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GRAD ČAZMA
AKTI GRADONAČELNIKA

9.
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 7. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 
98/19 i 144/20), članka 3. stavka 1. Zakona o službenici-
ma i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11, 4/18 
i 112/19), članka 26. stavka 1. Zakona o radu (»Na-
rodne novine«, broj 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) te 
članka 50. stavka 2. točke 29. Statuta Grada Čazme 

(»Službeni vjesnik«, broj 13/21), gradonačelnik Grada
Čazme donosi

I Z M J E N E  I  D O P U N E
Pravilnika o radu službenika i namještenika 

Grada Čazme

Članak 1.
U članku 36. stavak 1. briše se točka 1. te točka 

2. i 3. postaju točke 1. i 2.
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Članak 2.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika stupaju na sna-

gu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom 
vjesniku«. 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA

GRADONAČELNIK

KLASA: 023-05/23-01/01
URBROJ: 2103-2-05/01-23-4
Čazma, 7. veljače 2023.

Gradonačelnik
Dinko Pirak, prof., v.r.

GRAD PETRINJA
AKTI GRADONAČELNICE

6.
Na temelju članka 49. stavka 4. točke 6. Statuta 

Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 14/13, 52/14, 
68/17, 9/18, 13/18 - ispr., 59/18, 7/20 i 12/21), u svezi 
sa člankom 3. i 10. Odluke o stjecanju, upravljanju, 
korištenju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu 
Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 33/10, 6/15, 
32/15 i 29/18), gradonačelnica Grada Petrinje dana 
19. siječnja 2023. godine donijela je

O D L U K U
o davanju na korištenje dijela prostorija  

u društvenim domovima u vlasništvu Grada  
Petrinje za potrebe rada dobrovoljnih  

vatrogasnih društava

Članak 1.
Dio prostorija u društvenim domovima - nekretni-

nama u vlasništvu Grada Petrinje u kojima obavljaju 
svoju djelatnost daje se na korištenje sljedećim dobro-
voljnim vatrogasnim društvima, članicama Vatrogasne 
zajednice Grada Petrinje:

01.  DVD Luščani, Luščani 52/A,
02.  DVD Prnjavor Čuntićki, Prnjavor Čuntićki 1/C,
03.  DVD Taborište, Taborište 00,
04.  DVD Graberje, Graberje 7/A,
05.  DVD Nebojan, Nebojan 152,
06.  DVD Mala Gorica, Mala Gorica 75, i
07.  DVD Budičina, Budičina 23d.

Članak 2.
Nekretnine iz članka 1. ove Odluke daju se na 

korištenje spomenutim dobrovoljnim vatrogasnim 
društvima na razdoblje od deset (10) godina, odnosno 
do opoziva.

Članak 3.
Međusobna prava i obveze Grada Petrinje i dobro-

voljnih vatrogasnih društava iz članka 1. ove Odluke 
uredit će se posebnim ugovorom ne temelju općeg akta 
Gradskog vijeća kojim će se propisati način korištenja 
društvenih domova u vlasništvu Grada. 

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADONAČELNICA

KLASA: 940-01/23-01/08
URBROJ: 2176-6-02-23-1
Petrinja, 19. siječnja 2023.

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

7.
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša 

(»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 
i 118/18), članka 29., 30. i 31. Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(»Narodne novine«, broj 3/17) i članka 49. stavka 4. 
točke 1. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, 
broj 14/13, 52/14, 68/17, 9/18, 13/18 - ispr. i 59/18, 
7/20 i 12/21), gradonačelnica Grada Petrinje dana  
25. siječnja 2023. godine donijela je

O D L U K U 
o dopuni Odluke o započinjanju postupka ocjene 

o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
za VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana  

uređenja Grada Petrinje 

Članak I.
(1) Donošenjem ove Odluke dopunjuje se započeti 

postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 
na okoliš za VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja Grada Petrinje (u nastavku: VIII. Izmjene i 
dopune PPUG-a Petrinje). 

(2) Izrada VIII. Izmjena i dopuna PPUG-a Petrinja 
započela je donošenjem Odluke o izradi koja je objav-
ljena u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje, broj 
45/22 i donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Grada Petrinje koja je objavljena u 
»Službenom vjesniku« Grada Petrinje, broj 108/22.
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Članak II.
(1) Nositelj izrade VIII. Izmjena i dopuna PPUG-

a Petrinja i tijelo nadležno za provođenje postupka 
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i 
komunalne djelatnosti Grada Petrinje. 

(2) Postupak ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš za VIII. Izmjene i dopune PPUG-a 
Petrinje provodi Grad Petrinja u suradnji sa Upravnim 
odjelom za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša 
i prirode Sisačko-moslavačke županije.

Članak III.
Razlozi za izradu i donošenje VIII. Izmjena i dopuna 

PPUG-a Petrinja utvrđeni člankom 3. Odluke o izradi su:
(1)  VIII. Izmjene i dopune PPUG-a Petrinje izrađuju 

se u svrhu ostvarivanja preduvjeta za realizaciju 
razvojnih projekata Grada Petrinje i zaprimljenih 
pojedinačnih inicijativa pravnih i fizičkih osoba 
za koje je stručnom analizom Nositelja izrade 
utvrđena osnovanost pokretanja postupka za 
izmjene i dopune PPUG-a Petrinje.

Članak IV.
Ciljevi i programska polazišta VIII. Izmjena i dopuna 

PPUG-a Petrinje: 
(1)  Izradom VIII. Izmjena i dopuna PPUG-a Petrinje 

ostvaruju se preduvjeti za realizaciju planira-
nih gospodarskih, razvojnih i infrastrukturnih 
projekata u interesu Grada Petrinje.

