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GRAD NOVSKA

AKTI VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
1.
PROGRAM
rada i Financijski plan Vijeća srpske nacionalne
manjine Grada Novske za 2021. godinu
Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Novske
(VSNM Grada Novske), radi sudjelovanja srpske
nacionalne manjine u javnom životu Grada Novske,
a osobito radi razmatranja i predlaganja uređivanja i
rješavanja pitanja vezanih s ostvarivanjem i zaštitom
prava i sloboda srpske nacionalne manjine, predviđa

više programskih aktivnosti, svih u cilju promocije
interesa srpske manjine na području Grada, kao i
razvoja građanskog društva u kojem su manjinska
prava zaštićena i prihvaćena od većinskog naroda.
Program će se provoditi u okviru odobrenih sredstava
od strane Grada. Po mogućnosti, Vijeće će se javljati
i na otvorene natječaje iz domene javnog sektora,
u kojima će moći realizirati zadatke i programe iz
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u RH.
Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih
manjina, članak 31., Vijeće srpske nacionalne manjine
Grada Novske će:
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aktivno sudjelovati u izradi prijedloga izmjena
i dopuna svih zakonskih propisa i statutarnih
odredbi koji se odnose na prava srpske nacionalne manjine
- isticati kandidate za dužnosti u tijelima jedinica regionalne uprave i samouprave
nakon što bude obaviješteno, raspravljati će s
radnim tijelima Grada Novska o pitanjima koja
se tiču položaja srpske nacionalne manjine
- davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na regionalnom
nivou namijenjene srpskoj nacionalnoj manjini
i manjinskim pitanjima
- kontinuirano pratiti primjenu manjinskih prava u
praksi, posebno u primjeni načela ravnomjerne
zastupljenosti pripadnika srpske manjine u
predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima
jedinica samouprave.
Pored ovih ciljeva, VSNM Grada Novske će aktivno
raditi na:
- Izradi programa i projekata za provođenje aktivnosti Vijeća;
- Suradnju i koordinaciji Vijeća srpske nacionalne
manjine na regionalnom nivou;
- Suradnja Vijeća srpske nacionalne manjine
sa Nacionalnom koordinacijom Vijeća srpske
nacionalne manjine;
- Suradnja sa Savjetom za nacionalne manjine
Vlade Republike Hrvatske;
- Suradnja s relevantnim institucijama i organizacijama.
Od programskih djelatnosti, a u skladu sa financijskim mogućnostima, Vijeće će dati prioritet dolje
navedenim aktivnostima:

područja Novske - ovim Programom je obuhvaćeno više sfera - vjerski praznici (poput Božića,
Uskrsa, Svetog Đorđa, Duhova, krsne slave,
Svetog Nikole, Svetih novomučenika Jasenovačkih), NOB i antifašizam (npr. komemoracija
u Jasenovcu, selima stradalih u pogromu augusta 1942., obilježavanje 22. 6. i osnivanja 12.
slavonske brigade…), obilježavanje stradanja
srpskog naroda u ratu 1991. - 1995.

-

-

Obrazovanje i jezik
Vijeće će u sljedećem periodu u granicama svojih
mogućnosti provoditi aktivnosti:
- poticati dodatnu nastavu na srpskom jeziku;
- poticati nastavu pravoslavnog vjeronauka;
- organizirati aktivosti za naše najmlađe;
- provoditi projekte koji su povezani s učenjem
srpskog jezika i pisma.
Kultura
-

Vijeće će nastaviti sa obilježavanjem značajnih
datuma i događaja iz historije srpskog naroda sa

U suradnji sa udrugama organizirati okrugle
stolove i predavanja povodom historijskih, političkih i kulturnih događaja, ali i aktualnih tema
posvećenih očuvanju nacionalnog, religijskog i
kulturnog identiteta.

Suradnja
-

Surađivati s nadležnim državnim tijelima i tijelima Grada po pitanjima poboljšanja položaja
pripadnika srpske zajednice

-

Uspostaviti bolji oblik suradnje sa SKD »Prosvjeta«, zajedničkim osmišljavanjem i realizacijom
programa na području kulture i obrazovanja

-

Uspostaviti suradnju s SPD »Privrednikom« u
obavljanju tradicije pomoći u školovanju đaka
slabijeg imovnog stanja (pomoć Fondu Vladimir
Matijević)

-

Nastaviti suradnju s Generalnim konzulatom
Republike Srbije u Vukovaru i Ambasadom u
Zagrebu radi institucionalnog jačanja zajednice,
razmjene kulturnih aktivnosti između Matice i
naše zajednice

-

Nastaviti suradnju sa Srpskom pravoslavnom
crkvom, odnosno Eparhijom slavonskom Crkvena opština Rajić i Crkvena opština Paklenica
radi provođenja vjerskih, kulturnih i tradicijskih
aktivnosti naše zajednice

-

Nastaviti će se suradnju sa organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama
te vijećima srpske i drugih nacionalnih manjina.

Savjetovanje građana
Izuzetno težak društveni položaj srpske zajednice,
još uvijek negativna percepcija u javnosti te brojni povratnici i sunarodnjaci koji nam se obraćaju za pomoć
zahtjeva pružanja savjetodavne pomoći i direktni kontakt
s nadležnim državnim institucijama. Karakteristični
problemi srpske zajednice na našem području su još
uvijek stambeno zbrinjavanje povratnika, neriješeni
povrat imovine, statusna pitanja, sigurnosna pitanja,
diskriminacija kod zapošljavanja i dr. stoga, cilj nam
je nastaviti suradnju s Srpskim narodnim vijećem i
osigurati besplatnu pravnu pomoć u Novskoj.

Četvrtak, 18. veljače 2021.

Stvaranje preduslova za rad Vijeća
U narednom periodu, potrebno je raditi na trajnom
osiguranju prostora za rad Vijeća. Isto tako, fokus
će biti na formiranje i jači rad radnih tijela Vijeća,
odnosno Odbora.
Socioekonomsko jačanje zajednice
-

Organizirati info radionice za poljoprivrednike,
obrtike i poduzetnike s ciljem informiranja o
mogućnostima ESF-a i Programa ruralnog
razvoja

-

Raditi na organizaciji posjeta sajmovima za
poljoprivrednike i poduzetnike.

Pored ovih aktivnosti, Vijeće će nastaviti davati
svoj doprinos u sljedećim aktivnostima:
-

Proširivati i unaprijediti suradnju s drugim vijećima nacionalnih manjina na području Grada
Novske.

Četvrtak, 18. veljače 2021.

OBILJEŽAVANJE STRADANJA U BLJESKU
- Odlazak na Liturgiju u crkvi u Okučanima na 1.
maj.

Pregled najvažnijih aktivnosti:
PROSLAVA BADNJAKA, 6. 1. 2021.
-

KRSNA SLAVA VSNM Grada Novske - proslava

angažman članova VSNM oko podjele kuhanog
vina i čaja u pravoslavnim hramovima u Rajiću
i Paklenici.

