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2019.

16.
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 stra-
teškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa 
na okoliš (»Narodne novine«, broj 3/17) i članka 48. 
i 101. Statuta Grada Gline (»Službeni vjesnik«, broj 
16/13, 22/14, 8/18, 10/18 i 76/18 - pročišćeni tekst), 
gradonačelnik Grada Gline donosi

O D L U K U
o pokretanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš za
IV. izmjene i dopune Prostornog plana

uređenja Grada Gline 

Članak 1.
Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak 

ocjene kojom se odlučuje o potrebi provedbe strateš-
ke procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Gline (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 5/00, 
»Službeni vjesnik«, broj 48/10, 66/13 i 10/17) u daljem
tekstu: Plan.

Postupak izrade IV. izmjene i dopune Prostornog 
plana uređenja Grada Gline započeti će Odlukom o 
izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Grada Gline koju donosi Gradsko vijeće Grada Glina.

Članak 2.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene provodi 

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno 
uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline.

Članak 3.
Razlozi za donošenje navedeni su u Prijedlogu 

Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Gline.

Članak 4.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana 

provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti 
okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 
12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjeca-
ja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne 
novine«, broj 3/17).

Redoslijed radnji utvrđuje se u Prilogu I. ove Odluke.
U okviru postupka ocjene dostaviti će se i zahtjev 

Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Upravi za 
zaštitu prirode radi provođenja postupka prethodne 
ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novi-
ne«, broj 80/13, 15/18 i 14/19).

Članak 5.
Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške 

procjene Plana dostaviti će Upravni odjel za gospodar-
ske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku 
imovinu Grada Gline nadležnim tijelima i osobama iz 
Priloga II. ove Odluke, u roku od osam dana od dana 
donošenja ove Odluke.

Tijela i osobe iz prethodnog stavka ovog članka 
dužne su u roku od 30 dana od dana primitka zahtje-
va dostaviti mišljenje o potrebi strateške procjene na 
temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog 
utjecaja plana, iz Priloga III. Uredbe o strateškoj pro-
cjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(»Narodne novine«, broj 3/17) te ga dostaviti Upravnom
odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje,
gradnju i gradsku imovinu Grada Gline.

Članak 6.
Prije donošenja Odluke u postupku ocjene o po-

trebi strateške procjene Upravni odjel za gospodarske 
djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku 
imovinu Grada Gline dužan je o provedenom postupku 
ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-mo-
slavačke županije.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

objaviti će se u »Službenom vjesniku« i na web stanici 
www.grad-glina.hr.

GRAD GLINA
AKTI GRADONAČELNIKA
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

GRADONAČELNIK

KLASA: 350-02/19-01/02
URBROJ: 2176/20-04-19-3
Glina, 30. listopada 2019. 

Gradonačelnik
Stjepan Kostanjević, v.r.

PRILOG I. Odluke o započinjanju postupka ocjene 
o potrebi strateške procjene za IV. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Gline 

REDOSLIJED RADNJI KOJE ĆE SE PROVESTI 
U POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE 
PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ IV. IZMJENA 

I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
GRADA GLINE 

1.  Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, pro-
storno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada 
Gline, kao nadležno tijelo, započeti će postupak 
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Gline u roku od 8 dana od dana 
donošenja ove Odluke.

2.  Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, pro-
storno uređenje, gradnju i gradsku imovinu 
Grada Gline, kao nadležno tijelo pribaviti će 
mišljenja tijela i osoba određenim posebnim 
propisima (navedeni u Prilogu II. ove Odluke) 
te će istima uz zahtjev za davanje mišljenja o 
potrebi strateške procjene dostaviti: Prijedlog 
odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Grada Gline i ovu Odluku radi 
uvida u razloge donošenja te izrade IV. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline 
radi uvida u programska polazišta iste.

3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno 
značajnog utjecaja IV. izmjena i dopuna Pro-
stornog plana uređenja Grada Gline na okoliš iz 
Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš (»Narod-
ne novine«, broj 3/17) tijela i osobe određene 
posebnim propisima dat će mišljenja o potrebi 
strateške procjene te ga u roku od 30 dana od 
dana primitka zahtjeva dostaviti Upravnom odjelu 
za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, 
gradnju i gradsku imovinu Grada Gline.