Članak V.
Obuhvat VIII. Izmjena i dopuna PPUG-a Petrinja: 
(1)  VIII. Izmjene i dopune PPUG-a Petrinje uklju-

čuju:
• planiranje izdvojenih zona gospodarske namje-

ne - sunčane elektrane na zemljištima planske 
oznake P3 na:
•  k.č.br. 745/5, 746/1, 746/4, 748/5, 1170/58, 

1170/62, 1171, 1315/5 i druge, sve k.o. 
Gora (inicijativa GRAD-EXPORT d.o.o. iz 
Vinkovaca);

•  k.č.br. 553, 554, 555, 545, 546, 543, 540, 541, 
542, 534, 533, 532, 531, 530/2, 530/1, 529, 
528 i druge k.o. Križ Hrastovački (inicijativa 
BIGMAST j.d.o.o. iz Stubičkih Toplica);

•  k.č.br. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 79, 80, 81, 82, 83, 84 i druge k.o. Cepeliš 
(inicijativa BIGMAST j.d.o.o. iz Stubičkih 
Toplica);

•  k.č.br. 122/2, 124/3, 124/4, 123, 124/2, 
124/1, 139 i druge, sve k.o. Mačkovo selo 
(inicijativa Solis ecco d.o.o., iz Petrinje);

• preispitivanje mogućnosti proširenja građevinskih 
područja naselja za:
•   k.č.br. 33/1 i 35/1 k.o. Graberje (inicijativa 

Tihomir Galijan iz Graberja);

•  k.č.br. 457 k.o. Hrastovica (inicijativa SZI-
SZEK TERV j.d.o.o. iz Hrvatskog Čuntića);

•  k.č.br. 783 k.o. Hrastovica (inicijativa Mato 
Caban iz Petrinje);

•  k.č.br. 456 k.o. Hrastovica (inicijativa Vedrana 
Miljuš iz Siska);

•  k.č.br. 433 k.o. Veliki Šušnjar (inicijativa 
Milan Goleš iz Petrinje);

•  k.č.br. 154/1 i 154/2 k.o. Mačkovo Selo 
(inicijativa Maria Petrineca iz Sesveta);

•  k.č.br. 678 i 679 k.o. Hrastovica (inicijativa 
Sandra Softića iz Hrastovice);

• preispitivanje mogućnosti rekonstrukcije posto-
jećih i izgradnje novih građevina na šumskom 
zemljištu, namijenjenih gospodarenju u šumarstvu 
(inicijativa Hrvatskih šuma, Podružnice Sisak),

• preispitivanje lokacije reciklažnog dvorišta (ini-
cijativa UO za prostorno uređenje, graditeljstvo 
i komunalne djelatnosti Grada Petrinje).

(2) Izmjene iz stavka 1. bit će ugrađene u VIII. 
Izmjene i dopune PPUG-a Petrinje samo ako su u 
skladu s važećim zakonskim propisima i odredbama 
prostornih planova više razine. 

(3) VIII. Izmjenama i dopunama nije obuhvaćeno 
usklađenje PPUG-a Petrinje sa u međuvremenu done-
senim zakonima i propisima, kao niti druge izmjene i 
dopune koje bi bile rezultat zahtjeva nadležnih javno-
pravnih tijela, te primjedbi sudionika u javnoj raspravi, 
a koje se ne odnose na programska polazišta iz stavka 
1. ovog članka.

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

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provo-
de se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 
(»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 
i 118/18), Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, 
broj 80/13, 15/18 i 14/19), Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Na-
rodne novine«, broj 3/17) i to sljedećim redoslijedom 
provedbe: 

1. Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe 
postupka strateške procjene utjecaja na okoliš 
(u daljnjem tekstu SPOU) VIII. Izmjena i dopuna 
PPUG-a Petrinje,

2. Prikupljanje i razmatranje pristiglih mišljenja,
3. Nacrt Odluke o potrebi provedbe postupka 

strateške procjene utjecaja na okoliš,
4. Zahtjev za davanje mišljenja o provedenom 

postupku ocjene o potrebi SPOU VIII. Izmjena 
i dopuna PPUG-a Petrinje,

5. Mišljenje o postupku ocjene o potrebi SPOU,
6. Odluka da je/nije potrebna SPOU,
7. Informiranje javnosti.

Članak VII.
(1) Zahtjeve (podaci, planske smjernice i dokumenti) 

iz područja svog djelokruga za potrebe izrade VIII. 
Izmjena i dopuna PPUG-a Petrinje će zatražiti od: 
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- MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG 
RAZVOJA, Uprava za zaštitu prirode, Radnička 
cesta 80, 10000 ZAGREB

- SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni 
odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu 
okoliša i prirode, Zagrebačka 44, 44000 SISAK

- Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO URE-
ĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, 
Matije Gupca 12, 44000 SISAK

- HRVATSKE VODE, VGO Sava, Vodnogospo-
darska ispostava za mali sliv »Banovina« sa 
sjedištem u Sisku, Ruđera Boškovića 10, 44000 
SISAK

- HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma podruž-
nica Sisak, Josipa Runjanina 12, 44000 SISAK.

(2) Rok za dostavu zahtjeva za izradu VIII. Izmjena 
i dopuna PPUG-a Petrinje je 30 dana od dana dostave 
ove Odluke. 

(3) Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve za 
izradu VIII. Izmjena i dopuna PPUG-a Petrinje u roku 
iz stavka 2. ovog članka smatra se da zahtjeva nema.

(4) Ako se u tijeku izrade VIII. Izmjena i dopuna 
PPUG-a Petrinje za to ukaže potreba u postupak izrade 
bit će uključeni i drugi sudionici.

