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Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 

4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj
broj 92/10), točke V. Provedbenog Plana unaprjeđenja
zaštite od požara za područje Sisačko-moslavačke
županije za 2022. (KLASA: 245-02/22-01/01, URBROJ:
2176-02-22-8 od 28. ožujka 2022.) i članka 48. Statuta
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8/18, 10/18, 76/18 - pročišćeni tekst, 9/20 i 5/21),
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G O D I Š N J I  P R O V E D B E N I  P L A N
unapređenja zaštite od požara za područje 

Grada Gline za 2022.

I.
U skladu s člankom 13. stavkom 4. Zakona o za-

štiti od požara Gradsko vijeće Grada Gline donijelo 
je Procjenu ugroženosti od požara koja je osnova za 
donošenje Provedbenog plana za unaprjeđenje zaštite 
od požara za područje Grada Gline za 2022. 

II.
U cilju unapređenja zaštite od požara na područ-

ju Grada Gline, gradonačelnik Grada Gline donosi 
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara, a u 
skladu sa Provedbenim planom Sisačko-moslavačke 
županije provest će sljedeće organizacijske, tehničke i 
urbanističke mjere, mjere zaštite odlagališta komunal-
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nog otpada te organizacijske i administrativne mjere 
zaštite od požara na otvorenom prostoru:

1. ORGANIZACIJSKE MJERE

1.1. VATROGASNE POSTROJBE

a) Prema izračunu potrebnog broja operativnih 
vatrogasaca, koji proizlazi iz Procjene ugrože-
nosti od požara Grada Gline, neophodno je:
-  osigurati potreban broj operativnih vatroga-

saca
-  upoznavati djecu i vatrogasni pomladak s 

vatrogasnom opremom te širiti vatrogasnu 
kulturu i provoditi vatrogasnu obuku kroz 
tečajeve kako bi se operativne postrojbe 
popunile s novim članovima

-  izlaziti na intervencije gašenja požara i 
spašavanja po službenim dojavama

-  obavezno svake godine izlaziti na vatrogasna 
natjecanja u brzinskim vježbama sa svim 
kategorijama članstva.

IZVRŠITELJ ZADATKA: Grad Glina i Vatrogasna 
zajednica Grada Gline.

b) U središnjim dobrovoljnim vatrogasnim društvima 
organizirati vatrogasna dežurstva, tako da se 
osigura djelotvorna i pravodobna operativnost 
vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna 
pokrivenost područja Grada Gline u slučaju 
požara te dojava požara na telefonski broj 193 
ili za hitne pozive broj 112.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Vatrogasna zajednica 
Grada Gline.

c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljeno-
sti i osposobljenosti dobrovoljnih vatrogasnih 
društava na području Grada Gline.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Vatrogasna zajednica 
Sisačko-moslavačke županije.

1.2. NORMATIVNI USTROJ ZAŠTITE OD POŽARA

a) Donijeti Procjenu ugroženosti od požara i Plan 
zaštite od požara za područje Grada Gline.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Grad Glina i Vatrogasna 
zajednica Grada Gline.

b) Dimnjačarske poslove na području Grada Gline 
obavlja ovlašteni dimnjačar u skladu s važećim 
propisima, a rad iste kontrolira i prati Jedinstveni 
upravni odjel Grada Gline, Odsjek za gospodarske 
i komunalne djelatnosti i prostorno uređenje. 
Potrebno je obavljati učestalije kontrole rada 
dimnjačara.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Grad Glina.

2. TEHNIČKE MJERE

2.1. VATROGASNA OPREMA I TEHNIKA

a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti u skla-
du s važećim propisima, za navedenu opremu 
osigurana su grijana vatrogasna spremišta. Po 
potrebi nabavljati će se nova vozila i nedostajuća 
oprema kao i popravci na postojećim vozilima 
i opremi. 
IZVRŠITELJ ZADATKA: Grad Glina i Vatrogasna 
zajednica Grada Gline.