PROSLAVA SVETOG NIKOLE
- U saradnji s SPC u Hrvatskoj Eparhija Slavonska te crkvenim opštinama Rajić i Pakalenica
organizirati manifestaciju za djecu i mlade uz
podjelu paketića. Osigurati sredstva za paketiće,
osvježenje, hranu i prijevoz.

PROSLAVA USKRSA U NOVSKOJ
-

Pomoći u organizaciji proslave Uskrsa u crkvenim opštinama Rajić i Paklenica te Eparhija
Slavonska te osigurati sredstva za osvježenje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

POSJETA MLAKI I JASENOVCU
-
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U saradnji s SPC Republike Hrvaske, Eparhija
Slavonska te crkvene opštine Rajić i Paklenica
osigurati prijevoz za vjernike na Liturgiju u Mlaki
i Jasenovcu za obilježanje proboja logoraša 22.
aprila.

U Novskoj 12. studenoga 2020.
Predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine
Grada Novske
Dimitrije Maletić, v.r.

Usklađeni Financijski plan za 2021. godinu
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU
IZVOR PRIHODA
IZNOS KN
Proračun Grada Novska
5.000,00 kn
Proračun Grada Novska isplatu naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća
srpske nacionalne manjine u Gradu Novska
13.300,00 kn
UKUPNO:
18.300,00 KN
TROŠKOVI PROSTORA I REŽIJE
Računovodstvene usluge
Ukupno:

Usluge

12

500,00 kn
500,00 kn

Materijal
Usluge

12
12

300,00 kn
350,00 kn
650,00 kn

MATERIJALNI TROŠKOVI UREDA
Kancelarijski materijal
Bankarske usluge
UKUPNO I.
TROŠKOVI OBAVLJANJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

AKTIVNOST

JEDINICA MJ.

Proslava Badnjaka
Po događaju
Posjeta Mlaki i Jasenovcu povodom 22. 4., proboj
Po događaju
logoraša
Obilježavanje stradavanja u Bljesku
Po događaju
Krsna slava
Po događaju
Obilježavanje zadušnica i obilazak groblja
Po događaju
Proslava Sv. Nikole, darovi za djecu
Po događaju
Održavanje sjednica Vijeća SNM
Po događaju

IZNOS (KN)
200,00
400,00
300,00
1.500,00
350,00
250,00
25,00

BROJ
JED.
1
1
1
1
1
1
6

UKUPNO
200,00
400,00
300,00
1.500,00
350,00
250,00
150,00
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AKTIVNOST

Četvrtak, 18. veljače 2021.

JEDINICA MJ.

IZNOS (KN)

Troškovi prijevoza
UKUPNO I. I II.

BROJ
JED.

UKUPNO

700,00

JEDINICA
MJERE

AKTIVNOST
Proračun Grada Novska; pozicija R0000048
Isplata vječničke naknade
UKUPNO:
UKUPNO I., II., III.

BROJ
JEDINICA

IZNOS

Kvartalno

700,00
5.000,00

3.325,00

4

UKUPNO
13.300,00
13.300,00 KN
18.300,00 KN

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
Novska, 12. studenoga 2020.
Predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine
Grada Novske
Dimitrije Maletić, v.r.

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

9.
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
(»Narodne novine«, broj 16/19) i članka 36. stavka
1. točke 19. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 14/13, 52/14, 68/17, 9/18, 13/18 - ispr.,
59/18 i 7/20), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 43.
(izvanrednoj) sjednici održanoj dana 17. veljače 2021.
godine donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Gradskog povjerenstva
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Članak 1.
Za predsjednika i članove Gradskog povjerenstva za
procjenu šteta od prirodnih nepogoda (dalje u tekstu:
Gradsko povjerenstvo) imenuju se:
1. Josip Dolenec, dipl. ing. agr., predsjednik,
2. Antonio Štefan, dipl. ing. agr., član,
3. Ivica Kožuh, član,
4. Kristina Kadić, član,
5. Miljenko Badel, ing. građ., član,
6. Bruno Kolić, član,
7. Višnja Krapljan, dipl. ing. agr., član.
Članak 2.
Članovi Gradskog povjerenstva iz članka 1. ove
Odluke imenuju se na razdoblje od četiri godine.
Članak 3.
Sredstva za rad Gradskog povjerenstva osiguravaju
se u Proračunu Grada Petrinje.

Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda (»Službeni
vjesnik«, broj 77/19).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 920-11/21-01/02
URBROJ: 2176/06-01-21-2
Petrinja, 17. veljače 2021.
Predsjednik
Nenad Radošević, mag. iur., v.r.

10.
Na temelju članka 36. stavka 1. točke 7. i 8. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 14/13,
52/14, 68/17, 9/18, 13/18 - ispr., 59/18 i 7/20) u svezi
sa Smjernicama Ministarstva financija jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su
pogođene posljedicama razornih potresa, KLASA: 01501/21-01/3, URBROJ: 513-05-02-21-1 od 18. siječnja
2021. godine, Gradsko vijeće Grada Petrinje na 43.
(izvanrednoj) sjednici održanoj dana 17. veljače 2021.
godine donijelo je

Četvrtak, 18. veljače 2021.
ODLUKU

o raspodjeli sredstava pomoći iz Proračunske
zalihe za privremenu i nužnu zaštitu i popravak
oštećenja nastalih uslijed potresa na području
Grada Petrinje
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se namjena, način raspodjele i postupak raspodjele sredstava pomoći za
privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja
nastalih uslijed potresa na području Grada Petrinje
odobrenih Odlukom o raspodjeli sredstava koja su
Sisačko-moslavačkoj županiji dodijeljeni temeljem
Rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske
za 2020. godinu (KLASA: 400-06/21-01/1, URBROJ:
513-05-02-21-3 od 30. prosinca 2020. godine - dalje
u tekstu: Odluka o raspodjeli).
Visina sredstava iz stavka 1. ovoga članka prema
Odluci o raspodjeli iznosi 30.000.000,00 kuna.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno
značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.
Članak 2.
Novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke Grad
Petrinja će koristiti za privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području
Grada Petrinje, i to:
-

obiteljskih kuća (stambena zgrada s najviše tri
posebna dijela od kojih je najmanje jedan dio
stan),

-

stambeno - poslovnih zgrada (zgrada koja se
sastoji od najmanje jednog stana i najmanje
jednog poslovnog prostora, a nije obiteljska
kuća),

-

višestambenih zgrada (zgrada namijenjena stanovanju, a sastoji se od najmanje četiri stana),

-

poslovnih zgrada (zgrada u kojoj se obavlja
dozvoljena poslovna djelatnost, a u kojoj nema
stanova),

-

zgrada javne namjene (zgrade namijenjene obavljanju poslova, odnosno djelatnosti u području
društvenih djelatnosti - odgoj, obrazovanje,
prosvjeta, znanost, kultura, sport, zdravstvo i
socijalna skrb, zgrade namijenjene radu državnih
tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i
područne samouprave, pravnih osoba s javnim
ovlastima, banaka, štedionica i drugih financijskih
organizacija, međunarodnih institucija, strukovnih
komora i drugih udruženja, vjerskih zajednica
te pravnih osoba koje obavljaju poslove pružanja poštanskih i elektroničkih komunikacijskih
usluga),