Članak VIII.
Grad Petrinja dužan je informirati javnost, suklad-

no odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša (»Narodne novine«, broj 64/08), kojima se 
uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti 
u pitanjima zaštite okoliša.

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

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje 
i na službenoj internetskoj stranici Grada Petrinje 
www.petrinja.hr.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADONAČELNICA

KLASA: 351-03/22-01/05
URBROJ: 2176-6-02-23-15
Petrinja, 25. siječnja 2023.

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

8.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11, 
4/18 i 112/19) i članka 49. stavka 4. točke 14. Statuta 
Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 14/13, 52/14, 
68/17, 9/18, 13/18 - ispr., 59/18, 7/20 i 12/21), a u 
svezi sa Proračunom Grada Petrinje za 2023. godinu 
s projekcijama 2024. - 2025. godinu (»Službeni vje-
snik«, broj 92/22), gradonačelnica Grada Petrinje,  
10. veljače 2023. godine, donijela je

I. I Z M J E N E  I  D O P U N E
Plana prijma u službu u Grad Petrinju  

za 2023. godinu

I.
U Planu prijma u službu u Grad Petrinju za 2023. 

godinu (»Službeni vjesnik«, broj 5/23), tablica iz 
članka 2. koja čini sastavni dio Plana, mijenja se na 
sljedeći način:

- u redu pod rbr. 6., u UO za gospodarstvo, 
poljoprivredu i razvoj u stupcu »Potreban broj 
službenika i namještenika na neodređeno vrije-
me«, podstupcu 6.a. brojka »0« zamjenjuje se 
brojkom »1«, a u stupcu 8. »Ukupno planiranih 
popuna« brojka »1« zamjenjuje se brojkom »2«;

- u redu »Ukupno«, u stupcu »Potreban broj služ-
benika i namještenika na neodređeno vrijeme«, 
podstupcu 6.a. brojka »3« zamjenjuje se brojkom 
»4«, a u stupcu 8. »Ukupno planiranih popuna« 
brojka »13« zamjenjuje se brojkom »14«.

II.
Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu 

danom donošenja, a objavit će se u »Službenom 
vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADONAČELNICA

KLASA: 024-02/22-01/03
URBROJ: 2176-6-02-23-2
Petrinja, 10. veljače 2023.

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

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Temeljem članka 34. stavka 1. točke 3. Statuta 

Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 9/21) i  
članka 24. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Lekenik 

(»Službeni vjesnik«, broj 88/20), Općinsko vijeće 
Općine Lekenik, na svojoj 14. sjednici održanoj  
16. veljače 2023. godine, donosi



Broj 11 - Stranica 201»SLUŽBENI VJESNIK«Četvrtak, 16. veljače 2023.

O D L U K U

o utvrđivanju kriterija, uvjeta i visini prigodne 
jednokratne naknade-uskrsnice u 2023. godini 

na području Općine Lekenik

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, uvjeti i visina 
prigodne jednokratne naknade-uskrsnice (u daljnjem 
tekstu: naknada) umirovljenicima, korisnicima nacional-

ne naknade za starije osobe, nezaposlenim hrvatskim 
braniteljima, korisnicima novčane naknade za neza-
poslene hrvatske branitelje i zajamčene minimalne 
naknade Centra za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: 
ZMNCZS) u 2023. godini koji imaju prebivalište na 
području Općine Lekenik.

Članak 2.
Visina jednokratne naknade-uskrsnice po katego-

rijama za isplatu naknade iz sredstava osiguranih u 
Proračunu Općine Lekenik za 2023. godinu, su slijedeći:

RB KATEGORIJA VISINA MIROVINE/
NAKNADE

IZNOS USKRSNICE
U EUR

1. Umirovljenici i korisnici NN za starije osobe do 199,08 EUR 30
2. Umirovljenici od 199,08 - 398,17 EUR 15
3. Nezaposleni hrvatski branitelji i korisnici novčane 

naknade za nezaposlene hrvatske branitelje
prema posebnom Pravilniku 30

4. korisnici ZMNCZS zajamčeni iznos 30

U ostvarivanju prava koristiti će se evidencija;
- Umirovljenika i korisnika nacionalnih naknada 

za starije osobe Hrvatskog zavoda za mirovin-
sko osiguranje (dalje: HZMO) s podacima koji 
obvezno sadrže ime i prezime, adresu, datum, 
mjesec i godinu rođenja, platni razred i vrstu 
prava prema visini mirovine za umirovljenike/
korisnike s prebivalištem na području Općine 
Lekenik,

- Popis korisnika ZMNCZS koji prethodi mjesecu 
isplate jednokratne naknade,

- Za nezaposlene hrvatske branitelje koristiti će 
se popis Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
da su kao takvi kod njih evidentirani ili samo 
dostaviti Potvrdu, 

- Korisnici naknade za nezaposlene hrvatske 
branitelje moraju donijeti Potvrdu Odsjeka za 
hrvatske branitelje Sisačko-moslavačke županije 
kojom dokazuju svoj status korisnika ne stariju 
od šest mjeseci.

Iznimno od stavka 2. ovog članka umirovljenici i 
korisnici nacionalne naknade za starije osobe, koji 
se ne nalaze na popisu HZMO svoj status dokazuju 
zadnjim odreskom mirovine, obavijesti o mirovinskim 
primanjima iz nadležne banke ili potvrdom HZMO da 
prima mirovinu/naknadu i njenu visinu, te predoče-
njem osobne iskaznice kojom dokazuje prebivalište 
na području Općine Lekenik.

