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Grada Petrinje.
(2) U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene
utvrđeno je da VII. Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Grada Petrinje neće imati vjerojatno značajan
utjecaj na okoliš, temeljem čega se utvrđuje da nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
II.
Razlozi za izradu i donošenje VII. Izmjena i dopuna
PPUG-a Grada Petrinje utvrđeni člankom 4. Odluke
o izradi su:
(1)		 VII. Izmjene i dopune PPUG-a Petrinje izrađuju
se u ostvarivanja preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata Grada Petrinje i zaprimljenih
pojedinačnih inicijativa pravnih i fizičkih osoba
za koje je stručnom analizom Nositelja izrade
utvrđena osnovanost pokretanja postupka za
izmjene i dopune PPUG-a Petrinje,

IV.
U provedenom postupku ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš sagledan je mogući utjecaj
planiranih VII. Izmjena i dopuna PPUG-a Petrinje na
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sastavnice okoliša te je primjenom kriterija za utvrđivanje da nemaju vjerojatno značajan utjecaj na okoliš
VII. Izmjene i dopune PPUG-a Petrinje iz Priloga II.
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana
i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 61/14
i 3/17) i slijedom mišljenja nadležnih javnopravnih
tijela iz točke III. ove Odluke, utvrđeno je da VII.
Izmjene i dopune PPUG-a Petrinje vjerojatno neće
imati značajan utjecaj na okoliš i prirodu te stoga nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
te da su predmetne izmjene i dopune prihvatljive za
ekološku mrežu.
V.
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo
i zaštitu okoliša Grada Petrinje je o ovoj Odluci dužan
informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti
okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15,
12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite

okoliša (»Narodne novine«, broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
VI.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje
i na službenoj internetskoj stranici Grada Petrinje
www.petrinja.hr.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNICA
KLASA: 351-03/20-01/04
URBROJ: 2176/06-02-21-45
Petrinja, 28. srpnja 2021.
Gradonačelnica
Magdalena Komes, dipl. iur., v.r.

OPĆINA DVOR

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
3.

Stručno znanje:

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11 i
4/18), članka 40. stavka 3. alineje 8. Statuta Općine
Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 7/21) i članka 7. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 13/10),
općinski načelnik Općine Dvor, na prijedlog vršitelja
dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Dvor, donosi
PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenoga upravnoga odjela Općine Dvor
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenoga
upravnoga odjela Općine Dvor (»Službeni vjesnik«,
broj 31/19), glava III. Klasifikacija radnih mjesta nazivi
i opisi poslova u članku 11. redni broj 3. briše se tekst:
»Radno mjesto u kategoriji potkategorija Viši
savjetnik - VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE,
POSLOVE OPĆINSKOGA VIJEĆA I OPĆINSKOGA
NAČELNIKA.

-

magistar pravne struke ili stručni specijalist
pravne struke,

-

najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-

položen državni stručni ispit i

-

poznavanje rada na računalu.

Broj izvršitelja: 2 (dva).
OPIS POSLOVA:
-

brine o pravovremenoj pripremi i organizaciji
sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih
tijela - 10%,

-

daje pravna mišljenja u vezi s radom Općinskog
vijeća - 5%,

-

vodi brigu o usklađenosti prijedloga općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća sa zakonskim
i drugim propisima - 10%,

-

izrađuje konačne tekstove donesenih akata
Općinskog vijeća - 5%,

-

izrađuje nacrte prijedloga općih i drugih akata
koje donosi Općinsko vijeće i njegova radna
tijela osim u slučaju kada izrada tih akata spada
u nadležnost drugih djelatnika Jedinstvenog
upravnog odjela - 20%,

-

izrađuje nacrte akata koje donosi općinski
načelnik, osim kada izrada tih akata spada
u nadležnost drugih djelatnika Jedinstvenog
upravnog odjela - 20%,

-

dostavlja opće akte Uredu državne uprave
u Sisačko-moslavačkoj županiji i nadležnom
središnjem tijelu državne uprave radi nadzora
nad njihovom zakonitošću - 2%,

Redni broj: 3
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija:
II Potkategorija: viši savjetnik
Klasifikacijski rang: 4
Naziv: VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE,
POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA
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-

sudjeluje u provođenju postupaka javne
nabave - 5%,

-

pruža savjetodavnu i stručnu pomoć drugim
djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela u
izradi nacrta akata i primjeni propisa - 5%,

- zastupa Općinu Dvor pred sudovima i tijelima
državne uprave, na temelju pisane punomoći
općinskog načelnika - 3%,
-

obavlja imovinsko-pravne poslove - 10%,

-

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela - 5%.