-

gospodarskih objekata, i

-

komunalne i druge infrastrukture.
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Članak 3.
Sredstva Grada Petrinje iz članka 1. ove Odluke
mogu se koristiti za radove, odnosno nabavu građevinskog i drugog materijala te za refundaciju takvih

izdataka građanima i ostalim korisnicima koji su ih
sami poduzeli, u sljedeće svrhe:
-

nužna privremena zaštita zgrade od utjecaja
atmosferilija i uklanjanja/pridržavanja opasnih
dijelova zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu
ugroziti život ili zdravlje ljudi,

-

popravak ili zamjena dimnjaka,

-

popravak ili zamjena zabatnog zida,

-

popravak dizala,

-

popravak stubišta,

-

popravak krovišta,

-

sanacija šteta na gospodarskim objektima,

-

kupnja i zamjena bojlera,

-

nabavka i ugradnja plinskih i električnih grijalica,

-

nabavka neophodnog materijala i radova za
sanaciju oštećenih objekata i dovođenje istih
u stanje koje dopušta boravak u njima,

-

sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih potresom
u smislu osiguranja uvjeta za sigurno odvijanje
cestovnog prometa,

-

sanacija vodoopskrbne, kanalizacijske i elektrodistributivne mreže oštećene potresom,

-

privremeni smještaj građana (šatori, kontejneri,
hosteli, hoteli i ost.), uključujući i troškove subvencije najma privremenog smještaja građana,
osiguranje prehrane i distribucije prehrane
građanima te ostale pomoći građanima,

-

ishođenje statičke dokumentacije (elaborati,
procjena troškova sanacije i ost.),

-

ishođenje elaborata za obnovu i projekti sanacije
objekata.

Za refundaciju izdataka građanima i ostalim korisnicima koji su ih sami poduzeli u svrhe iz članka
2. i 3. ove Odluke novčana sredstva iz članka 1. ove
Odluke raspodjeljuju se na temelju Javnog poziva
koji će sadržavati detaljne kriterije dodjele sredstava.
Radovi, odnosno nabava građevinskog i drugog
materijala u svrhe iz članka 2. i 3. ove Odluke ukoliko
ugovara Grad Petrinja izuzeti su od Javnog poziva kao
i sredstva namijenjena za privremenu i nužnu zaštitu i
popravak oštećenja na objektima iz članka 2. alineje
5. i 7. ove Odluke.
Članak 4.
Isplaćena sredstva temeljem ove Odluke ne smatraju se potporama male vrijednosti sukladno Uredbi
Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni
list Europske unije L 352 od 24. prosinca 2013.) jer
predstavljaju zajedničku mjeru Republike Hrvatske i
Grada Petrinje za ublažavanje i otklanjanje posljedica
prirodne nepogode.
Članak 5.
Prihvatljivi su samo oni troškovi iz članka 3. stavka
1. ove Odluke koji su nastali kao posljedica potresa
i u razdoblju od 28. prosinca 2020. godine nadalje.
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Prihvatljivi korisnici novčane pomoći iz članka 1.
ove Odluke su fizičke i pravne osobe koje su dana
28. i 29. prosinca 2020. godine bile vlasnici odnosno
suvlasnici građevina iz članka 2. ove Odluke na području Grada Petrinje, a koje su koristile spomenute
objekte za potrebe svoje djelatnosti, odnosno stvarno
prebivale u objektima i koje štetu na objektima dokažu
vjerodostojnom dokumentacijom.
Članak 6.
Korisnici mogu ostvariti novčanu pomoć za privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja u sljedećim
iznosima:
-

-

fizičke osobe ostvaruju novčanu pomoć iz
članka 3. stavka 1. - do maksimalnog iznosa od
40.000,00 kuna po pojedinačnom prijavitelju,
prijavitelji poslovni subjekti (obrtnici, trgovačka društva, nositelji obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava, udruge i osobe koje se bave
samostalnim djelatnostima na području Grada Petrinje) koji ostvaruju novčanu pomoć iz
članka 3. stavka 1. - do maksimalnog iznosa
od 1.200.000,00 kuna.

internetskim stranicama Grada Petrinje u roku od 15
(petnaest) dana od dana donošenja, poštujući pritom
posebne propise o zaštiti osobnih podataka na način
da je prijavitelj dužan prilikom podnošenja zahtjeva
dati izjavu o davanju suglasnosti za objavu osobnih
podataka i iznosu dobivene novčane pomoći.
Prijavitelj je dužan prilikom podnošenja zahtjeva
za odobravanje novčane pomoći dati izjavu da pod
kaznenom i materijalnom odgovornosti izjavljuje da u
postupku dodjele novčane pomoći neće biti dvostrukog
financiranja sanacije oštećenja za koje podnosi zahtjev.
Ostale odredbe u svezi dodjele novčane pomoći
objaviti će se u Javnom pozivu iz članka 7. ove Odluke.
Članak 9.
Korisnik novčane pomoći dužan je omogućiti Gradu
Petrinji kontrolu namjenskog utroška odobrene pomoći.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

Članak 7.
Javni poziv, kada je to propisano ovom Odlukom,
raspisuje gradonačelnik.
Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje
se na službenim mrežnim stranicama Grada Petrinje
i putem sredstava javnog priopćavanja.
Javni poziv otvoren je do trenutka iskorištenja
novčanih sredstava iz članka 1. ove Odluke.

KLASA: 402-01/21-01/04
URBROJ: 2176/06-01-21-01
Petrinja, 17. veljače 2021.
Predsjednik
Nenad Radošević, mag. iur., v.r.

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva objavljuje
se službenim mrežnim stranicama Grada Petrinje i
putem sredstava javnog priopćavanja.
Članak 8.

Četvrtak, 18. veljače 2021.

11.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka zaprima
prijave s potrebnom dokumentacijom, po potrebi vrši
kontrolu pristigle prijave na terenu, utvrđuje Prijedlog
s listom korisnika novčane pomoći i iznosima novčanih pomoći po pojedinačnom korisniku te isti upućuje
gradonačelniku.

Na temelju članka 36. stavka 1. točke 7. i 8. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 14/13,
52/14, 68/17, 9/18, 13/18 - ispr., 59/18 i 7/20) u svezi
sa Smjernicama Ministarstva financija jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su
pogođene posljedicama razornih potresa, KLASA: 01501/21-01/3, URBROJ: 513-05-02-21-1 od 18. siječnja
2021. godine, Gradsko vijeće Grada Petrinje na 43.
(izvanrednoj) sjednici održanoj dana 17. veljače 2021.
godine donijelo je

Povjerenstvo iz ovoga članka održava sjednice
najmanje jednom u 8 (osam) dana.

ODLUKU

Prijave za dodjelu sredstava novčane pomoći za
privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja razmatra Povjerenstvo od 3 (tri) člana koje posebnom
odlukom imenuje gradonačelnik.