Članak 3.
Isplata naknade korisnicima po kategorijama iz 

članka 1. ove Odluke koji ispunjavaju kriterije i uvjete 
provoditi će se gotovinskom isplatom putem općinske 
blagajne ili tekućeg računa od 30. 3. do 6. 4. 2023. 
godine u mjestu, vremenu, rasporedu i dinamici kojeg 
će uputama utvrditi Jedinstveni upravni odjel, o čemu 
će javnost biti obaviještena putem mrežne stranice 
Općine Lekenik www.lekenik.hr i drugim dostupnim 
sredstvima javnog priopćavanja. 

 Pravo opisano u članku 2. ove Odluke korisnici koji 
ispunjavaju prethodne uvjete i kriterije mogu ostvariti 
osobnim dolaskom što će se smatrati kao da je kori-
snik podnio zahtjev, uz predočenje osobne iskaznice 
ili druge dokumentacije koju zatraži službena osoba.

Iznimno od stavka 1. i stavka 2. ovog članka u 
slučaju nastupa izvanrednih okolnosti model i način 
isplate naknade može se promijeniti o čemu će jav-
nost biti pravovremeno obaviještena. Vrijeme isplate 
naknade može u slučajevima izvanrednih okolnosti 
(bolesti, izolacije, bolničkog liječenja, ishođenja do-
punske dokumentacije) biti i iza predviđenog roka 
ali ne više od osam dana, korisnik će u tom slučaju 
podnijeti zahtjev i priložiti potrebnu dokumentaciju 
koja se od njega zatraži.

Članak 4.
Svi osobni podaci koji se u okviru ovog postupka 

obrađuju u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka 
smatraju se poslovnom tajnom te se ne smiju ni na 
koji način obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, 
odnosno bez zakonske osnove. Općina  se obvezuje 
čuvati povjerljivost svih osobnih podataka te će osobne 
podatke koristiti isključivo za propisanu svrhu, a nakon 
ostvarenja propisane svrhe svi osobni podaci će se 
brisati iz zbirke podataka.

Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni 

upravni odjel Općine Lekenik.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE
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KLASA: 400-02/23-01/02
URBROJ: 2176/12-01-23-02
Lekenik, 16. veljače 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Čačić, v.r.

2.
Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o kon-

cesijama (»Narodne novine«, broj 69/17 i 107/20), 
članka 34. stavka 1. točke 19. Statuta Općine Le-
kenik (»Službeni vjesnik«, broj 9/21), a u svezi s  
člankom 10. stavkom 1. Odluke o komunalnim dje-
latnostima na području Općine Lekenik (»Službeni 
vjesnik«, broj 9/19) i članka 14. stavka 1. Odluke o 
organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslo-
va (»Službeni vjesnik«, broj 43/13), Općinsko vijeće 
Općine Lekenik, na svojoj 14. sjednici održanoj dana 
16. veljače 2023. godine, donosi

O D L U K U
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih 

poslova na području Općine Lekenik

1. Naziv davatelja koncesije: Općina Lekenik, 
Zagrebačka 44, Lekenik, OIB: 00252572114.

2. Naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja: 
»ELDIM« dimnjačarski obrt, vl. Mario Gjuretić 
Donji Vukojevac 83B, 44272 Lekenik.

3. Osnovna prava i obveze davatelja koncesije 
i koncesionara: Regulirati će se Ugovorom 
o koncesiji sukladno odredbama ove Odluke, 
uvjetima ugovaranja određenim Dokumenta-
cijom za nadmetanje i ponudom odabranog 
koncesionara u predmetu davanja koncesije. 
Ugovor o koncesiji za davatelja koncesije sklapa 
i potpisuje općinski načelnik.

4. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija za pravo 
obavljanja dimnjačarskih poslova kao komunalne 
djelatnosti na području Općine Lekenik.

5. Priroda i opseg te mjesto, odnosno područje 
obavljanja djelatnosti koncesije: Koncesionar 
će obavljati svoju djelatnost u svim naseljima na 
području Općine Lekenik kao jedno koncesijsko 
područje uz obračun i naplatu izvršene usluge 
od korisnika usluge.

6. Rok na koji se daje koncesija: Koncesija iz 
točke 5. ove Odluke dodjeljuje se na vrijeme 
od 5 (pet) godina.

7. Posebni uvjeti koje tijekom trajanja koncesije 
mora udovoljavati odabrani najpovoljniji po-
nuditelj: Regulirati će se Ugovorom o koncesiji. 
Tijekom trajanja koncesije odabrani ponuditelj 
koncesionar) dužan je predmetnu uslugu obav-
ljati trajno i kvalitetno u skladu sa pozitivnim 
propisima koji se odnose na tu djelatnost, te 
općim aktima davatelja koncesije.

8. Iznos naknade za koncesiju: Koncesionar je 
dužan Općini Lekenik platiti koncesijsku naknadu 
u iznosu od 5.000,00 kuna godišnje, odnosno 
663,61 € godišnje.

9. Rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponu-
ditelj obvezan sklopiti ugovor o koncesiji 
s davateljem koncesije: Ugovor o koncesiji 
sklapa se nakon razdoblja mirovanja koje iznosi 
15 (petnaest) dana od dana dostave odluke o 
davanju koncesije svakom ponuditelju.

