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GODINA LXII

GRAD GLINA

AKTI GRADONAČELNIKA
8.
Temeljem članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom
uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 48.
Statuta Grada Gline (»Službeni vjesnik«, broj 16/13 i
22/14), gradonačelnik Grada Gline donio je 27. rujna
2016. godine
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Gline
Članak 1.
Utvrđuje se Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline za javnu raspravu.
Članak 2.
Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Gline sadrži tekstualni i grafički dio
plana te sažetak za javnost.
Članak 3.
Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Gline upućuje se na javnu raspravu
koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja.
Obavijest o upućivanju na javnu raspravu objaviti će
se u dnevnom tisku, web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te službenim stranicama
Grada Gline.
Posebna obavijest o javnoj raspravi dostavlja se
javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima
koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu Plana.
Članak 4.
Javna rasprava i javni uvid o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline
započinje 10. listopada 2016. godine i završava 21.
listopada 2016. godine.

nja javne rasprave može se obaviti u prostorijama
Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2, prizemlje
soba 6, svakim radnim danom od 8,30 do 14,30 sati.
Članak 6.
Javno izlaganje o Prijedlogu III. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Gline održati će
se 13. listopada 2016. godine (četvrtak) u 12,00
sati u prostorijama Grada Gline, Trg bana Josipa
Jelačića 2, I. kat, vijećnica, radi obrazloženja plana.
Članak 7.
Za vrijeme trajanja javne rasprave državna tijela,
pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave te svi zainteresirani
mogu upisati svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na
prijedlog plana u Knjigu primjedbi koja će se nalaziti
uz izloženi prijedlog plana te uputiti svoje prijedloge
i primjedbe u pisanom obliku Upravnom odjelu za
gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline, Trg bana Josipa
Jelačića 2, 44400 Glina, najkasnije do 21. listopada
2016. godine ili dati primjedbe i prijedloge u zapisnik
na javnom izlaganju koje će se održati 13. listopada
2016. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom i s adresom ili nazivom
i sjedištem podnositelja te dostavljeni u roku, ako i
primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na predmet
izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Gline neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća
o javnoj raspravi.
Ako u određenom roku tijela državne uprave i
pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano
očitovanje smatrati će se da nemaju primjedbi.
Članak 8.

Članak 5.
Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline za vrijeme traja-

Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje
svih drugih potrebnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13)
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Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Komunalcu
- Dvor d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti,
Dvor, Matijevići, Eugena Kvaternika 3, za provedbu
ulaganja na području jedinice lokalne samouprave
- Općine Dvor, za investiciju »Vodoopskrba naselja
Donji Javoranj i Gornji Javoranj«.
Članak 2.
Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti
na natječaj Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjeru
7.2., Tip operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih
sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje
otpadnih voda«.
Članak 3.
U svrhu prijave ulaganja na natječaj navedenog u
članku 1. ove Odluke, ovom Odlukom ujedno se daje
i suglasnost za prijavu na natječaj.
Članak 4.
Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta
Kratki opis projekta, koji je prilog ove Odluke i čini
njezin sastavni dio.
Članak 5.
Ova suglasnost daje se u svrhu prijave ulaganja
navedenog u članku 1. ove Odluke na natječaj za
Mjeru 07, Podmjera 7.2., Tip operacije 7.2.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014.-2020.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-05/16-01/12
URBROJ: 2176/08-02-16-01
Dvor, 22. rujna 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.

41.
Na temelju članka 30. stavka 1. alineja 16. Statuta
Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09, 13/10,
15/13 i 30/14), Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj 30. kolovoza 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Plan upisa djece za
pedagošku 2016./2017. godinu
Članak 1.
Daje se suglasnost na Plan upisa djece za pedagošku 2016./2017. godinu Dječjem vrtiću Sunce Dvor.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 601-02/16-01/01
URBROJ: 2176/08-02-16/01
Dvor, 30. kolovoza 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.

42.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni
vjesnik«, broj 31/09, 13/10, 15/13 i 30/14), Općinsko
vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj dana 30.
kolovoza 2016. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za
razdoblje od 1. 1. - 30. 6. 2016. godine
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu načelnika Općine Dvor
za razdoblje od 1. 1. - 30. 6. 2016. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-05/16-01/11
URBROJ: 2176/08-02-16/01
Dvor, 30. kolovoza 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.