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju
radnog mjesta:
-

-

stupanj složenosti poslova: uključuje izradu akata,
izvješća i informacija iz djelokruga upravnoga
tijela, pripremu i provedbu programa i projekata
iz nadležnosti upravnoga tijela, komunikaciju s
nadležnim tijelima te izvršenje drugih složenijih
poslova,
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-

stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost
za materijalne resurse s kojima službenik radi,
pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te
provedbu odluka iz odgovarajućeg područja,

-

stupanj stručne komunikacije: uključuje kontakte
unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja
savjeta, prikupljanja i razmjene informacija.«.
Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 023-05/21-01/08
URBROJ: 2176/08-01-21-01
Dvor, 18. kolovoza 2021.

stupanj samostalnosti u radu: uključuje povremeni
nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg
službenika,

Općinski načelnik
Nikola Arbutina, v.r.

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

8.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11,
4/18 i 112/19), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u
lokanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 74/10 i 125/14), članka 48. stavka 1.
točke 10. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«,
broj 9/21), članka 9. stavka 2. Odluke o ustrojstvu
i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 39/20), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Lekenik, općinski načelnik Općine Lekenik, donosi
PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lekenik
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«,

broj 42/20), u članku 5., u opisu standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja za radno mjesto 2. Viši
savjetnik za gospodarstvo, društvene djelatnosti i
upravljanje projektima, riječi: »magistar struke ili
stručni specijalist javno upravne ili poslovno upravne
- ekonomske struke« mijenjaju se tako da sada glase:
»magistar struke ili stručni specijalist pravne struke«.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 023-05/21-01/02
URBROJ: 2176/12-02-21-02
Lekenik, 17. kolovoza 2021.
Općinski načelnik
Ivica Perović, ing.prom., v.r.

OPĆINA SUNJA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
10.
Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti
okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15,

12/18 i 118/18), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
(»Narodne novine«, broj 3/17), članka 49. Statuta Op-
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ćine Sunja (»Službeni vjesnik«, broj 9/21) i mišljenja
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo
i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, KLASA: 351-03/21-05/01, URBROJ: 2176/01-08/13-21-2
od 4. veljače 2021. godine, općinski načelnik Općine
Sunja donosi

Članak 5.
Osnovni razlozi za izradu IV. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Sunja su:
-

usklađenje sa Zakonom te drugim zakonima i
propisima;

-

usklađenje s Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 4/01, 12/10, 10/17,
12/19 i 23/19 - pročišćeni tekst);

-

usklađenje sa zahtjevima koje nadležna javnopravna tijela dostavljaju temeljem članka 90.
Zakona;

-

izmjene tekstualnog i grafičkog dijela Plana
temeljem razmatranja prijedloga i inicijativa
pravnih i fizičkih osoba za izmjene Plana koji
su podneseni Općini Sunja sukladno članku 85.
Zakona;

-

izrada ID Plana na novim katastarskim podlogama u HTRS96/TM te uvrštenje korigiranih
administrativnih granica općine i naselja;

-

analiza građevinskih područja svih naselja te
njihova korekcija nakon utvrđivanja neizgrađenih i izgrađenih dijelova građevinskih područja
naselja;

-

analiza i korekcija svih izdvojenih građevinskih
područja izvan naselja koja su planirana za sve
namjene osim za stambenu;

-

analiza svih infrastrukturnih koridora (uključivo i
komunalnu infrastrukturu) te njihova korekcija u
skladu sa zahtjevima nadležnih tijela određenih
posebnim propisima;

-

izmjene tekstualnog i grafičkog dijela Plana
temeljem razmatranja prijedloga i inicijativa
Općine Sunja;

-

ispravci uočenih tehničkih pogrešaka u tekstualnom i grafičkom dijelu Plana;

-

eventualne druge izmjene planskih postavki
za koje je uočeno da dovode do problema u
provedbi Plana.