10. Obrazloženje razloga za odabir ponuditelja:
Općina Lekenik kao davatelj koncesije prove-
la je otvoreni postupak davanja koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na području 
Općine Lekenik, objava Obavijesti o namjeri 
davanja koncesije objavljena je u Elektroničkom 
oglasniku RH broj: 2020/S 01K-0045964 od  
21. studenoga 2022. godine i Ispravkom obavijesti 
o namjeri davanja koncesije koji je objavljen u 
Elektroničkom oglasniku RH broj 2022/S 02K-
0046705 od 25. studenoga 2022. godine. 
Dana 21. prosinca 2022. godine proveden je 
postupak javnog otvaranja ponuda te je utvr-
đeno da je do roka za dostavu ponuda pristigla 
1 (jedna) ponuda i to ponuditelja »ELDIM« 
dimnjačarski obrt, vl. Mario Gjuretić Donji 
Vukojevac 83B, 44272 Lekenik. Pregledom i 
ocjenom ponude, o čemu je sastavljen Zapisnik 
o pregledu i ocjeni ponude, utvrđeno je da je 
ponuda ponuditelja ELDIM, dimnjačarski obrt, 
vl. Mario Gjuretić, Donji Vukojevac 83B, 44272 
Lekenik, u skladu sa uvjetima iz Dokumentacije 
za nadmetanje, da je prihvatljiva i da je prema 
kriteriju za odabir najpovoljnijeg ponuditelja 
ponuđena najviša godišnja naknada za konce-
siju ocijenjena najpovoljnijom. Na temelju tako 
provedenog postupka odlučeno je kao u izreci.

11. Vrsta i vrijednost jamstva za provedbu ugo-
vora o koncesiji: Koncesionar je dužan prije 
sklapanja ugovora o koncesiji dostaviti Davatelju 
koncesije jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 
na iznos od 100.000,00 kuna, odnosno na iznos 
od 13.272,28 eura u obliku bjanko zadužnice, 
sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

12. Ova Odluka će se objaviti u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i 
u »Službenom vjesniku«. 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke dopuštena je žalba Državnoj 
komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaš-
ka cesta 43/IV, Zagreb. Žalba se izjavljuje u roku od 
deset (10) dana i to od dana primitka Odluke o odabiru 
u odnosu na postupak pregleda, ocijene i odabira 
ponuda. Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima 
komunikacije putem međusobno povezanih informacij-
skih sustava Državne komisije EOJN RH (u daljnjem 
tekstu: sustav e-Žalba).

Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zapri-
mljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov 
siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH 
te na njihovu adresu elektroničke pošte.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE
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KLASA: UP/I-363-02/23-01/01
URBROJ: 2176-02-01-23-01
Lekenik, 16. veljače 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Čačić, v.r.

3.
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 
144/20), članka 34. stavka 1. Statuta Općine Lekenik 
(»Službeni vjesnik«, broj 9/21) i Prethodne suglasnosti 
Hrvatskih voda na prijedlog odluke o opsegu korištenja 
javnog dobra za odmor i rekreaciju u naselju Letovanić, 
KLASA: 325-02/22-06/0000135, URBROJ: 374-21-6-3 
od 3. lipnja 2022. godine, Općinsko vijeće Općine 
Lekenik, na svojoj 14. sjednici održanoj 16. veljače 
2023. godine, donijelo je 

O D L U K U
o opsegu korištenja javnog dobra za odmor  

i rekreaciju u naselju Letovanić

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se opseg i način korište-

nja dijela javnog vodnog dobra rijeke Kupe u naselju 
Letovanić, upisanog na k.č.br. 4419/1, k.o. Letovanić, 
»rijeka Kupa«, za odmor i rekreaciju koji ne ugroža-
vaju vodnogospodarske interese i nisu u suprotnosti 
s odredbama Zakona o vodama (»Narodne novine«, 
broj 66/19 i 84/21) i odredbama Odluke o komunalnom 
redu Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 44/19 
i 52/19).

Članak 2.
Javno vodno dobro iz članka 1. ove Odluke koristiti 

će se za odmor i rekreaciju što uključuje: sportske 
aktivnosti, odmor, šetnja, obiteljska druženja, kampi-
ranje, održavanje proslava i slično.

Svatko se pod jednakim uvjetima može služiti 
javnim vodnim dobrom za namjene iz stavka 1. ovog 
članka na način i u opsegu utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 3.
Općina Lekenik kroz izrađeno idejno rješenje definira 

sadržaje, te detaljno utvrđuje uvjete uređivanja prosto-
ra na k.č.br. 4419/1, k.o. Letovanić, »rijeka Kupa«, i 
način izgradnje objekata u funkciji sporta i rekreacije, 
koji omogućuju ostvarivanje osnovne namjene ovog 
javnog dobra u provođenju mjera zaštite od štetnog 
djelovanja voda (održavanje vodotoka, potrebe obrane 
od poplava, potrebe plovidbe).

Osnovne namjene k.č.br. 4419/1, k.o. Letovanić, 
»rijeka Kupa«, kao vodnog dobra moraju biti osigu-
rane, što će Općina Lekenik ostvariti suradnjom s 
Hrvatskim vodama.

Članak 4. 
Na javnom vodnom dobru iz članka 1. ove Odluke 

dozvoljava se kretanje, zadržavanja i korištenje sa-
držaja svima pod jednakim uvjetima, a sve u svrhu 
odmora i rekreacije.

Javno vodno dobro iz članka 1. ove Odluke ne smije 
se oštećivati i devastirati na bilo koji način.

Članak 5.
Općina Lekenik obvezuje se:
- organizirati provođenje radova održavanja na 

javnom vodnom dobru iz članka 1. ove Odluke
- osigurati ispunjavanje uvjeta koje su postavile 

Hrvatske vode kroz prethodnu suglasnost na 
prijedlog ove Odluke

- osigurati ispunjavanje vodopravnih uvjeta koji se 
određuju za zahvate u prostoru radi usklađenja 
s odredbama Zakona o vodama i propisima 
donesenim na temelju njega.