2.2. SREDSTVA VEZE, JAVLJANJA I UZBUNJI-
VANJA

a) Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca, 
od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije 
do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, u 
skladu s pravilima vatrogasne struke, osigurati 
dovoljan broj stabilnih, mobilnih i prijenosnih 
radio uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi. 
Pored nabrojenih radio uređaja za međusobnu 
komunikaciju na mjestu intervencije, a pogotovo 
kod šumskih i požara na otvorenom prostoru, 
koriste se i mobiteli. Po potrebi nabavljat će se 
nova sredstva veze. 
IZVRŠITELJ ZADATKA: Grad Glina i Vatrogasna 
zajednica Grada Gline.

3. URBANISTIČKE MJERE

3.1. U postupku donošenja provedbene prostorno-
planske dokumentacije primjenjuju se mjere 
zaštite od požara sukladno važećim propisima. 
U naselju Glina i središtima ostalih naselja 
poduzete su mjere i stalno se kontrolira pro-
hodnost prometnica i javnih površina, a u svrhu 
nesmetane intervencije.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Grad Glina.

3.2. HIDRANTSKA MREŽA I KOLIČINE VODE ZA 
GAŠENJE

a) Postoje nadzemni i podzemni hidranti, a ista 
mreža je usklađena sa važećim propisima. Osi-
gurane su dovoljne količine vode uz potreban 
tlak u mreži. Potrebno je voditi brigu da tlak 
u hidrantskoj i vodovodnoj mreži bude stalan 
i konstantan. Hidrantsku mrežu potrebno je 
redovito ispitivati i održavati. 
IZVRŠITELJ ZADATKA: Komunalac Glina d.o.o. 
i Vodovod Glina d.o.o.

3.3. OSTALI IZVORI VODE ZA GAŠENJE

a) Rijeka Glina proteče kroz naselje Glina i tako 
predstavlja neiscrpan izvor vatrogasne vode. U 
Gradu Glini ima i drugih uređenih crpilišta za 
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sada - Veliki Bajer. Dio domaćinstava ima svoje 
bunare. Nužno je urediti (neuređene) prilaze za 
vatrogasna vozila i pristupe do površine voda 
rijeke Gline i rijeke Kupe koja prolazi sjevernim 
dijelom područja Grada Gline.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Grad Glina, Vatrogasna 
zajednica Grada Gline i Hrvatske vode.

4. MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA KOMUNAL-
NOG OTPADA

a) Otpad se, u skladu sa Zakonom o održivom 
gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 
94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) smije skladištiti, 
uporabljivati i/ili zbrinjavati samo u građevina-
ma i uređajima određenim za tu namjenu na 
propisani način. Sva odlagališta otpada koja 
ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom 
o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kate-
gorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada 
(»Narodne novine«, broj 114/15, 103/18 i 56/19) 
potrebno je sanirati i zatvoriti. Na odlagalištu 
je potrebno osigurati vatrogasni pristup. 
IZVRŠITELJ ZADATKA: Grad Glina i Komunalac 
Glina d.o.o.

b) U slučaju nastanka požara na odlagalištu 
otpada osigurati gašenje požara u najkraćem 
mogućem roku, putem vatrogasne postrojbe 
koja će pristupiti gašenju na siguran način.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Vatrogasna zajednica 
Grada Gline, Vodovod Glina d.o.o. i Komunalac 
Glina d.o.o.

5. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJE-
RE ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM 
PROSTORU

a) U skladu s važećim propisima koji reguliraju 
zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno 
je urediti okvire ponašanja na otvorenom pro-
storu, prema Planu zaštite od požara posebice 
za vrijeme povećane opasnosti od požara, 
Gradsko vijeće svake godine donosi Odluku o 
ustrojavanju motriteljsko dojavne službe s ci-
ljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave 
požara. Hrvatske šume, Šumarija Glina provodit 
će preventivne mjere zaštite šuma od požara 
(izrada protupožarnih prosjeka), ophodnje i 
dojave dobrovoljnim vatrogasnim društvima. 
IZVRŠITELJ ZADATKA: Grad Glina, Vatroga-
sna zajednica Grada Gline i Hrvatske šume, 
Šumarija Glina.

