
SLUŽBENI VJESNIK
BROJ: 19 ČETVRTAK, 25. SVIBNJA 2017. GODINA LXIII

2017.

2.
Na temelju članka 90.c. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 
19/13 - pročišćeni tekst) i članka 91. stavka 1. Zakona 
o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12),
a sukladno objavljenim Konačnim rezultatima izbora 
za gradonačelnika Grada Gline Gradskog izbornog 
povjerenstva Grada Gline od 23. svibnja 2017. godine, 
pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene 
djelatnosti i poslove Gradskog vijeća dana 24. svibnja 
2017. godine, donosi

O D L U K U
o početku obnašanja dužnosti

gradonačelnika Grada Gline

I. Utvrđuje se da Stjepan Kostanjević počinje 
obnašati dužnost gradonačelnika Grada Gline 
dana 24. svibnja 2017. godine.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI I

POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA

KLASA: 022-05/17-01/02
URBROJ: 2176/20-02-17-1
Glina, 24. svibnja 2017.

Pročelnik
Bojan Dadasović, dipl.iur., v.r.

3.
Na temelju članka 90.c. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 

GRAD GLINA
AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

I POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA

33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 
19/13 - pročišćeni tekst) i članka 91. stavka 1. Zakona 
o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12),
a sukladno objavljenim Konačnim rezultatima izbora 
za gradonačelnika Grada Gline Gradskog izbornog 
povjerenstva Grada Gline od 23. svibnja 2017. godine, 
pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene 
djelatnosti i poslove Gradskog vijeća dana 24. svibnja 
2017. godine, donosi

O D L U K U
o početku obnašanja dužnosti

zamjenika gradonačelnika Grada Gline

I. Utvrđuje se da Dario Žinić počinje obnašati 
dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Gline 
dana 24. svibnja 2017. godine.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI I

POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA

KLASA: 022-05/17-01/03
URBROJ: 2176/20-02-17-1
Glina,  24. svibnja 2017.

Pročelnik
Bojan Dadasović, dipl.iur., v.r.

4.
Na temelju članka 90.c. Zakona o lokalnoj i po-

dručnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 
broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 
150/11 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 91. stavka 
1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj
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144/12), a sukladno objavljenim Konačnim rezultatima 
izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Gline iz 
reda pripadnika srpske nacionalne manjine Gradskog 
izbornog povjerenstva Grada Gline od 23. svibnja 2017. 
godine, pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, 
društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća dana 
24. svibnja 2017. godine, donosi

O D L U K U
o početku obnašanja dužnosti  

zamjenice gradonačelnika Grada Gline 
iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

I. Utvrđuje se da Branka Bakšić počinje obnašati 
dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Gline 
iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine 
dana 24. svibnja 2017. godine.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI I

POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA

KLASA: 022-05/17-01/04
URBROJ: 2176/20-02-17-1
Glina, 24. svibnja 2017.

Pročelnik
Bojan Dadasović, dipl.iur., v.r.

5.
Na temelju članka 90.c. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 
19/13 - pročišćeni tekst), a sukladno članku 90. Zakona 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Izjavi 
gradonačelnika Grada Gline Stjepana Kostanjevića 
od 24. svibnja 2017. godine, pročelnik Upravnog 
odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i po-
slove Gradskog vijeća dana 24. svibnja 2017. godine,  
donosi

O D L U K U
o načinu obnašanja dužnosti  
gradonačelnika Grada Gline

I. Utvrđuje se da će Stjepan Kostanjević dužnost 
gradonačelnika Grada Gline obnašati volonterski.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI I

POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA

KLASA: 022-05/17-01/02
URBROJ: 2176/20-02-17-3
Glina, 24. svibnja 2017.

Pročelnik
Bojan Dadasović, dipl.iur., v.r.

6.
Na temelju članka 90.c. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 
i 19/13 - pročišćeni tekst), a sukladno članku 90. Za-
kona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
i Izjavi zamjenika gradonačelnika Grada Gline Daria 
Žinića od 24. svibnja 2017. godine, pročelnik Upravnog 
odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove 
Gradskog vijeća dana 24. svibnja 2017. godine, donosi

O D L U K U
o načinu obnašanja dužnosti  

zamjenika gradonačelnika Grada Gline

I. Utvrđuje se da će Dario Žinić dužnost zamjenika 
gradonačelnika Grada Gline obnašati volonterski.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI I

POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA

KLASA: 022-05/17-01/03
URBROJ: 2176/20-02-17-3
Glina, 24. svibnja 2017.

Pročelnik
Bojan Dadasović, dipl.iur., v.r.

7.
Na temelju članka 90.c. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 
i 19/13 - pročišćeni tekst), a sukladno članku 90. Za-
kona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
i Izjavi zamjenice gradonačelnika Grada Gline iz reda 
pripadnika srpske nacionalne manjine Branke Bakšić 
od 24. svibnja 2017. godine, pročelnik Upravnog odje-
la za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove 
Gradskog vijeća dana 24. svibnja 2017. godine, donosi
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O D L U K U
o načinu obnašanja dužnosti  

zamjenice gradonačelnika Grada Gline 
iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

I. Utvrđuje se da će Branka Bakšić dužnost za-
mjenice gradonačelnika Grada Gline iz reda 
pripadnika srpske nacionalne manjine obnašati 
profesionalno.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI I

POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA

KLASA: 022-05/17-01/04
URBROJ: 2176/20-02-17-3
Glina, 24. svibnja 2017.

Pročelnik
Bojan Dadasović, dipl.iur., v.r.

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pro-
čišćeni tekst), članka 10. i 11. Zakona o službenicima 
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11) i 
članka 48. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni 
vjesnik«, broj 42/13 i 38/14), općinski načelnik Općine 
Martinska Ves donosi sljedeći 

P L A N  P R I J M A
u službu službenika i namještenika u  

Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti  
pogon za komunalne djelatnosti  

Općine Martinska Ves za 2017. godinu

Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu službenika i namje-

štenika u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon za 

komunalne djelatnosti Općine Martinska Ves za 2017. 
godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijma) utvrđuje se 
prijam službenika i namještenika, te osoba na stručno 
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Je-
dinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon za komunalne 
djelatnosti Općine Martinska Ves tijekom 2017. godine.

Članak 2.
Plan prijma sadrži:
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Je-

dinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu 
za komunalne djelatnosti Općine Martinska Ves,

- potreban broj službenika i namještenika na 
neodređeno vrijeme i plan prijma tijekom 2017. 
godine,

- planirani broj osoba na stručnom osposoblja-
vanju bez zasnivanja radnog odnosa tijekom 
2017. godine.

Navedeno je prikazano u tablicama u nastavku 
kako slijedi:

TABLICA 1. - Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves

Redni 
broj

Sistematizirana
radna mjesta

Stručna sprema

Broj izvrši-
telja prema 
Pravilniku o 
unutarnjem 

redu

Stvarno  
stanje  

popunjeno-
sti radnih 

mjesta

Potreban 
broj službe-

nika/
namještenika 

na neodre-
đeno vrijeme 

u 2017.

Potreban
broj osoba na 

stručnom  
osposobljava-
nju bez zasni-
vanja radnog  

odnosa u 2017.

1.

PROČELNIK  
JEDINSTVENOG 
UPRAVNOG  
ODJELA

Magistar struke ili 
stručni specijalist 
pravnog ili 
ekonomskog smjera

1 1 0 0

2. ADMINISTRATIVNI 
TAJNIK

SSS, upravnog,  
ekonomskog ili drugog  
društvenog smjera

1 1 0 1
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Redni 
broj

Sistematizirana
radna mjesta

Stručna sprema

Broj izvrši-
telja prema 
Pravilniku o 
unutarnjem 

redu

Stvarno  
stanje  

popunjeno-
sti radnih 

mjesta

Potreban 
broj službe-

nika/
namještenika 

na neodre-
đeno vrijeme 

u 2017.

Potreban
broj osoba na 

stručnom  
osposobljava-
nju bez zasni-
vanja radnog  

odnosa u 2017.