Članak 6.
Svako nepridržavanje ove Odluke i uvjeta postav-

ljenih od strane Hrvatskih voda povlači gubitak prava 
korištenja javnog vodnog dobra iz članka 1. ove Odluke 
i ovom Odlukom utvrđene namjene.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu prvog sljedećeg dana 

od dana objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 325-01/23-06/01
URBROJ: 2176-12-01-23-02
Lekenik, 16. veljače 2023. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Čačić, v.r.

4.
Na temelju članka 34. stavka 1. Statuta Općine 

Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 9/21), Općinsko 
vijeće Općine Lekenik, na svojoj 14. sjednici održanoj 
dana 16. veljače 2023. godine, donijelo je

O D L U K U
o javnim priznanjima Općine Lekenik

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuju javna priznanja Op-

ćine Lekenik (u daljnjem tekstu: Javna priznanja) 
koja Općina Lekenik može dodijeliti fizičkim i pravnim 
osobama za osobite zasluge.
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Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i postupak za 
dodjelu javnih priznanja.

Članak 2.
Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno 

značenje, bez obzira na to koriste li se u muškom ili 
ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.
Javna priznanja izraz su javne pohvale domaćim i 

stranim fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za gos-
podarski, društveni i kulturni razvoj Općine Lekenik, 
te njezinu promidžbu u zemlji i svijetu.

II. VRSTE, OPIS I UVJETI ZA DODJELJIVANJE 
JAVNIH PRIZNANJA

Članak 4.
Javna priznanja su:
1. Proglašenje počasnim građaninom Općine Le-

kenik 
2. Nagrada Općine Lekenik.

Članak 5.
Počasnim građaninom Općine Lekenik može se 

proglasiti građanin Republike Hrvatske i strani dr-
žavljanin koji je svojim djelovanjem znatno pridonio 
promidžbi, značaju i ugledu Općine Lekenik.

Proglašenje počasnim građaninom javno je priznanje 
koje se iskazuje posebnom poveljom.

Povelja se izrađuje u posebnoj grafičkoj opremi 
stiliziranim slovima na podlozi s utisnutim grbom 
Općine Lekenik.

Članak 6.
Nagrada Općine Lekenik dodjeljuje se za iznimna 

dostignuća značajna u raznim područjima djelovanja 
i stvaralaštva, i to:

1. za životno djelo
-  pojedincima - u obliku plakete i zlatne medalje 

na kojoj je otisnut grb Općine Lekenik,
2. za iznimna postignuća u proteklom jednogodiš-

njem razdoblju
-  pojedincima, ustanovama i drugim pravnim 

osobama - u obliku plakete i srebrne medalje 
na kojoj je otisnut grb Općine Lekenik,

3. za doprinos ugledu i promidžbi Općine Lekenik 
u proteklom jednogodišnjem razdoblju
-  pojedincima, ustanovama i drugim pravnim 

osobama - u obliku plakete i brončane me-
dalje na kojoj je grb Općine Lekenik.

Članak 7.
Nagrada Općine Lekenik iz članka 6. točke 2. i 3. 

može se dodijeliti hrvatskim i stranim državljanima i 
pravnim osobama u zemlji i inozemstvu.

Članak 8.
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja donosi 

odluku o broju nagrada Općine Lekenik koje se do-
djeljuju u kalendarskoj godini.

III. POSTUPAK DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 9.
Općinsko vijeće Općine Lekenik (u daljnjem tekstu: 

Općinsko vijeće) odlučuje o dobitnicima javnih priznanja 
na prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja 
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Predsjednik Općinskog vijeća i općinski načelnik 
po položaju sudjeluju u radu Povjerenstva.

Dobitnici javnih priznanja proglašavaju se, u pra-
vilu, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća prigodom 
Dana Općine Lekenik.

Članak 10.
Javnim pozivom objavljenim na mrežnim stranicama 

Općine Lekenik, a na temelju odluke Povjerenstva, 
pozivaju se potencijalni predlagatelji da dostave pri-
jedloge kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine.

Uz prijedlog za dodjelu javnih priznanja, predlagatelji 
Povjerenstvu dostavljaju obrazloženje i odgovarajuću 
dokumentaciju fizičke i pravne osobe.

Članak 11.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju 

se Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja.
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja može 

angažirati vrsne poznavatelje djelatnosti iz područja 
djelovanja na koje se priznanja odnose.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja ocjenjuje 
prikupljene prijedloge i većinom glasova svih članova 
odlučuje o prijedlogu za dodjelu javnih priznanja.

Članak 12.
Javna priznanja uručuju predsjednik Općinskog 

vijeća i općinski načelnik.

Članak 13.
Javno priznanje može se dodijeliti i posmrtno. 

Javno priznanje koje se dodjeljuje posmrtno, kao i ono 
koje nije uručeno nagrađenom za života, predaje se 
članovima njegove uže obitelji.

Članak 14.
Sredstva za izradu i dodjelu javnih priznanja osigu-

ravaju se na prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih 
priznanja u proračunu Općine Lekenik.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
Oblik i sadržaj povelje i plakete, njihovo idejno i 

izvedbeno rješenje, utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu 
javnih priznanja u skladu s ovom Odlukom.
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Članak 16.
S danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o ustanovljenju povelje i javnog priznanja 
Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 5/95).

Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-02/23-02/01
URBROJ: 2176/12-01-23-3
Lekenik, 16. veljače 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Čačić, v.r.

5.
Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o ustano-

vama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 
35/08, 127/19 i 151/22) i članka 34. stavka 1. Statuta 
Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 9/21), Op-
ćinsko vijeće Općine Lekenik, na svojoj 14. sjednici 
održanoj 16. veljače 2023. godine, donijelo je

O D L U K U
o promjeni sjedišta Narodne knjižnice  

i čitaonice Lekenik

Članak 1.
Sjedište Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik, 

koje je do sada bilo: »Lekenik, Zagrebačka ulica bb«, 
mijenja se tako da sada glasi: »Lekenik, Ulica Herman 
Gmainer 2.«. 