b) Organizirati i poduzimati mjere uklanjanja minsko-
eksplozivnih sredstava na miniranom zemljištu 
kako bi se omogućilo vatrogasno djelovanje i 
na tom području Grada. U razdoblju dok se s 
čitavog područja ne uklone minsko-eksplozivna 
sredstva, na miniranom zemljištu voditi brigu o 
obnavljanju oznaka i obavijesti o opasnostima 

kao i postavljanju i održavanju traka kojima se 
ograđuje i obilježava minirano ili minsko sum-
njivo područje.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Ministarstvo unutarnjih 
poslova, Hrvatski centar za razminiranje.

c) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, 
televizija, tisak, plakati, sredstva elektroničke 
komunikacije i slično) sustavno i redovito oba-
vještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu 
provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Vatrogasna zajednica 
Grada Gline i Grad Glina.

d) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim 
sudionicima i obveznicima provođenja zaštite 
od požara, a prvenstveno s vlasnicima šumskih 
površina, vlasnicima i korisnicima poljoprivred-
nog zemljišta, stanovnicima naselja seoskog 
karaktera koji se pretežito bave poljoprivred-
nom djelatnošću, šumarskim i poljoprivrednim 
inspektorima te inspektorima zaštite od požara 
Policijske uprave Sisačko-moslavačke županije, 
a u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako 
bi se opasnost od nastajanja i širenja požara 
smanjila na najmanju moguću mjeru.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Grad Glina i Vatrogasna 
zajednica Grada Gline.

e) Nužno je pojačati mjere za uređivanje i održa-
vanje rudina, živica i međa, poljskih putova i 
kanala sukladno važećim propisima. 
IZVRŠITELJ ZADATKA: Grad Glina.

f) Bunari, zdenci i ostale prirodne pričuve vode 
koje se mogu koristiti za gašenje požara na 
otvorenom prostoru moraju se redovito čistiti, 
a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati 
prohodnima.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Grad Glina, fizičke i 
pravne osobe koji su vlasnici zemljišta na kojem 
se nalaze pričuve vode za gašenje.

g) Obvezan je nadzor i skrb nad nerazvrstanim 
cestama, poljskim putovima i ostalim javno-
prometnim površinama te zemljišnim pojasom 
uz cestu. Zemljišni pojas uz cestu mora biti 
čist i pregledan, kako zbog sigurnosti prometa 
tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja 
požara na njemu. Stoga, obvezno je čišćenje 
zemljišnog pojasa uz cestu od lakozapaljivih 
tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati 
požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo 
širenje.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Grad Glina, Komunalac 
Glina d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o.

III.
Jedinstveni upravni odjel Grada Gline upoznat će 

sa sadržajem ovoga Provedbenog plana sve pravne 
subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelj poje-
dinih zadataka.



Stranica 3260 - Broj 77 »SLUŽBENI VJESNIK« Ponedjeljak, 24. listopada 2022.

IV.
Gradsko vijeće Grada Gline jednom godišnje raz-

matra izvješće o stanju zaštite od požara koje podnosi 
Vatrogasna zajednica Grada Gline.

V.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu danom do-

nošenja, a bit će objavljen u »Službenom vjesniku«.

AKTI GRADONAČELNICE

26.
Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu 

civilne zaštite (»Narode novine«, broj 82/15, 118/18, 
31/20 i 20/21) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o sa-
stavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 
načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera 
civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 126/19 i 
17/20), gradonačelnica Grada Petrinje donijela je dana  
12. rujna 2022. godine

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju  
i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika  

i članova Stožera civilne zaštite  
Grada Petrinje

73.
Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o naseljima 

(»Narodne novine«, broj 39/22) i članka 36. stavka 1. 
točke 7. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, 
broj 14/13, 52/14, 68/17, 9/18, 13/18 - ispr., 59/18, 7/20 
i 12/21), Gradsko vijeće Grada Petrinje, na prijedlog 
Odbora za imenovanje ulica i trgova i uz suglasnost 
Vijeća Mjesnog odbora Glinska Poljana, Slana, Vratečko, 
na 15. (izvanrednoj) sjednici održanoj 21. listopada 
2022. godine donijelo je

O D L U K U
o imenovanju Trga 144. brigade Hrvatske  

vojske u naselju Slana

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se trg u naselju Slana 

na prostoru ispred raspela unutar k.č. br. 1524/1 k.o. 
Slana, kako slijedi: 

Trg 144. brigade Hrvatske vojske.

Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je službena podloga iz 

registra prostornih jedinica na kojoj je prikazano po-

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

GRADONAČELNIK

KLASA: 245-01/22-01/1
URBROJ: 2176-20-1-22-5
Glina, 3. listopada 2022.

Gradonačelnik
Ivan Janković, mag.ing.geod.et geoinf., v.r.

dručje trga prije donošenja Odluke i ime trga koje se 
predlaže ovom Odlukom.

Članak 3.
Troškovi provedbe ove Odluke u iznosu od cca 

2.000,00 kuna odnose se isključivo na izradu i po-
stavljanje ploče s oznakom Trga, a snosi ih u cijelosti 
Grad Petrinja.

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

objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 014-03/22-01/09
URBROJ: 2176-6-01-22-18
Petrinja, 21. listopada 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća
Robert Polanščak, v.r.

Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju načelnika, 

zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite 
Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 40/21), 

mijenja se članak 2. i glasi: »Željko Tonković, direk-
tor trgovačkog društva Komunalac d.o.o., imenuje se 
za načelnika Stožera civilne zaštite Grada Petrinje«,

u članku 4. točka 6. se briše te točka 7. postaje točka 
6., točka 8. postaje točka 7., točka 9. postaje točka 8.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADONAČELNIK

KLASA: 810-05/21-01/10
URBROJ: 2176-6-02-22-10
Petrinja, 12. rujna 2022.

Gradonačelnica
Magdalena Komes, dipl. iur., v.r.

OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

19.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sunja (»Služ-

beni vjesnik«, broj 9/21 i 75/21), Općinsko vijeće 
Općine Sunja, na 13. sjednici održanoj 21. listopada 
2022. godine, donijelo je

O D L U K U

Članak 1.
Ne usvaja se Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2022. godinu. 

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/21-01/07
URBROJ: 2176/17-03-22-7
Sunja, 21. listopada 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Horžić, v.r.

20.
Na temelju članka 6. Zakona o osnivanju savjeta 

mladih (»Narodne novine«, broj 41/14), članka 4. i 
7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sunja 
(»Službeni vjesnik«, broj 31/14), a sukladno članku 
32. Statuta Općine Sunje (»Službeni vjesnik«, broj 
9/21 i 75/21), Općinsko vijeće Općine Sunja, na  
13. sjednici održanoj 21. listopada 2022. godine, donosi

O D L U K U
o objavi Javnog poziva za predlaganje  
kandidata za članove Savjeta mladih  

Općine Sunja

Članak 1.
Donosi se Odluka o objavi Javnog poziva za pred-

laganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine 
Sunja.

Članak 2.
U Stručno povjerenstvo za provjeru valjanosti kan-

didatura za osnivanje Savjeta mladih Općine Sunja 
imenuju se:

1. Rosana Mađer, za predsjednicu
2. Damir Kolar, za potpredsjednika
3. Marijan Lazić, za člana
4. Josip Mačak, za člana
5. Irena Forjan, za članicu
6. Slavica Lončarević, za članicu.
Povjerenstvo za provjeru valjanosti kandidatura 

obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata 
te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje 
prijava sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i 
utvrđuje popis važećih kandidatura i dostavlja Izvješće 
Općinskom vijeću.

Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke čini tekst Javnog poziva 

koji će se objaviti na web stranici Općine Sunja.