4.  Prije donošenja odluke o postupku ocjene o 
potrebi strateške procjene Upravni odjel za 
gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, 
gradnju i gradsku imovinu Grada Gline dužan 
je o provedenom postupku ocjene pribaviti mi-
šljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke 
županije.

5.  Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške 
procjene utvrdi da IV. izmjena i dopuna Prostor-
noga plana uređenja Grada Gline ima vjerojatno 
značajan utjecaj na okoliš, gradonačelnik Grada 
Glina donosi odluku o obvezi provedbe strateške 
procjene, koja sadrži osobito razloge zbog kojih 
je utvrđena potreba strateške procjene sukladno 
kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja strategije, plana i programa 
na okoliš (»Narodne novine«, broj 3/17).

6.  Ako u postupku ocjene o potrebi strateške 
procjene da IV. izmjene i dopune Prostornog 
plana uređenja Grada Gline nema vjerojatno 
značajan utjecaj na okoliš, načelnik Grada 
Glina donosi odluku da nije potrebno provesti 
stratešku procjenu.

 Takva Odluka sadrži osobito osnovne podatke 
o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana 
uređenja Grada Gline te obrazloženje razloga 
zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti 
stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Pri-
loga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne 
novine«, broj 3/17).

7.  O odlukama iz točke 5. i 6. informirat će se javnost 
i zainteresirana javnost sukladno odredbama 
Zakona o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju 
i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti 
u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine«, 
broj 64/08).

PRILOG II. Odluke o započinjanju postupka ocjene 
o potrebi strateške procjene za IV. izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Grada Gline 

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM 
PROPISIMA KOJA ĆE SUDJELOVATI U 

POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE 
PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ IV. IZMJENA 

I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
GRADA GLINE 

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava 
za zaštitu prirode, Zagreb, Radnička cesta 
80, 10000 Zagreb; 

 2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava 
vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 
220, 10000 Zagreb; 

 3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne 
baštine, Konzervatorski odjel u Sisku, Nikole 
Tesle 17, 44000 Sisak; 

 4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Po-
dručni ured Sisak, Ulica Ivana Kukuljevića 
Sakcinskog 26, 44000 Sisak; 

 5. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za 
srednju i donju Savu, Šetalište braće Radića 
22, 35000 Slavonski Brod; 

 6. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za 
mali sliv »Banovina«, Obala Ruđera Boškovića 
10, 44000 Sisak; 
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 7. Zavod za prostorno uređenje Sisačko-mosla-
vačke županije, Trg bana Josipa Jelačića 6, 
44000 Sisak; 

 8. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel 
za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša, S. i A. Radića 36, 44000 Sisak; 

 9. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za 
poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, 
S. i A. Radića 36, 44000 Sisak; 

 10. Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke 
županije, Ulica kralja Tomislava 1, 44000 
Sisak.

7.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o poljopri-

vrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18 i 
115/18), općinska načelnica Općine Hrvatska Dubica 
objavljuje 

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

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Hrvatska Dubica 

I.
Na mrežnim strnicama Općine Hrvatska Dubica, 

www.hrvatska-dubica.hr, objavljen je Javni natječaja 
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Repu-
blike Hrvatske na području Općine Hrvatska Dubica. 

Isti je dostupan na linku: https://www.hrvatska-
dubica.hr/index.php/2016-03-17-23-05-02/2016-03-
17-23-01-44. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA HRVATSKA DUBICA 

OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 320-02/19-02/01 
URBROJ: 2176/10-01-19-08 
Hrvatska Dubica, 6. studenoga 2019.

Općinska načelnica
Ružica Karagić, dipl. oec., v.r.