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

objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/23-02/21
URBROJ: 2176-12-01-23-2
Lekenik, 16. veljače 2023. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Čačić, v.r.

6.
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama 

(»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 
127/19 i 151/22), članka 18. Zakona o knjižnicama i 

knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 17/19, 
98/19 i 114/22), članka 52. Statuta Narodne knjižnice 
Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 22/08) i članka 34. 
stavka 1. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vje-
snik«, broj 9/21), Općinsko vijeće Općine Lekenik, na  
14. sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine, donijelo je 

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene  

i dopune Statuta Narodne knjižnice  
i čitaonice Lekenik

Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune 

Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik u tekstu 
koji je utvrdila ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice 
Lekenik dana 1. veljače 2023.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi sljedeći dan od 

dana objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/23-02/02
URBROJ: 2176-12-01-23-03
Lekenik, 16. veljače 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Čačić, v.r.

7.
Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i 

knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 17/19) 
i članka 34. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vje-
snik«, broj 9/21), Općinsko vijeće Općine Lekenik, na 
svojoj 14. sjednici održanoj dana 16. veljače 2023. 
godine, donosi

O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja  

za imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice  
i čitaonice Lekenik

Članak 1.
Raspisuje se javni natječaj za imenovanje ravnatelja/

ice Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik.

Članak 2.
Natječaj će sadržavati uvjete za imenovanje rav-

natelja/ice sukladno odredbama članka 20. Zakona o 
knjižnicama i knjižničarskoj djelatnosti.

Natječaj će se objaviti u »Narodnim novinama« te 
na oglasnoj ploči i web stranicama Općine Lekenik, u 
roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Natječaj traje 15 dana od objave.
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Članak 3.
Postupak objave natječaja, otvaranja i razmatranja 

pristiglih prijava provesti će Povjerenstvo za provedbu 
natječaja koje se sastoji od tri člana za koje se imenuju:

1. IVAN MUŽEK za predsjednika,
2. LJILJA DOLOVČAK MIKOČEVIĆ za člana,
3. MIRELA BARIŠIĆ za člana.
Povjerenstvo za provedbu natječaja izvijestiti će 

Općinsko vijeće o provedenom natječajnom postupku. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu prvi sljedeći dan od 

dana objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/23-02/01
URBROJ: 2176/12-01-23-02
Lekenik, 16. veljače 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Čačić, v.r.

8.
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Na-
rodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 
98/19 i 144/20), članka 34. stavka 1. točke 17. u svezi  
članka 55. stavka 1. Statuta Općine Lekenik (»Služ-
beni vjesnik«, broj 9/21), Općinsko vijeće Općine 
Lekenik, na svojoj 14. sjednici održanoj 16. veljače 
2023. godine, donosi 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu  

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lekenik

Članak 1.
U članku 14. stavku 2. Odluke o ustrojstvu i djelo-

krugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lekenik 
(»Službeni vjesnik«, broj 39/20) brišu se riječi: »od-
nosno povjerenih poslova državne uprave«. 

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

objave u »Službenom vjesniku«. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-02/23-02/01
URBROJ: 2176/12-01-23-2
Lekenik, 16. veljače 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Čačić, v.r.

9.
Na temelju članka 7. i 12. Zakona o ustanova-

ma (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 
35/08, 127/19 i 151/22), članka 9. stavka 3. Zakona 
o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne 
novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i  
članka 34. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, 
broj 9/21), Općinsko vijeće Općine Lekenik, na svojoj  
14. sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine, donijelo je 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju 

Dječjeg vrtića Lekenik

Članak 1.
U Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića Lekenik (»Služ-

beni vjesnik«, broj 23/11) - dalje: Odluka, u članku 1. 
iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Vrtić ima i sljedeće podružnice ili područne objekte:
- područni objekt na adresi Hermanna Gmeine-

ra 2, Lekenik (u prostoru Narodne knjižnice i 
čitaonice)

- područni objekt na adresi Zagrebačka 25 b, 
Lekenik (u prostoru Osnovne škole Mladost)

- područni objekt na adresi Zagrebačka 66, Le-
kenik (u prostoru Društvenog doma i turističko-
informativnog centra Lekenik).«

Članak 2. 
Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Lekenik (»Službeni 
vjesnik«, broj 83/22).

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog sljedećeg dana 

od dana objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 601-01/23-02/01
URBROJ: 2176-12-01-23-03
Lekenik, 16. veljače 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Čačić, v.r.

10.
Temeljem članka 35.b stavka 1. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15, 
123/17, 98/19 i 144/20) i članka 49. stavka 1. Statuta 
Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 9/21) i član-
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

ka 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lekenik 
(»Službeni vjesnik«, broj 16/21 i 53/21), Općinsko 
vijeće Općine Lekenik, na svojoj 14. sjednici održanoj 
16. veljače 2023. godine, donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K

I.
Prihvaća se Izviješće o radu općinskog načelnika 

Općine Lekenik za razdoblje srpanj - prosinac 2022. 
godine.

II.
Izviješće iz točke I. ovog Zaključka pohraniti će se 

uz izvornik i neće se objavljivati.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 

dana objave, a objaviti će se u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-02/23-01/01
URBROJ: 2176/12-01-23-02
Lekenik, 16. veljače 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Čačić, v.r.