Na temelju pristiglog Prijedloga iz stavka 2. ovoga članka gradonačelnik donosi Odluku o pravu na
novčanu pomoć i njenoj isplati ili Odluku o odbijanju
prijave za dodjelu novčane pomoći.

o raspodjeli sredstava donacije za potrebe
fizičkih i pravnih osoba uslijed potresa
na području Grada Petrinje

Protiv Odluke o odbijanju prijave iz prethodnog
stavka može se izjaviti Prigovor u roku od 8 (osam)
dana od dana dostave podnositelju zahtjeva. O prigovoru odlučuje gradonačelnik u daljnjem roku od 15
(petnaest) dana.

Ovom Odlukom utvrđuju se namjena, način raspodjele
i postupak raspodjele sredstava donacije dobivenih
Grada Petrinje u iznosu od 10.000.000,00 kuna.

Odluka iz stavka 1. i Odluka o odobrenju novčane
pomoći iz stavka 4. ovoga članka objavljuju se na

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno
značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 1.

Četvrtak, 18. veljače 2021.
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Članak 2.
Novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke trošit će
se za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica
potresa od 28. prosinca 2020. godine na dalje za
sljedeće namjene:

Članak 6.
Korisnici mogu ostvariti novčanu pomoć u sljedećim iznosima:
-

fizičke osobe u svojstvu prijavitelja koji ostvaruju novčanu pomoć do maksimalnog iznosa od
40.000,00 kuna po pojedinačnom prijavitelju,

-

prijavitelji poslovni subjekti (obrtnici, mala i
srednja poduzeća, nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, udruge i osobe koje se
bave samostalnim djelatnostima na području
Grada Petrinje) ostvaruju pravo na zamjenski
smještaj i to na način da im se osigura smještaj
u vrijednosti do 2.000,00 po m 2, a maksimalno
do 80.000,00 kn za kupnju objekta zamjenskog
smještaja,

-

prijavitelji poslovni subjekti (obrtnici, mala i
srednja poduzeća, nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, udruge i osobe koje se
bave samostalnim djelatnostima na području
Grada Petrinje) koji ostvaruju novčanu pomoć
do maksimalnog iznosa od 1.200.000,00 kuna,

-

proračunski korisnici i poduzeća u vlasništvu
Grada Petrinje te druge fizičke i pravne osobe
ostvaruju novčanu pomoć na temelju namjenske
dodjele sredstava u visini primljenih sredstava.

1. pomoć obiteljima za troškove smještaja
2. pomoć obiteljima za troškove školovanja djece
3. pomoć obiteljima za podmirenje troškova kupnje
zemljišta, priključaka i ostale infrastrukture
4. pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzećima, nositeljima obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava, udrugama i osobama koje se
bave samostalnim djelatnostima na području
Grada Petrinje
5. namjenske donacije proračunskim korisnicima
i poduzećima u vlasništvu Grada Petrinje, te
drugim fizičkim i pravnim osobama sa područja
Grada Petrinje.
Novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke raspodjeljuju se na temelju Javnog poziva u kojem će se
definirati kriteriji dodjele navedenih sredstava osim
za namjenske donacije navedene pod rednim broj 5
koje će se utrošiti prema unaprijed utvrđenoj namjeni.
Novčana sredstava za ublažavanje i djelomično
uklanjanje posljedica potresa iz članka 1. ove Odluke
raspoređuju se na sljedeći način:
1. raspoloživa sredstva u iznosu od 2.000.000,00
kn za namjenu pod rednim brojem 1., 2., 3.,
2. raspoloživa sredstva u iznosu od 7.000.000,00
kn za namjenu pod rednim brojem 4.
3. raspoloživa sredstva u iznosu od 1.000.000,00
kn za namjenu pod rednim brojem 5.
Članak 4.
Isplaćena sredstva temeljem ove Odluke ne smatraju se potporama male vrijednosti sukladno Uredbi
Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni
list Europske unije L 352 od 24. prosinca 2013.) jer
predstavljaju mjeru Grada Petrinje za ublažavanje i
otklanjanje posljedica prirodne nepogode.
Članak 5.
Prihvatljivi korisnici novčane pomoći iz članka 1.
ove Odluke su fizičke i pravne osobe koje su dana
28. i 29. prosinca 2020. godine bile vlasnici odnosno
suvlasnici građevina iz članka 2. ove Odluke na području Grada Petrinje, a koje su koristile spomenute
objekte za potrebe svoje djelatnosti, odnosno stvarno prebivale u objektima i koje štetu na objektima
dokažu vjerodostojnom dokumentacijom čiji popis će
biti sadržan u Javnom pozivu raspisanom na temelju
ove Odluke, te korisnici kojima se isplaćuju sredstva
namijenjena za navedenu vrstu pomoći iz članka 2.
ove Odluke, sve uz prilaganje dokaza.
Iznimno, prihvatljivi korisnici novčane pomoći iz
članka 2. stavka 1. točke 5. ove Odluke su oni korisnici kojima je namjena unaprijed utvrđena donacijom
(namjenska sredstva).
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Članak 7.
Javni poziv, kada je to propisano ovom Odlukom,
raspisuje gradonačelnik.
Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje
se na službenim mrežnim stranicama Grada Petrinje
i putem sredstava javnog priopćavanja.
Javni poziv otvoren je do trenutka iskorištenja
novčanih sredstava iz članka 1. ove Odluke.
Obavijest o zatvaranju Javnog poziva objavljuje
se službenim mrežnim stranicama Grada Petrinje i
putem sredstava javnog priopćavanja.
Članak 8.
Prijave za dodjelu sredstava novčane pomoći za
fizičke osobe razmatra Povjerenstvo od 3 (tri) člana
koje posebnom odlukom imenuje gradonačelnik, a
koje je u nadležnosti Upravnog odjela za društvene
djelatnosti.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka zaprima
prijave s potrebnom dokumentacijom, utvrđuje Prijedlog s listom korisnika novčane pomoći i iznosima
novčanih pomoći po pojedinačnom korisniku te isti
upućuje gradonačelniku.
Povjerenstvo iz ovoga članka održava sjednice
najmanje jednom u 8 (osam) dana.
Na temelju pristiglog Prijedloga iz stavka 2. ovoga
članka gradonačelnik donosi Odluku o pravu na novčanu
pomoć i njenoj isplati ili Odluku o odbijanju prijave za
dodjelu novčane pomoći, sve u skladu sa Odlukom o
izvršenju Proračuna Grada Petrinje za 2021. godinu.
Odluka iz stavka 1. i Odluka o odobrenju novčane
pomoći iz stavka 4. ovoga članka objavljuju se na
internetskim stranicama Grada Petrinje u roku od 15
(petnaest) dana od dana donošenja, poštujući pritom
posebne propise o zaštiti osobnih podataka na način
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da je prijavitelj dužan prilikom podnošenja zahtjeva
dati izjavu o davanju suglasnosti za objavu osobnih
podataka i iznosu dobivene novčane pomoći.
Prijavitelj je dužan prilikom podnošenja zahtjeva
za odobravanje novčane pomoći dati izjavu da pod
kaznenom i materijalnom odgovornosti izjavljuje da u
postupku dodjele novčane pomoći neće biti dvostrukog
financiranja za namjenu za koju podnosi zahtjev.
Ostale odredbe u svezi dodjele novčane pomoći
objavit će se u Javnom pozivu iz članka 7. ove Odluke.
Članak 9.
Prijave za dodjelu sredstava novčane pomoći za
pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu
djelatnost razmatra Povjerenstvo od 3 (tri) člana koje
posebnom odlukom imenuje gradonačelnik, a koje
je u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo,
poljoprivredu i imovinu.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka zaprima
prijave s potrebnom dokumentacijom, utvrđuje Prijedlog s listom korisnika novčane pomoći i iznosima
novčanih pomoći po pojedinačnom korisniku te isti
upućuje gradonačelniku.
Povjerenstvo iz ovoga članka održava sjednice
najmanje jednom u 8 (osam) dana.
Na temelju pristiglog Prijedloga iz stavka 2. ovoga članka gradonačelnik donosi Odluku o pravu na
novčanu pomoć i njenoj isplati ili Odluku o odbijanju
prijave za dodjelu novčane pomoći.
Odluka iz stavka 1. i Odluka o odobrenju novčane
pomoći iz stavka 4. ovoga članka objavljuju se na
internetskim stranicama Grada Petrinje u roku od 15
(petnaest) dana od dana donošenja, poštujući pritom
posebne propise o zaštiti osobnih podataka na način
da je prijavitelj dužan prilikom podnošenja zahtjeva
dati izjavu o davanju suglasnosti za objavu osobnih
podataka i iznosu dobivene novčane pomoći.