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

objave u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 007-01/22-01/03
URBROJ: 2176/17-03-22-04
Sunja, 21. listopada 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Horžić, v.r.
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21.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sunja (»Služ-

beni vjesnik«, broj 9/21), Općinsko vijeće Općine 
Sunja, na 13. sjednici održanoj 21. listopada 2022. 
godine, donijelo je 

O D L U K U
o održavanju konjogojske izložbe u Sunji

Članak 1.
Donosi se Odluka o održavanju konjogojske izložbe 

u Sunji. Konjogojska izložba održat će se u sklopu 
Programa obilježbe Dana Sisačko-moslavačke žu-
panije, a datum održavanja Izložbe odredit će se u 
dogovoru sa Sisačko-moslavačkom županijom, u 
lipnju 2023. godine. 

Članak 2.
Za održavanje konjogojske izložbe osigurat će se 

financijska sredstva u Proračunu Općine Sunja za 
2023. godinu u iznosu od 200.000,00 kuna.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 380-01/22-01/02
URBROJ: 2176-17-03-22-2
Sunja, 21. listopada 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Horžić, v.r.

22.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sunja (»Služ-

beni vjesnik«, broj 9/21) i točke 3. stavka podtočke 3.2. 
stavka 1. podstavka c, dokumentacije za pojašnjenje 
/upotpunjavanje ZAHTJEVA ZA DOPUNU/OBRAZLO-
ŽENJE LAG UNA za provedbu tipa operacije 3.1.1. 
»Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu« za prijavu na Natječaj, kojeg 
je 29. studenog 2021. godine raspisala LAG UNA,  
Sv. Mihovila 2, Majur, Hrvatska Kostajnica, Općinsko 
vijeće Općine Sunja, na 13. sjednici održanoj 21. 
listopada 2022 godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o suglasnosti za provedbu  
ulaganja u rekonstrukciju zgrade DVD Staza  

u mjestu Staza

Članak 1.
U Odluci o davanju suglasnosti za provedbu ulaga-

nja u rekonstrukciju zgrade DVD Staza u mjestu Staza 

KLASA: 350-01/21-01/11, URBROJ: 2176/17-03-21-
02 od dana 28. 12. 2021. godine mijenja se članak 2. 
»Opis projekta«, sukladno natječajnoj dokumentaciji 
Natječaja (PRILOG III. »Opis projekta«) koji je prilog 
ove Odluke.

Članak 2. 
Ostale odredbe Odluke iz članka 1. ove Odluke 

ostaju nepromijenjene i na snazi.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u 

»Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 350-01/21-01/11
URBROJ: 2176-17-03-22-8
Sunja, 21. listopada 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Horžić, v.r.

23.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sunja (»Služ-

beni vjesnik«, broj 9/21 i 75/21), Općinsko vijeće Općine 
Sunja, na 13. sjednici održanoj dana 21. listopada 
2022. godine, daje

S U G L A S N O S T

na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 
vrtića Bambi Sunja, KLASA: 601-02/20-02/04; URBROJ: 
2176-17-04-21-05 od 4. 1. 2021.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pra-
vilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 
vrtića Bambi Sunja sastavni je dio ove Suglasnosti.

Ova Suglasnost stupa na snagu osmoga dana od 
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 601-01/20-01/23
URBROJ: 2176/17-03-22-04
Sunja, 21. listopada 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Horžić, v.r.
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24.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sunja (»Služ-

beni vjesnik«, broj 9/21 i 75/21), Općinsko vijeće Općine 
Sunja, na 13. sjednici održanoj dana 21. listopada 
2022. godine, daje

S U G L A S N O S T

na Prijedlog Odluke o zamjeni Statuta Dječjeg 
vrtića Bambi Sunja od dana 4. 1. 2021. godine novim 
Statutom. 

Prijedlog Odluke iz stavka 1. ove Suglasnosti njezin 
je sastavni dio.

Ova Suglasnost stupa na snagu osmoga dana od 
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 011-02/22-01/01
URBROJ: 2176/17-03-22-02
Sunja, 21. listopada 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Horžić, v.r.

25.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sunja (»Služ-

beni vjesnik«, broj 9/21 i 75/21), Općinsko vijeće Općine 
Sunja, na 13. sjednici održanoj dana 21. listopada 
2022. godine, daje

S U G L A S N O S T

na Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun 
plaća radnika u Dječjem vrtiću Bambi Sunja, KLASA: 
601-06/22-01/16; URBROJ: 2176-75-03-22-06 od  
31. 8. 2022.

Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća 
radnika u Dječjem vrtiću Bambi Sunja sastavni je dio 
ove Suglasnosti.

Ova Suglasnost stupa na snagu osmoga dana od 
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 601-01/22-01/11
URBROJ: 2176/17-03-22-02
Sunja, 21. listopada 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Horžić, v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

8.
Na temelju odredbe članka 95. stavka 2. Zakona o 

prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 47. Statuta 
Općine Sunja (»Službeni vjesnik«, broj 9/21 i 75/21), 
općinski načelnik Općine Sunja, dana 24. listopada 
2022. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K
o utvrđivanju Prijedloga IV. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Sunja

I.
Na temelju Nacrta prijedloga IV. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Sunja i Odluke 
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku 
procjenu utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Općine Sunja (»Službeni 
vjesnik«, broj 75/22) utvrđuje se Prijedlog IV. izmjena 
i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja za 
javnu raspravu.

II.
Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Sunja sadrži tekstualni dio i grafički 
dio, te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost.

III.
Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Sunja stavlja se na javnu raspravu 
u trajanju od 11 dana.

Javna rasprava započinje 10. studenoga 2022. 
godine i završava 20. studenoga 2022 godine.

IV.
Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja izvršit 
će se u dnevnom tisku »Večernji list«, na oglasnoj ploči 
Općine Sunja, na mrežnim stranicama Ministarstva i 
Općine Sunja, prije početka javne rasprave.

V.
Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Sunja bit će izložen na javni uvid u 
Općinskoj vijećnici Općine Sunja, Trg kralja Tomislava 
3, Sunja, na mrežnim stranicama Općine Sunja i u 
informacijskom sustavu.

VI.
Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Pro-

stornog plana uređenja Općine Sunja moći će se 
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izvršiti u Općinskoj vijećnici Općine Sunja, Trg kralja 
Tomislava 3, Sunja, počevši od 10. studenoga 2022. 
do 20. studenoga 2022. godine svakog radnog dana 
od 8.00 do 14.00 sati. 

VII.
Javno izlaganje o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Sunja održat će 
se 14. studenoga 2022. godine u 11 sati u Općinskoj 
vijećnici Općine Sunja, Trg kralja Tomislava 3, Sunja.

VIII.
Posebna obavijest o javnoj raspravi dostavit će se:
- javnopravnim tijelima određenim posebnim propi-

sima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu  
IV.  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Sunja iz svog djelokruga i 

- mjesnim odborima.

IX.
Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju 

određeni interes na području Prijedloga IV. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja da 
sudjeluju u javnoj raspravi. 

Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način 
da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog  
IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Sunja, postavljati pitanja tijekom izlaganja o predlo-
ženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe 
koje vode javno izlaganje, dati prijedloge i primjedbe 
u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućivati 
nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku 
određenom u objavi ove javne rasprave.

Sudionici u javnoj raspravi svoje prijedloge i primjed-
be na Prijedlog plana mogu upisati u knjigu primjedbi 
koja će se nalaziti uz Prijedlog IV. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Sunja ili dostaviti 
osobno ili putem pošte na adresu: Općina Sunja, Trg 

kralja Tomislava 3, Sunja ili na e-mail adresu: opcina-
sunja@sk.htnet.hr 

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpi-
sani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće 
se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Krajnji rok do kojeg se mogu dostaviti pisani pri-
jedlozi i primjedbe na Prijedlog IV. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Sunja je 20. studeni 
2022. godine.

X.
Za vrijeme trajanja javnog uvida svoje očitovanje 

mogu dostaviti javnopravna tijela određena posebnim 
propisima koja su osigurala podatke i dokumente iz 
svog djelokruga za potrebe izrade IV. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Sunja.

XI.
Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje drugih 

pravnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređe-
nju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 98/19), zadužuje se Jedinstveni upravni odjel 
Općine Sunja.

XII.
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon donošenja, 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA 

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-01/20-01/11
URBROJ: 2176-17-01-22-151
Sunja, 24. listopada 2022.

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.