1.
Na temelju članka 48. Statuta Općine Lekenik 

(»Službeni vjesnik«, broj 9/21) i članka 6. Pravilnika 
za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom 
Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 93/95), 
općinski načelnik Općine Lekenik donio je

O D L U K U 
o povjeravanju pečata na uporabu

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se povjeravanje na upo-

rabu pečata s grbom Republike Hrvatske kojima se u 
svom radu koriste općinski načelnik, Općinsko vijeće 
i Jedinstveni upravni odjel Općine Lekenik. 

Članak 2.
Pečat okruglog oblika, promjera 38 mm sa sadržajem: 

»REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA 
ŽUPANIJA, OPĆINA LEKENIK, LEKENIK, OPĆINSKO 
VIJEĆE - redni broj pečata (1), povjerava se na upora-
bu Klaudii Medved, službenici Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Lekenik, raspoređenoj na radno mjesto 
Referent za opće i administrativne poslove i projekte«.

Članak 3.
Pečat okruglog oblika, promjera 38 mm sa sadržajem: 

»REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA 
ŽUPANIJA, OPĆINA LEKENIK, LEKENIK, OPĆINSKI 
NAČELNIK - redni broj pečata (1), povjerava se na 
uporabu Klaudii Medved, službenici Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Lekenik, raspoređenoj na 
radno mjesto Referent za opće i administrativne po-
slove i projekte«.

Članak 4.
Pečat okruglog oblika, promjera 25 mm sa sadržajem: 

»REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA 
ŽUPANIJA, OPĆINA LEKENIK, LEKENIK, OPĆINSKI 
NAČELNIK - redni broj pečata (1), povjerava se na 
uporabu Klaudii Medved, službenici Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Lekenik, raspoređenoj na 
radno mjesto Referent za opće i administrativne po-
slove i projekte«.

Članak 5.
Pečat okruglog oblika, promjera 38 mm sa sadržajem: 

»REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA 
ŽUPANIJA, OPĆINA LEKENIK, LEKENIK, JEDINSTVENI 
UPRAVNI ODJEL - redni broj pečata (1), povjerava 
se na uporabu Klaudii Medved, službenici Jedinstve-
nog upravnog odjela Općine Lekenik, raspoređenoj 
na radno mjesto Referent za opće i administrativne 
poslove i projekte«.

Članak 6.
Pečat okruglog oblika, promjera 25 mm sa sadržajem: 

»REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA 
ŽUPANIJA, OPĆINA LEKENIK, LEKENIK, JEDINSTVENI 
UPRAVNI ODJEL - redni broj pečata (1), povjerava 
se na uporabu Klaudii Medved, službenici Jedinstve-
nog upravnog odjela Općine Lekenik, raspoređenoj 
na radno mjesto Referent za opće i administrativne 
poslove i projekte«.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 038-01/23-01/01
URBROJ: 2176/12-02-23-01
Lekeniku, 3. veljače 2023.

Općinski načelnik
Ivica Perović, ing.prom., v.r.

2.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službe-

nicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regi-
onalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 
61/11, 4/18 i 112/19) i članka 48. stavka 1. Statuta 
Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 9/21), a na 
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, 
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općinski načelnik Općine Lekenik dana 27. siječnja 
2023. godine, donosi

P L A N  P R I J M A
u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine 

Lekenik za 2023. godinu

Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Lekenik za 2023. (u daljnjem 
tekstu: Plan) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti 
radnih mjesta i potreban broj službenika za prijam u 
službu na neodređeno vrijeme. 

Riječi i pojmovi u ovom Planu, koji imaju rodno 
značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, 
neovisno u kom rodu su navedeni.

Članak 2.
Slobodna radna mjesta službenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Lekenik popunjavaju se na 
temelju Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravil-
nika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 85/22) te u 
skladu s predviđenim financijskim sredstvima u Pro-
računu Općine Lekenik za 2023. godinu.

Članak 3.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog uprav-

nog odjela Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 
85/22) - u daljnjem tekstu: Pravilnik, u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Lekenik predviđena su slje-
deća radna mjesta, i to:

Red. 
broj Naziv radnog mjesta Broj izvršitelja

Stvarno stanje 
popunjenosti 
rad. mjesta

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 1 1
2. Viši savjetnik za gospodarstvo, društvene djelatnosti i upravljanje 

projektima
1 0

3. Viši savjetnik za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje, po-
duzetništvo i upravljanje projektima

1 1

4. Viši stručni suradnik za javnu nabavu, naplatu potraživanja, komunalno 
gospodarstvo i projekte

1 1

5. Stručni suradnik za poslove Općinskog vijeća, općinskog načelnika, 
imovinsko pravne poslove i projekte

1 0

6. Stručni suradnik za proračun, financije i projekte - rizničar 1 1
7. Referent za opće poslove, imovinu i komunalno gospodarstvo 1 0
8. Referent za poslove vijeća socijalnu skrb, društvene djelatnosti i projekte 1 1
9. Referent za javnu nabavu, komunalno gospodarstvo i projekte 1 1

10. Referent za opće i administrativne poslove i projekte 1 1
11. Referent za gospodarstvo, poljoprivredu, prostorno uređenje i projekte 1 0
12. Referent za financije, naplatu prihoda i projekte 1 1
13. Referent - komunalni redar - poljoprivredni redar 1 1

Članak 4.
U 2023. godini planira se prijam u službu u Je-

dinstveni upravni odjel Općine Lekenik referenta za 
opće poslove, imovinu i komunalno gospodarstvo, uz 
uvjete propisane za to radno mjesto u članku 5. pod 
brojem 7 Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, 
broj 85/22).

Članak 5.
Ovaj Plan prijma u službu stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 024-02/23-02/01
URBROJ: 2176-12-02-23-01
Lekenik, 27. siječnja 2023.

Općinski načelnik
Ivica Perović, ing. prom. 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.