Četvrtak, 18. veljače 2021.

Prijavitelj je dužan prilikom podnošenja zahtjeva
za odobravanje novčane pomoći dati izjavu da pod
kaznenom i materijalnom odgovornosti izjavljuje da u
postupku dodjele novčane pomoći neće biti dvostrukog
financiranja za namjenu za koju podnosi zahtjev.
Ostale odredbe u svezi dodjele novčane pomoći
objavit će se u Javnom pozivu iz članka 7. ove Odluke.
Članak 10.
Protiv Odluke o odbijanju prijave iz članka 8. i članka
9. može se izjaviti Prigovor u roku od 8 (osam) dana
od dana dostave podnositelju zahtjeva. O prigovoru
odlučuje gradonačelnik u roku od 15 (petnaest) dana.
Članak 11.
Navedene odluke objavljuju se na internetskim
stranicama Grada Petrinje u roku od 15 (petnaest)
dana od dana donošenja.
Članak 12.
Korisnik novčane pomoći dužan je omogućiti Gradu
Petrinji kontrolu namjenskog utroška odobrene pomoći.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 421-02/21-01/25
URBROJ: 2176/06-01-21-1
Petrinja, 17. veljače 2021.
Predsjednik
Nenad Radošević, mag. iur., v.r.

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

2.
Nakon izvršene usporedbe izvornog teksta i objavljenog teksta Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (»Službeni
vjesnik«, broj 87/20), utvrđena je greška u prijepisu
pročišćenog teksta Odluke, te se na temelju članka 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gvozd
(»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 6/13, 19/14, 4/18 i
8/20) daje sljedeći
ISPRAVAK
Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture
javnim dobrom u općoj uporabi
I.
U tablici u članku 1. Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
(»Službeni vjesnik«, broj 87/20) u stupcu Katastarska

i zemljišno knjižna čestica umjesto broja katastarske
čestice »389/10« treba stajati »398/10«.
II.
Ovaj Ispravak Odluke objavit će se u »Službenom
vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 940-01/20-01/26
URBROJ: 2176/09-01-21-2
Vrginmost, 18. veljače 2021.
Viša savjetnica - tajnica
Općinskog vijeća
Nevena Basta, dipl. iur., v.r.

Četvrtak, 18. veljače 2021.
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OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 35. stavka 1. točka 1. 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 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak,
123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. stavka 1. alineja
1. Statuta Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj
34/09, 10/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 16/14, 36/17,
8/18 i 11/20), Općinsko vijeće Općine Topusko, na 24.
sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine, donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Topusko
Članak 1.
U Statutu Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj
34/09, 10/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 16/14, 36/17,
8/18 i 11/20), članak 18. mijenja se i glasi:
»Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora
građana kao i podnošenjem prijedloga i peticija te
podnošenjem predstavki i pritužbi, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.«.
Članak 2.
U članku 19. stavku 4. riječi: »središnjem«, »središnje« i »središnje«, brišu se.
Članak 3.
U članku 20. riječi: »i njegovog zamjenika koji je
izabran zajedno s njim«, brišu se.
Članak 4.
Članak 24. mijenja se i glasi:
»Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje
provedba referenduma.
Odluke donesene u svezi referendumom i na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata,
koje provodi tijelo državne uprave nadležno za lokalnu
i područnu (regionalnu) samoupravu.«.
Članak 5.
U poglavlju VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE
GRAĐANA U ODLUČIVANJU, u podnaslovu »b) Mjesni
zborovi građana«, riječ »Mjesni«, briše se.
Članak 6.
Članak 25. mijenja se i glasi:
»Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja
građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine Topusko, te raspravljanja o
potrebama i interesima građana od lokalnog značenja,
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, u
skladu sa ovim Statutom.
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili
za dio područja mjesnog odbora.
Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće
te općinski načelnik, radi raspravljanja i izjašnjavanja
građana o pitanjima od značenja za Općinu Topusko.
Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili
općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za
cijelo područje ili za dio područja Općine Topusko,
pojedina naselja ili dijelove naselja na području Općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio
područja mjesnog odbora.«.
Članak 7.
Članak 26. mijenja se i glasi:
»Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih
građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je
za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko vijeće
i općinskog načelnika.
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana
uređuje se općim aktom koji donosi Općinsko vijeće
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.«.
Članak 8.
U poglavlju VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE
GRAĐANA U ODLUČIVANJU, u podnaslovu »c) Prijedlozi građana« iza riječi »građana« dodaju se riječi
»i peticije«.
Članak 9.
Članak 27. mijenja se i glasi:
»Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati
donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja
iz djelokruga Općinskog vijeća te podnositi peticije
o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine Topusko od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka
Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom
podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini
Topusko te dati odgovor podnositeljima najkasnije u
roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu
se podnijeti i elektroničkim putem.
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja
o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom koji
donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.«.
Članak 10.
U članku 28. stavku 3. iza riječi: »pritužbe,« dodaju se riječi: »knjige za pritužbe,«, a iza riječi: »za«
dodaje se riječ »isto«.
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Članak 11.

