
SLUŽBENI VJESNIK
BROJ: 71 PETAK, 30. RUJNA 2022. GODINA LXVIII

2022.

S A D R Ž A J

GRAD ČAZMA
AKTI GRADONAČELNIKA

11. Odluka o lokacijama privremenih skladišta
pojedinih vrsta otpada nastalih uslijed
sanacije šteta na području Grada Čazme 2866

12. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravil-
nika o unutarnjem redu gradske uprave
Grada Čazme 2866

GRAD GLINA
AKTI GRADONAČELNIKA

18. Odluka o imenovanju povjerljive osobe
i njezina zamjenika za unutarnje prijav-
ljivanje nepravilnosti 2872

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

35. Ispravak Odluke o II. izmjenama i dopu-
nama Odluke o donošenju Prostornog
plana uređenja Općine Gvozd 2873

OPĆINA JASENOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

42. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora-
čuna Općine Jasenovac za 2022. godinu
(period siječanj - lipanj 2022. godine) 2874

43. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
Centra za pomoć i njegu Jasenovac za
2021. godinu 2910

44. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
financijskom poslovanju KOMUNALNI
SERVISI JASENOVAC d.o.o. za 2021.
godinu 2910

45. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
financijskom poslovanju JKP JASENO-
VAČKA VODA d.o.o. za 2021. godinu 2910

46. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
financijskom poslovanju Narodne knjižnice
i čitaonice Jasenovac za 2021. godinu 2910

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

7. Izmjene i dopune Plan prijma u službu u
Jedinstveni upravni odjel Općine Lekenik
za 2022. godinu 2911



Broj 71 - Stranica 2873»SLUŽBENI VJESNIK«Petak, 30. rujna 2022.

Članak 2.
Renata Žugaj, stručna suradnica za opće poslove 

i službeničke odnose u Odsjeku za opće poslove, 
poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Je-
dinstvenog upravnog odjela Grada Gline, imenuje se, 
na prijedlog 20,0% službenika i namještenika Grada 
Gline, uz prethodni pristanak, zamjenicom povjerljive 
osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.

Službeni kontakt podaci imenovane osobe iz stavka 
1. ovog članka glase kako slijedi: 

tel. 044/ 551 635,
e-mail: renata@grad-glina.hr 

Članak 3.
Povjerljiva osoba i njezina zamjenica iz članka 1. 

i 2. ove Odluke dužne su poslove u vezi s postupkom 
unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti obavljati u skladu 
s odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti 
i Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja ne-
pravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i 
njezina zamjenika, a osobito:

- zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak 
prijave u roku od sedam dana od dana primitka

- bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti 
potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti

- poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i 
dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi 
u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 
dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako 
potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka 
sedam dana od dana podnošenja prijave

- bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti 
tijelima ovlaštenima na postupanje prema sa-
držaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s 
poslodavcem

- bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja 
nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave

- pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanj-
sko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim 
prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana 
od dana odlučivanja o prijavi čuvati identitet 
prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene 
u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno 
objave drugim osobama, osim ako to nije su-
protno posebnom zakonu

- pružiti jasne i lako dostupne informacije o 
postupcima za podnošenje prijave nadležnom 
tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, 
institucijama, tijelima, uredima ili agencijama 
Europske unije nadležnim za postupanje po 
sadržaju prijave nepravilnosti.

Članak 4.
Povjerljiva osoba i njezina zamjenica iz članka 1. 

i 2. ove Odluke dužne su i po prestanku obavljanja 
dužnosti za koju su imenovane, pa i nakon prestanka 
rada u Gradu Glini, čuvati povjerljivost podataka za 
koje su doznale tijekom obavljanja poslova povjerljive 
osobe i njezine zamjenice.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se na mrežnim stranicama Grada Gline i 
»Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA 

GRADONAČELNIK

KLASA: 041-01/22-01/2
URBROJ: 2176-20-1-22-5
Glina, 28. rujna 2022.

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

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

35.
Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom 

utvrđena je pogreška u Odluci o II. izmjenama i dopu-
nama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 
Općine Gvozd koja je objavljena u »Službenom vjesni-
ku«, broj 43/22, te se, na temelju članka 86. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, 
broj 26/09, 6/13, 19/14, 4/18, 8/20 i 8/21), daje 

I S P R A V A K
Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke  

o donošenju Prostornog plana uređenja  
Općine Gvozd

I.
U članku 36. stavku (2) podstavku s) umjesto bro-

jeva »(11) i (12)« treba pisati »(12) i (13)«. 

II.
U članku 43. umjesto riječi »točke 51.« treba pisati 

»podpoglavlja »2.6. Građevine u funkciji obavljanja 
poljoprivredne djelatnosti koje se grade izvan građe-
vinskog područja««.

III.
U članku 65. umjesto riječi »točke 67.« treba pisati 

»točke 67b.«.

IV.
U članku 108. iza riječi »prometu« briše se točka 

i dodaju se riječi »te se dosadašnji naslovi poglavlja  
»9. Mjere provedbe plana« i podpoglavlja »9.1. Obveze 
izrade prostornih planova« brišu.«
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V.
U članku 110. umjesto riječi »točke 102.« treba 

pisati »točke 103.«, a iza riječi »javna skloništa.« 
dodaju se riječi »te se dodaju poglavlje »10. Mjere 
provedbe Plana« i podpoglavlje »10.1. Obaveza izrade 
prostornih planova««.

VI.
Ovaj Ispravak objavit će se u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 350-01/20-01/02
URBROJ: 2176-9-01-22-131
Vrginmost, 30. rujna 2022.

Viša savjetnica - tajnica Općinskog vijeća
Nevena Basta, dipl.iur., v.r.

OPĆINA JASENOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

42.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i članka 15. Pravilnika o polu-
godišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i 
članka 34. Statuta Općine Jasenovac (»Službeni vjesnik«, broj 17/21), Općinsko vijeće Općine Jasenovac, na 
svojoj 10. sjednici održanoj 27. rujna 2022. godine, donijelo je

P O L U G O D I Š N J I  I Z V J E Š T A J 

o izvršenju Proračuna Općine Jasenovac za 2022. godinu 
(period siječanj - lipanj 2022. godine)

Članak 1.

Polugodišnje izvršenje Proračuna Općine Jasenovac za 2022. godinu sastoji se od:


