
SLUŽBENI VJESNIK
BROJ: 1 SUBOTA, 19. SIJEČNJA 2019. GODINA LXV

2019.

1.
Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 16. Zakona 

o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samou-
pravi (»Narodne novine«, broj 28/10), gradonačelnik 
Grada Gline dana 4. siječnja 2019. godine, donio je

O D L U K U
o visini osnovice za obračun plaće u upravnim

tijelima Grada Gline

Članak 1.
Osnovica za obračun plaće u upravnim tijelima 

Grada Gline utvrđuje se u visini od 5.584,19 kune 
bruto i primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine po-
čevši s plaćom za mjesec siječanj 2019. godine koja 
se isplaćuje u veljači 2019. godine, do 31. 8. 2019. 
godine završno sa plaćom za mjesec kolovoz koja se 
isplaćuje u mjesecu rujnu 2019. godine.

Članak 2. 
Osnovica za obračun plaće u upravnim tijelima 

Grada Gline utvrđuje se u visini od 5.695,87 kune bruto 
i primjenjuje se od 1. rujna 2019. godine pa nadalje, a 
počevši s plaćom za mjesec rujan 2019. godine koja 
se isplaćuje u listopadu 2019. godine.

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

objavit će se u »Službenom vjesniku«.

Članak 4. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o visini osnovice za obračun plaće u upravnim 
tijelima Grada Gline KLASA: 120-03/17-01/01, URBROJ: 
2176/20-01-17-3 od 25. listopada 2017. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

GRADONAČELNIK

GRAD GLINA
AKTI GRADONAČELNIKA

KLASA: 120-03/19-01/01
URBROJ: 2176/20-01-19-1
Glina, 4. siječnja 2019.

Gradonačelnik
Stjepan Kostanjević, v.r.

2.
Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 16. Zakona 

o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samou-
pravi (»Narodne novine«, broj 28/10), gradonačelnik 
Grada Gline dana 4. siječnja 2019. godine, donio je

O D L U K U
o visini osnovice za obračun plaće u Dječjem

vrtiću »Bubamara« Glina i Knjižnici 
i čitaonici Glina

Članak 1.
Osnovica za obračun plaće u Dječjem vrtiću »Bu-

bamara« Glina i Knjižnici i čitaonici Glina utvrđuje se 
u visini od 5.584,19 kune bruto i primjenjuje se od 1. 
siječnja 2019. godine počevši s plaćom za mjesec 
siječanj 2019. godine koja se isplaćuje u veljači 2019. 
godine, do 31. 8. 2019. godine završno sa plaćom 
za mjesec kolovoz koja se isplaćuje u mjesecu rujnu 
2019. godine.

Članak 2.
Osnovica za obračun plaće u Dječjem vrtiću »Bu-

bamara« Glina i Knjižnici i čitaonici Glina utvrđuje se 
u visini od 5.695,87 kune bruto i primjenjuje se od 1. 
rujna 2019. godine pa nadalje, a počevši s plaćom za 
mjesec rujan 2019. godine koja se isplaćuje u listopadu 
2019. godine.

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

objavit će se u »Službenom vjesniku«.

Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o visini osnovice za obračun plaće u Dječjem 
vrtiću »Bubamara« Glina i Knjižnici i čitaonici Glina 
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I S P R A V A K
Odluke o usvajanju Programa raspolaganja  

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  
Republike Hrvatske za Grad Hrvatsku Kostajnicu

U članku 2. Odluke o Odlukci o usvajanju Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske za Grad Hrvatsku Kostajnicu iza 
teksta »s popratnom dokumentacijom« dodaje se tekst 
»na mišljenje Sisačko-moslavačkoj županiji i na«.

U članku 3. iza teksta »Službenom vjesniku« dodaje 
se tekst »a Program se primjenjuje od dobivanja 
mišljenja Županije i suglasnosti Ministarstva«.

Ispravak Odluke objavit će se u »Službenom 
vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 022-01/19-01/02
URBROJ: 2176/02-03/01-19-1
Hrvatska Kostajnica, 11. siječnja 2019.

 v.d. Pročelnik-a
Zoran Stunković, dipl.ing.građ., v.r.