U članku 34. stavku 3. »zarez« iza riječi »ostvarena«
i riječi: »u kojem slučaju će Općinsko vijeće imati više
od 13 članova i broj članova može biti paran« brišu se.
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»Radi ostvarenja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika srpske nacionalne manjina u Općinskom vijeću, Vlada Republike Hrvatske raspisat će dopunske
izbore za predstavnike srpske nacionalne manjine u
roku od 90 dana od konstituiranja Općinskog vijeća,
u kojem slučaju broj članova Općinskog vijeća može
biti paran.«.
Članak 12.
U članku 36. stavku 6. riječ »neplaćeni« briše se,
točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom te se
dodaju riječi: »sukladno sporazumu s poslodavcem.«.
Članak 13.
U članku 38. iza stavka 3. dodaje se novi stavak
4. koji glasi:
»Članu Općinskog vijeća kojeg je općinski načelnik
imenovao za privremenog zamjenika, mandat miruje
po sili zakona od dana kada je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili
drugih razloga spriječenosti.«.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.
U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6.,
brojka: »4« zamjenjuje se brojkom: »5«.
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.
U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 8.,
brojka: »6« zamjenjuje se brojkom: »7«.
Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 9. i 10.
Iza dosadašnjeg stavka 9., koji postaje stavak 10.,
dodaje se stavak 11. koji glasi:
»Iznimno, ograničenje iz stavka 9. ovoga članka ne
primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća kojemu je mandat mirovao
zbog razloga utvrđenog stavkom 4. ovoga članka.«.
Članak 14.
U članku 40. iza riječi »predsjednika« dodaju se
riječi »i potpredsjednika«.
Članak 15.
U članku 47. stavci 2. i 3., brišu se.
Dosadašnji stavci 4, 5. i 6. postaju stavci 2, 3. i 4.
U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 3.,
brojka »4.« zamjenjuje se brojkom »2.«.
U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 4.,
brojka »4.« zamjenjuje se brojkom »2.«.
Članak 16.
Članak 51. mijenja se i glasi:
»Općinski načelnik ima zamjenika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, a kojeg biraju birači
pripadnici srpske nacionalne manjine koji imaju pravo
na zamjenika te imaju prebivalište na području Općine
Topusko.

Četvrtak, 18. veljače 2021.

Ako prije isteka mandata prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka,
raspisat će se prijevremeni izbori za zamjenika iz reda
pripadnika srpske nacionalne manjine.
O svim promjenama tijekom mandata zamjenika
općinskog načelnika izabranom iz reda pripadnika
srpske nacionalne manjine, pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela dužan je bez odgode obavijestiti
tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu.«.
Članak 17.
Članak 52. mijenja se i glasi:
»Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog
načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će
imenovati općinski načelnik na početku mandata.
Za privremenog zamjenika općinski načelnik može
imenovati zamjenika općinskog načelnika iz reda
pripadnika srpske nacionalne manjine ili člana Općinskog vijeća.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz
reda članova Općinskog vijeća općinski načelnik može
promijeniti tijekom mandata.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo
redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine Topusko.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika, raspisat
će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do
provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog
načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike
Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje
općinskog načelnika, prestaje danom nastavljanja
obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku
razloga zbog kojih je bio onemogućen u obavljanju
svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga
članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju
povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
O okolnostima iz stavaka 1, 2. i 3. ovoga članka
općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog
vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.
O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik
Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu
Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih
izbora za novog općinskog načelnika.«.
Članak 18.
U članku 53. riječi: »njegov/i zamjenik/ci« zamjenjuju se riječima: »njegov zamjenik«.
Članak 19.
U članku 54. stavku 1. riječi: »njegovim zamjenicima« zamjenjuju se riječima »njegovom zamjeniku«.

Četvrtak, 18. veljače 2021.
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Stavak 2. mijenja se i glasi:
»Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku
od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja
prijevremenih izbora za novoga općinskog načelnika,
u slučajevima propisanim zakonom.«.
Članak 20.
Članak 55. mijenja se i glasi:
»Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
-

20% ukupnog broja birača u Općini Topusko,

-

2/3 članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u Općini Topusko,
Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv
općinskog načelnika u skladu s odredbama Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona
kojim se uređuje raspisivanje referenduma, u dijelu
koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen
od potrebnog broja birača u Općini Topusko.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo
2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju
referenduma za opoziv općinskog načelnika, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova
svih članova.
Referendum za opoziv općinskog načelnika ne
smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od
održanih izbora ni ranije održanog referenduma za
opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni
izbori za općinskog načelnika.
Odluka o opozivu općinskog načelnika donesena
je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina
birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi
najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis
birača Općine Topusko.«.
Članak 21.
Iza članka 55. dodaje se članak 55.a koji glasi:
»Članak 55.a
Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, raspisat će se prijevremeni izbori za
općinskog načelnika.
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika
nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori
za općinskog načelnika.
Do provedbe prijevremenih izbora iz stavaka 1. i
2. ovoga članka dužnost općinskog načelnika obnašat
će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
O svim promjenama tijekom mandata općinskog
načelnika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.«.
Članak 22.
U članku 85. stavcima 1, 2. i 3. riječi: »mjesne«,
»mjesni« i »mjesni«, brišu se.

Članak 23.
Iza članka 91. dodaje se članak 91.a koji glasi:
»91.a
Općina Topusko je dužna javno objaviti informacije
o trošenju proračunskih sredstava na svojoj mrežnoj
stranici tako da te informacije budu lako dostupne i
pretražive.
Objava informacija iz stavka 1. ovog članka obavlja
se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje
planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje Proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za
financije.«.
Članak 24.
Članak 94. mijenja se i glasi:
»Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.
Ako Općinsko vijeće ne donese Proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za
prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke
o privremenom financiranju, nastavlja financiranje
poslova, funkcija i programa tijela Općine Topusko i
drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u
skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 2.
ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće
u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog
načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske, te
drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Topusko.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja
povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje
se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i
izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda
i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu
odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u
koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni
rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese Proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i
izdataka za razdoblje do donošenja Proračuna.
Odluka o financiranju nužnih ishoda i izdataka iz
stavaka 4, 5. i 6. ovog članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim
zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.«.
Članak 25.
Iza članka 94. dodaju se članci 94.a, 94.b, 94.c. i
94.d koji glase:
»94.a
U slučaju kada je općinski načelnik onemogućen u
obavljanju svoje dužnosti, a do isteka roka privremenog
financiranja nije donesen Proračun Općine Topusko,
financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih
rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nuž-
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nih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na
prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika.
94.b
Kada je u Općini Topusko konstituirano novoizabrano
Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora,
do donošenja Proračuna Općine Topusko financiranje
se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i
izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda
i izdataka koju donosi općinski načelnik.
94.c
Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta
nadležno tijelo državne uprave donese odluku o
obustavi Proračuna Općine Topusko, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi
Proračuna Općine Topusko, za vrijeme trajanja obustave Proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke
o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi
općinski načelnik.
Ako visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine Proračun
Općine Topusko, Općinsko vijeće dužno je donijeti
Proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim
novinama«. Do donošenja Proračuna financiranje se
obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda
i izdataka koju donosi općinski načelnik.
94.d
Na sadržaj odluke o financiranju nužnih rashoda i
izdataka iz članaka 94.a, 94.b i 94.c ove Odluke primjenjuje se odredba članka 94. stavka 7. ove Odluke.«.
Članak 26.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga
dana od dana objave u »Službenom vjesniku«, osim
članaka 3, 11. i 13. stavaka 1. i 7., 15, 16, 17, 18. i
19. stavka 1. koji stupaju na snagu na dan stupanja na
snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih
lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te
općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