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKE NAČELNICE

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

42.
Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu 

civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15 i 118/18) i 
članka 26. Statuta Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, 
broj 29/09, 7/13, 28/14, 4/18, ispr. 9/18), Općinsko 
vijeće Općine Lipovljani, na 18. sjednici održanoj 13. 
studenoga 2019. godine, donijelo je

O D L U K U 
o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju 

i ustroju Postrojbe civilne zaštite Općine 
Lipovljani

Članak 1.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o 

osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite Općine 
Lipovljani (»Službeni vjesnik, broj 43/11).

Članak 2.
Mjere i aktivnosti civilne zaštite provodit će ostale 

operativne snage sustava civilne zaštite Općine Lipov-
ljani, koje su određene temeljem članka 20. stavka 1. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, 
broj 82/15).

 
Članak 3.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆA

KLASA: 810-01/19-01/02
URBROJ: 2176/13-01-19-01
Lipovljani, 13. studenoga 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Lukšić, dipl.ing.šum., v.r.

43.
Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o knjiž-

nicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«, 
broj 17/19) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani 
(»Službeni vjesnik«, broj 29/09, 7/13, 28/14, 4/18, ispr: 
9/18), Općinsko vijeće Općine Lipovljani, na sjednici 
održanoj 13. studenoga 2019. godine, donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice i 

čitaonice Lipovljani

I.
Marita Štelma, magistrica bibliotekarstva i muze-

ologije, imenuje se za ravnateljicu Narodne knjižnice 
i čitaonice Lipovljani.
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II.
Ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine.
Mandat ravnateljice započinje stupanjem na snagu 

Rješenja o imenovanju.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmi dan od dana 

objave u »Službenom vjesniku«.

O B R A Z L O Ž E N J E

Temeljem članka 20. stavka 3. Zakona o knjiž-
nicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«, 
broj 17/19), Općinsko vijeće Općine Lipovljani, kao 
osnivač, imenuje i razrješuje ravnatelja/icu Narodne 
knjižnice i čitaonice Lipovljani.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine 
i ista osoba može biti ponovo imenovana ravnateljem 
Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani.

Općinski načelnik Općine Lipovljani raspisao je 
ponovljeni Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/
ice Narodne knjižnice i čitaonice u Lipovljanima. Isti 
je objavljen u Večernjem listu 30. rujna 2019. godine.

Na javni natječaj su pristigle dvije prijave i to prijava 
Marite Štelma magistrice bibliotekarstva i muzeologije 
iz Lipovljana i Stjepana Horvat magistra informatologije 
iz Daruvara. Prijave su pravodobne i potpune.

Utvđeno je da prijavljeni kandidati ne udovoljavaju 
uvjetima natječaja, odnosno uvjetima propisanim Zako-
nom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne 
novine«, broj 17/19).

Obzirom da se radi o ponovljenom natječaju primje-
njuje se članak 20. stavak 10. Zakona o knjižnicama i 

knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 17/19) 
koji govori ukoliko se na ponovljeni natječaj ne javi 
osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja/ice 
Javne knjižnice, može se na temelju predloženog 
četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima 
završen diplomski sveučilišni studij ili ingrirani preddi-
plomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički 
diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij uz 
uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku 
od tri godine od dana imenovanja.

Kako predložena kandidatkinja ispunjava uvjetima 
iz članka 20. stavak 10. citiranog Zakona, Općinsko 
vijeće Općine Lipovljani donosi Rješenje kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se 

može pokrenuti Upravni spor tužbom pred Upravnim 
sudom u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku od 30 
dana od dana dostave ovoga Rješenja.

Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu u 
Zagrebu ili putem pošte preporučeno.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 612-04/19-01/01
URBROJ: 2176/13-01-19-01
Lipovljani, 13. studenoga 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Lukšić, v.r.

»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, (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.

S A D R Ž A J
GRAD GLINA

AKTI GRADONAČELNIKA
16. Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. 
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Grada Gline 4439

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKE NAČELNICE

7. Informacija o raspisivanju Javnog natječaja 
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasniš-
tvu Republike Hrvatske na području Općine 
Hrvatska Dubica 4441

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

42. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o 
osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite 
Općine Lipovljani 4441

43. Rješenje o imenovanju ravnateljice Narodne 
knjižnice i čitaonice Lipovljani 4441