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.
Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službe-

nicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regi-
onalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 
61/11) i članka 45. stavak 4. alineja 13. Statuta Općine 
Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr., 
6/13, 19/14 i 4/18), općinski načelnik Općine Gvozd 
utvrđuje i donosi

P L A N
prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Gvozd za 2019. godinu

I.
Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam 

službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd 
u 2019. godini.

II.
Pravilnikom u unutarnjem redu Jedinstvenog uprav-

nog odjela Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 
29/10, 1/11, 20/11, 36/13, 15/14, 35/16, 4/18 i 61/18) 
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gvozd siste-
matizirana su 4 (četiri) radna mjesta službenika za koja 
su predviđena 4 (četiri) izvršitelja (po jedan izvršitelj 
za svako sistematizirano radno mjesto).

III.
Na dan 1. siječnja 2019. godine u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Gvozd bila su zaposlena 3 
(tri) službenika na neodređeno vrijeme, dok je 1 (jedno) 
radno mjesto službenika referenta za računovodstvo 
i financijsko knjigovodstvo nepopunjeno.

IV.
Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima u 

2019. godini u Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd 
planira se zaposliti 1 (jedan) službenik na neodređeno 
vrijeme na radno mjesto referenta za računovodstvo 
i financijsko knjigovodstvo.

V.
Na temelju ovog Plana slobodno radno mjesto po-

punit će se putem javnog natječaja sukladno Zakonu o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi.

VI.
Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Gvozd od tri zaposlena službenika 
dva službenika pripadnici srpske nacionalne manjine 
čime je ostvarena zastupljenost pripadnika srpske 
nacionalne manjine u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Gvozd sukladno odredbama Ustavnog zakona 
o pravima nacionalnih manjina i Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi.

VII.
Ovaj Plan objavit će se u »Službenom vjesniku« 

Općine Gvozd.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 100-01/19-01/01
URBROJ: 2176/09-02-19-1
Vrginmost, 2. siječnja 2019.

Općinski načelnik
Milan Vrga, v.r.

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša 

(»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), 

članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja stra-
tegije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, 
broj 3/17) i članka 48. stavka 1. točke 20. Statuta 



Stranica 16 - Broj 1 »SLUŽBENI VJESNIK« Subota, 19. siječnja 2019.

»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, fax. (044) 815-498, 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

1. Odluka o visini osnovice za obračun 
plaće u upravnim tijelima Grada Gline 1

2. Odluka o visini osnovice za obračun pla-
će u Dječjem vrtiću »Bubamara« Glina i 
Knjižnici i čitaonici Glina 1

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADONAČELNIKA

1. I. izmjene Plana nabave Grada Hrvatske 
Kostajnice za 2019. godinu 2

AKTI JEDINSTVENOG  
UPRAVNOG ODJELA

1. Ispravak Odluke o vrijednosti boda ko-
munalne naknade 2

2. Ispravak Odluke o usvajanju Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad 
Hrvatsku Kostajnicu 2

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Gvozd za 2019. godinu 3

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o započinjanju postupka ocjene 
o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Lekenik 3

AKTI JEDINSTVENOG  
UPRAVNOG ODJELA

1. Ispravak Izmjena i dopuna Proračuna 
Općine Lekenik za 2018. godinu (»Služ-
beni vjesnik«, broj 66/18) 6

2. Ispravak Odluke o komunalnim djelatno-
stima od lokalnog značenja (»Službeni 
vjesnik«, broj 66/18) 6

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o provedbi Programa preventiv-
nih i obveznih preventivnih DDD mjera 
za područje Općine Lipovljani za 2019. 
godinu 7

2. Plan prijma u službu službenika i na-
mještenika u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Lipovljani za 2019. godinu 9

3. Dopune Plana prijma u službu službeni-
ka i namještenika u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Lipovljani za 2017. godinu 9

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Plan prijma u službu službenika i na-
mještenika u Jedinstveni upravni odjel i 
Vlastiti pogon za komunalne djelatnosti 
Općine Martinska Ves za 2019. godinu 10

OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Zaključak o donošenju Plana savjetovanja 
s javnošću za 2019. godinu 11

2. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Sunja za 2019. godinu 13