OPĆINA GVOZD

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
8.
Na temelju članka 93. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i

61/11) i članka 45. Statuta Općine Gvozd (»Službeni
vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr., 6/13 i 19/14), općinski načelnik Općine Gvozd donio je
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PLAN
prijama na stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa u Općini Gvozd
za 2016. godinu
I.
Ovim Planom prijama utvrđuje se prijem na stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd za 2016. godinu.
II.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd u
2016. godini planira se primiti jedna osoba sa završenom
srednjom stručnom spremom ekonomske ili tehničke
struke za radno mjesto referent - komunalni redar.
III.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji
s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Srijeda, 28. rujna 2016.
IV.

Plan prijma provodit će se ako su sredstva za
pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cjelosti
osigurana kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
V.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
		
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 100-01/16-01/04
URBROJ: 2176/09-02-16-1
Vrginmost, 23. rujna 2016.
Općinski načelnik
Branko Jovičić, dipl.ing., v.r.

OPĆINA LEKENIK

AKTI OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
19.
Temeljem članka 23. stavak 1. alineja 14. Odluke
o postupku provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Lekenik (»Službeni
vjesnik«, broj 13/16, 17/16 i 35/16), Općinsko izborno
povjerenstvo Općine Lekenik donosi
RJEŠENJE
o određivanju biračkih mjesta
I.
Za provođenje izbora za Vijeća mjesnih odbora
NA PODRUČJU Općine Lekenik koji će se održati 23.
listopada 2016. godine određuju se slijedeća biračka
mjesta:
1. Za područje Mjesnog odbora Letovanić određuje se biračko mjesto broj 1 u Letovaniću
- područna škola Letovanić, koja obuhvaća birače s prebivalištem u: LETOVANIĆ:
LETOVANIĆ, VRH LETOVANIĆKI: GLAVNI
KLANEC, KOLARSKI PUT, MLADINSKI PUT,
ODVOJAK II, ODVOJAK III, PALANJSKI PUT,
POGORELEC, POSAVČEV PUT, RUPČIĆEV
PUT, RUŽIĆKI PUT.
2. Za područje Mjesnog odbora Stari Brod
određuje se biračko mjesto broj 2 u Starom
Brodu - Hrvatski dom Stari Brod, koje obuhvaća birače s prebivalištem u: STARI BROD:
IGRIŠĆE, IŽIŠĆE, STARI BROD.

3. Za područje Mjesnog odbora Stari Farkašić
određuje se biračko mjesto broj 3 u Starom
Farkašiću - Područna škola Stari Farkašić, koje
obuhvaća birače s prebivalištem u: PALANJEK
POKUPSKI: PALANJEK POKUPSKI, POKUPSKO VRATEČKO: POKUPSKO VRATEČKO,
STARI FARKAŠIĆ: STARI FARKAŠIĆ.
4. Za područje Mjesnog odbora Dužica određuje
se biračko mjesto broj 4 u Dužici - Hrvatski
dom Dužica, koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
		 DUŽICA: DUŽICA, LIJEVI ODVOJAK.
5. Za područje Mjesnog odbora Petrovac određuje
se biračko mjesto broj 5 u Petrovcu - ŠRC
»Stjepan Grgac«, Petrovec, koje obuhvaća
birače s prebivalištem u: PETROVEC: PETROVEC.
6. Za područje Mjesnog odbora Žažina određuje
se biračko mjesto broj 6 u Žažini - Vatrogasni
dom Žažina, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Žažina: CIGLARSKA ULICA,
KARLOVAČKA ULICA, KUPSKA ULICA, PETRINJSKA ULICA, VINOGRADSKA ULICA,
ZAGREBAČKA.
7. Za područje Mjesnog odbora Poljana Lekenička
određuje se biračko mjesto broj 7 u Poljani
Lekeničkoj - Hrvatski dom, koje obuhvaća
birače s prebivalištem u naselju POLJANA
LEKENIČKA.
8. Za područje Mjesnog odbora Gornji Vukojevac
određuje se biračko mjesto broj 8 u Gornjem
Vukojevcu - Hrvatski dom, koje obuhvaća
birače s prebivalištem u naselju GORNJI
VUKOJEVAC.