vine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13
- pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i
144/20) i članka 32. stavka 4. Statuta Općine Topusko
(»Službeni vjesnik«, broj 34/09, 10/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 16/14, 36/17, 8/18 i 11/20), Općinsko
vijeće Općine Topusko, na 24. sjednici održanoj 18.
veljače 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o visini naknade za rad predsjednika Općinskog
vijeća Općine Topusko
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina naknade za
rad predsjednika Općinskog vijeća Općine Topusko.
Članak 2.
Predsjedniku Općinskog vijeća Općine Topusko
određuje se mjesečna naknada u iznosu od 750,00
kuna neto.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti članak 5. Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih primanja
dužnosnika, članova Općinskog vijeća i Općinskog
poglavarstva, članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj 47/13).
Članak 4.
Ova Odluka će se objaviti u »Službenom vjesniku«,
a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o
raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora
za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike,
gradonačelnike i župane.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 121-01/21-01/01
URBROJ: 2176/18-02-21-1
Topusko, 18. veljače 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Iskrić, v.r.

KLASA: 012-03/09-01/01
URBROJ: 2176/18-02-21-9
Topusko, 18. veljače 2021.
Predsjednik
Zlatko Iskrić, v.r.

2.
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne no-

Četvrtak, 18. veljače 2021.

3.
Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18,
110/18 i 32/20) i članka 31. stavka 1. podstavka 24.
Statuta Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj
34/09, 10/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 16/14, 36/17,
8/18 i 11/20), Općinsko vijeće Općine Topusko, na 24.
sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine, donijelo je

Četvrtak, 18. veljače 2021.

Broj 6 - Stranica 189

»SLUŽBENI VJESNIK«

Članak 5.

ODLUKU
o oslobađanju obveznika od plaćanja
komunalne naknade uslijed nastupanja
posebnih okolnosti

Potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja
komunalne naknade iz članaka 2, 3. i 4. ove Odluke
odnosi se za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka
2021. godine.

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se postupak oslobađanja
obveznika od plaćanja komunalne naknade za poslovni
prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju
poslovne djelatnosti, uslijed nastupanja posebnih
okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se
nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje
građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava
okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje
znatnu gospodarsku štetu, a koje je prouzročila bolest
COVID-19.
Članak 2.
Potpuno se oslobađaju od plaćanja komunalne
naknade obveznici plaćanja komunalne naknade za
poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti, kojima je zbog nastupanja posebnih okolnosti iz članka 1. ove Odluke,
Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke
mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti
COVID-19 putem okupljanja (»Narodne novine«, broj
131/20, 141/20, 1/21, 2/21 i 8/21), naložena mjera
obustave rada u djelatnosti koju obavljaju.

Članak 6.
Obveznici iz članka 2. ove Odluke dužni su podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko
pisani i obrazloženi zahtjev za oslobađanje od plaćanja
komunalne naknade.
Zahtjev se može podnijeti odmah.
Obveznici iz članaka 3. i 4. ove Odluke dužni su
podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko pisani i obrazloženi zahtjev za oslobađanje od
plaćanja komunalne naknade s potrebnim dokazima
(potpisan i ovjeren izvod iz knjigovodstvene evidencije za 2020. i 2021. godinu za traženo razdoblje),
najkasnije do 30. travnja 2021. godine.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-03/21-01/01
URBROJ: 2176/18-02-21-1
Topusko, 18. veljače 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Iskrić, v.r.

Članak 3.
Potpuno se oslobađaju od plaćanja komunalne
naknade obveznici plaćanja komunalne naknade za
poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti, kojima Odlukama
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske iz članka
2. ove Odluke nije naložena mjera obustave rada u
djelatnosti koju obavljaju, ali su uslijed nastupa posebnih okolnosti iz članka 1. ove Odluke ostvarili u
poslovnom prostoru odnosno na građevinskom zemljištu
koje služi obavljanju poslovne djelatnosti na području
Općine Topusko pad prihoda veći od 50% u odnosu
na isto razdoblje prethodne godine.
Članak 4.
Oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade u
iznosu od 50% obveznici plaćanja komunalne naknade
za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti, kojima Odlukama
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske iz članka
2. ove Odluke nije naložena mjera obustave rada u
djelatnosti koju obavljaju, ali su uslijed nastupa posebnih okolnosti iz članka 1. ove Odluke ostvarili u
poslovnom prostoru odnosno na građevinskom zemljištu
koje služi obavljanju poslovne djelatnosti na području
Općine Topusko pad prihoda od najmanje 20% do 50%
u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

4.
Na temelju Odluke o raspodjeli sredstava koja su
Sisačko-moslavačkoj županiji odobrena Rješenjem
o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020.
godinu (KLASA: 400-06/20-02/05, URBROJ: 5030105/05-20-1) od 30. prosinca 2020. u svrhu ublažavanje
i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa i
članka 47. Statuta Općine Topusko (»Službeni vjesnik«,
broj 34/09, 10/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 16/14,
36/17, 8/18 i 11/20), Općinsko vijeće Općine Topusko,
na 24. redovnoj sjednici održanoj 18. veljače 2021.
godine, donijelo je
ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava
pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak
zgrada oštećenih potresom na području
Općine Topusko
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se raspored sredstava
pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Općine Topusko
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koja su Općini Topusko odobrena Odlukom o raspodjeli sredstava koja su Sisačko-moslavačkoj županiji
odobrena Rješenjem o odobrenju sredstava na teret
Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike
Hrvatske za 2020. godinu (KLASA: 400-06/20-02/05,
URBROJ: 50301-05/05-20-1) od 30. prosinca 2020.
Visina sredstava iz stavka 1. ovog članka iznose
500.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iza članka 1. ove Odluke primatelj sredstava može koristiti za privremenu i nužnu zaštitu i
popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području
Općine Topusko i to:
- obiteljskih kuća
- stambeno poslovnih zgrada
- višestambenih zgrada
- poslovnih zgrada
- zgrada javne namjene
- gospodarskih objekata
- komunalne i druge infrastrukturu.
Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke mogu se koristiti
za radove, odnosno nabavu građevinskog i drugog
materijala, te za refundaciju takvih izdataka u svrhu:
1. Nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja
atmosferilija i uklanjanja/pridržanja opasnih dijelova zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu
ugroziti život ili zdravlje ljudi
2. Popravak ili zamjenu dimnjaka
3. Popravak krovišta
4. Troškovi ishođenja statičke dokumentacije (detaljan pregled statičara).
Sredstva koja preostanu nakon podmirenja troškova iz stavka 1. ovog članka koristit će se za radove,
odnosno nabavu građevinskog i drugog materijala, te
za refundaciju takvih izdataka u svrhu:
1. Troškove sanacije nerazvrstanih cesta oštećenih
potresom
2. Troškovi sanacije vodoopskrbne i kanalizacijske
mreže oštećene potresom.
Članak 4.
Troškovi iz članka 3. stavka 1. točke 1. i stavka 2.
točke 1. ove Odluke nastali na temelju Odluke (naloga)
o aktiviranju / mobilizaciji operativnih snaga civilne
zaštite i pravnih osoba od značaja za civilnu zaštitu
Općine Topusko, podmiruju se sukladno stvarno nastalim troškovima prikazanim u računima aktiviranih
operativnih snaga i pravnih osoba.
Troškovi iz članka 3. stavka 1. točke 2, 3. i 4. i
stavka 2. točke 2. podmiruju se temeljem zahtjeva
korisnika sukladno Javnom pozivu za dodjelu novčane
pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Općine Topusko.
Članak 5.
Prihvatljivi podnositelji prijave na Javni poziv iz
članka 4. stavka 2. ove Odluke su vlasnici i suvlasnici