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi
provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš
za IV. izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Sunja
Članak 1.
Donosi se Odluka o započinjanju postupka ocjene
o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na
okoliš za izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Sunja (u daljnjem tekstu: Odluka).
Članak 2.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja
na okoliš za IV. izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Sunja. Postupak izrade IV. izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja
započeo je donošenjem Odluke o izradi IV. izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja
koja je usvojena 14. travnja 2021. godine (»Službeni
vjesnik«, broj 25/21).
Postupak ocjene o potrebi provedbe strateške
procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Sunja provodi Općina Sunja u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije.
Članak 3.
Nositelj izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Sunja i nadležno tijelo za provođenje
postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene
utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Sunja je Jedinstveni upravni
odbor Općine Sunja.
Članak 4.
Cilj izrade i donošenja ID Plana je svrsishodnije
i racionalnije stvaranje planskih pretpostavki za ravnomjeran gospodarski, društveni i prostorni razvoj
Općine Sunja te povećanje kvalitete života i mogućnosti gospodarskog razvoja na području Općine Sunja.
Prostorno planska rješenja trebaju jasnije i kvalitetnije definirati uvjete građenja u prostoru u skladu s
mogućnostima i potrebama korisnika prostora usklađen
s okolišnim polazištima, principima zaštite prirodnih
i kulturnih dobara te načelima prostorne održivosti.
U izradi ID Plana koristit će se postojeća prostorno
planska dokumentacija te raspoloživa dokumentacija
koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i
osobe određeni posebnim propisima, a koje će se
pribaviti tijekom izrade ID Plana.
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Članak 6.
Prostorni plan uređenja Općine Sunja obuhvaća cjelovito područje Općine Sunja, u njenim administrativnim
granicama, a što je definirano člankom 75. Zakona. ID
Plana bi se vršile u cijelom svojem obuhvatu.
Ovim ID Plana granice Općine Sunja i granice
naselja bit će usklađene s podacima iz Središnjeg
registra prostornih jedinica Državne geodetske uprave.
Članak 7.
Sukladno načelu vertikalne integracije u prostornom uređenju IV. izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Sunja moraju biti u skladu s planovima višeg reda, prvenstveno u skladu s uvjetima i
smjernicama određenima Prostornim planom uređenja
Sisačko-moslavačke županije.
Članak 8.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o
potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš
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za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Sunja propisane su odredbama Zakona o
zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13,
78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 3/17).
Članak 9.
Jedinstveni upravni odjel Općine Sunja dostavit
će, sukladno članku 29. stavku 7. Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš,
u roku od osam dana od donošenja ove Odluke zahtjev
za davanje mišljenja o potrebi provedbe strateške
procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Sunja prema ovoj
Odluci sljedećim tijelima:
1. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo
i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije,
Rimska 28, 44000 Sisak
2. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske,
Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku, Nikole Tesle 17, 44000
Sisak;
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja,
Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80,
10000 Zagreb;
4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište,
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb;
5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva,
lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000
Zagreb;
6. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije
- Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača;
7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica Grada Vukovara 220, 10000
Zagreb;
8. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za
mali sliv »Banovina«, Obala Ruđera Boškovića
10, 44000 Sisak;
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9. Hrvatske šume, Uprava šuma Sisak, Ul. Josipa
Runjanina 12, 44000 Sisak;
10. Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, Trg bana Josipa Jelačića 6,
44000 Sisak.
Članak 10.
U postupku ocjene o potrebi provedbe strateške
procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Sunja dostavit
će se i zahtjev Ministarstvu gospodarstva i održivog
razvoja, Upravi za zaštitu prirode, radi provođenja
postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku
mrežu.
Članak 11.
Prije donošenja Odluka u postupku ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš
za izradu IV. izmjena i dopuna PPUO-a, Jedinstveni
upravni odjel Općine Sunja dužan je o provedenom
postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela
za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Sisačko-moslavačke županije.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« i na službenoj
internetskoj stranici Općine Sunja.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 350-01/20-01/11
URBROJ: 2176/17-01-21-93
Sunja, 23. srpnja 2021.
Općinski načelnik
Grga Dragičević, 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.