Četvrtak, 18. veljače 2021.

građevina iz članka 2. ove Odluke koje se nalaze na
području Općine Topusko i koji štetu na objektima
dokažu vjerodostojnim dokumentima koji će biti naznačeni u Javnom pozivu za dodjelu novčane pomoći za
privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih
potresom na području Općine Topusko.
Prihvatljivi su samo oni troškovi iz članka 3. ove
Odluke koji su nastali nakon 28. 12. 2020. godine kao
posljedica potresa.
Članak 6.
Maksimalan iznos koji se može dodijeliti pojedinom
prijavitelju na Javni poziv za dodjelu pomoći za troškove privremene i nužne sanacije iz članka 3. stavka
1. točke 2. i 3. ove Odluke iznosi 3.500,00 kuna.
Maksimalan iznos koji se može dodijeliti pojedinom
prijavitelju na Javni poziv za troškove privremene i
nužne sanacije iz članka 3. stavka 1. točke 4. ove
Odluke iznosi 3.000,00 kuna.
Članak 7.
O opravdanosti zahtjeva za naknadu i dodjelu
sredstava pomoći za privremenu, hitnu i nužnu zaštitu
i popravak zgrada oštećenih potresom na području
Općine Topusko odlučivat će povjerenstvo u sastavu
od tri člana koja će posebnom odlukom imenovati
općinski načelnik.
Na temelju utvrđenih činjenica općinski načelnik
donesi Rješenje o dodjeli i isplati novčane pomoći ili
Rješenje o odbijanju prijave za dodjelu novčane pomoći.
Izdana Rješenja bit će javno objavljena zajedno s
podacima o adresi oštećene zgrade.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 921-01/21-01/01
URBROJ: 2176/18-02-21-7
Topusko, 18. veljače 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Iskrić, v.r.

5.
Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18,
115/18 i 98/19), te članka 31. Statuta Općine Topusko
(»Službeni vjesnik«, broj 34/09, 10/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 16/14, 36/17, 8/18 i 11/20), Općinsko
vijeće Općine Topusko, po prijedlogu općinskog
načelnika Općine Topusko, na 24. redovitoj sjednici
održanoj 18. veljače 2021. godine, donijelo je

Četvrtak, 18. veljače 2021.
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ODLUKU
o pokretanju postupka izmjena Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Topusko
Članak 1.
Imajući u vidu zahtjeve fizičkih i pravnih osoba za
kupnjom manjih površina zemljišta Općinsko vijeće
ovom Odlukom obvezuje općinskog načelnika da
pripremi Prijedlog izmjena Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Topusko.

118/18 i 31/20), sukladno Pravilniku o smjernicama za
izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća
za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 65/16), smjernica za izradu procjene rizika
od velikih nesreća za područje Sisačko-moslavačke
županije kolovoz 2019. godine, članka 31. Statuta
Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj 34/09, 10/13,
48/14 - pročišćeni tekst, 16/14, 36/17, 8/18 i 11/20)
po prijedlogu općinskog načelnika Općine Topusko,
Općinsko vijeće Općine Topusko, na 24. redovitoj
sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. godine, donosi
ODLUKU
o Reviziji procjene rizika od velikih nesreća
na području Općine Topusko

Članak 2.
Kao pomoćno tijelo za izradu izmjena Prijedloga
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Topusko imenuje se Povjerenstvo u sljedećem sastavu:
Ozren Šukalić, predsjednik Povjerenstva,

Članak 1.
Usvaja se Revizija Procjene rizika od velikih nesreća
na području Općine Topusko.

Antonija Boban, članica,

Članak 2.

Vladimir Ožanić, član,
Slobodan Miščević, član.
Članak 3.
Općinski načelnik i radno tijelo Povjerenstvo dužni
su dostaviti Prijedlog traženih izmjena Programa u roku
30 dana računajući od dana donošenja ove Odluke.

Revizija Procjene rizika od velikih nesreća na području
Općine Topusko izrađena je od strane Povjerenstva
za izradu procjene rizika za područje Općine Topusko
imenovanog od strane općinskog načelnika Odlukom
KLASA: 810-06/20-01/01, URBROJ: 2176/18-01-20-1
od 9. 10. 2020. godine i uz suradnju stručne osobe
sukladno Ugovoru KLASA: 810-06/20-01/01, URBROJ:
2176/18-01-20-02 od 11. 12. 2020. godine.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 320-02/18-01/01
URBROJ: 2176/18-02-21-48
Topusko, 18. veljače 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Iskrić, v.r.

6.

Članak 3.
Zadužuje se općinski načelnik za redovito ažuriranje Procjena rizika od velikih nesreća na području
Općine Topusko.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Topusko.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-06/17-01/01
URBROJ: 2176/18-02-21-12
Topusko, 18. veljače 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Iskrić, v.r.

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 2. Zakona o
sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15,

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08,
61/11, 4/18 i 112/19) i članka 47. stavka 4. podstavka

12. Statuta Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj
34/09, 10/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 16/14, 36/17,
8/18 i 11/20), općinski načelnik Općine Topusko, 21.
siječnja 2021. godine, donio je
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prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Topusko za 2021. godinu
I.
Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se stvarno
stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Topusko te potreba za prijam
službenika na neodređeno vrijeme za 2021. godinu.
II.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni
u ovom Planu odnose se jednako na muški i ženski rod,
bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Četvrtak, 18. veljače 2021.
V.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko,
za 2021. godinu, planira se prijam u službu jednog
službenika na neodređeno vrijeme, na radno mjesto
savjetnik za poljoprivredu i komunalne djelatnosti.
VI.
Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko zaposlena tri pripadnika srpske
nacionalne manjine te da je ostvarena zastupljenost
pripadnika srpske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
VII.

III.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj
8/20) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko
utvrđeno je ukupno 13 radnih mjesta i to 12 radnih
mjesta službenika i 1 radno mjesto namještenika, za
koja je predviđeno ukupno 14 izvršitelja.
IV.
Na dan 1. siječnja 2021. godine, u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Topusko, zaposleno je 6
službenika i 1 namještenik na neodređeno vrijeme te
3 službenika i 1 vježbenik na određeno vrijeme.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 112-01/21-01/01
URBROJ: 2176/18-01-21-1
Topusko, 21. siječnja 2021.
Općinski načelnik
Ivica Kuzmić, 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.