3. RAČUNOVODSTVENI 
REFERENT

SSS, ekonomskog ili 
drugog društvenog 
smjera

1 1 0 1

4. KOMUNALNI  
REDAR

SSS, tehničkog, građe-
vinskog, veterinarskog 
ili drugog smjera

1 0 1 0

TABLICA 2. - Vlastiti pogon za komunalne djelatnosti Općine Martinska Ves

Redni 
broj

Sistematizirana
radna mjesta

Stručna sprema

Broj izvrši-
telja prema 
Pravilniku o 
unutarnjem 

redu

Stvarno 
stanje  

popunjeno-
sti radnih 

mjesta

Potreban broj 
službenika/

namještenika 
na neodređe-
no vrijeme u 

2017.

Potreban
broj osoba na 
stručnom os-
posobljavanju 
bez zasnivanja 
radnog odnosa 

u 2017.

1.

UPRAVITELJ 
VLASTITOG POGONA 
ZA KOMUNALNE 
DJELATNOSTI

Magistar struke ili stručni 
specijalist poljoprivred-
nog, građevinskog ili 
drugog odgovarajućeg 
smjera

1

1 
(Pročelnik 

JUO  
volonterski)

0 0

2. STROJAR - VOZAČ
SSS, tehničke, industrij-
ske obrtničke ili druge 
struke 

1 1 0 0

3. POMOĆNI RADNIK - 
SKELAR NSS ili osnovna škola 6

6 (na 
određeno 
vrijeme)

6 0

4. POMOĆNI RADNIK NSS ili osnovna škola 1 0 0 0

Članak 4.
Ovaj Plan prijma stupa na snagu dan nakon objave u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 100-01/17-01/06
URBROJ: 2176/15-17-2
Martinska Ves, 18. svibnja 2017.

   Općinski načelnik
   Stjepan Ivoš, dipl. ing., v.r.

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

18.
I Z V J E Š Ć E

 o izvršenju Plana zaštite od požara  
Općine Topusko u 2016. godini

Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona o zaštiti 
od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), Općinsko 

vijeće Općine Topusko razmotrilo je, na 19. redovitoj 
sjednici održanoj dana 24. studenoga 2016. godine, 
izvršenje Plana protupožarne zaštite u Općini Topusko 
u tijeku 2016. godine, te utvrđuje sljedeće:

U tijeku 2016. godine izvršeno je ažuriranje do-
kumenata protupožarne zaštite sukladno Zakonu o 
zaštiti od požara.
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I. Organizacija i kadrovske promjene: 

1. Plan protupožarne zaštite potrebno usklađivati 
s novonastalim okolnostima, te sukladno istom 
vršiti njegovo godišnje usklađivanje što može biti 
predmetom razmatranja ovog Vijeća u narednoj 
2017. godini. 
Ovdje se posebno treba imati u vidu promjene u 
organizaciji i radu pravnih osoba glede njihovog 
kadrovskog ustroja, ali i promjene djelatnosti 
što može imati utjecaja na organizaciju protu-
požarne zaštite.

2. Dalje nastaviti s radom na poboljšanju opre-
mljenosti DVD-a. 

II. Financijski pokazatelji:

1. Za protupožarnu zaštitu u tijeku 2016. godine 
planirano je 180.000,00 kuna, od čega je isko-
rišteno, do 20. 10. 2016. g. 164.916,00 kuna.
Planirana sredstva za 2017. godinu su u iznosu 
od 150.000,00 kuna na nivou zakonom naređenih 
sredstava za rečene namjene.

III. Intervencije:

1. Tijekom 2016. godine na prostoru Općine Topusko 
bilo je 19 intervencija, od čega 8 intervencije 
otvoreni prostor, 7 tehničke intervencije, 4 
zatvoreni prostor.
Ukupno utrošeno 229 sati za intervencije.
U odnosu na 2015. godinu, može se reći da je 
ova godina slična po broju i sadržaju intervencija.
Od vatrogasaca nije bilo potraživanja za dnevnice 
ili druge troškove nastale s naslova intervencija.
Nije zabilježen znatniji porast požara na otvo-
renom prostoru. 

IV. Zaštita privatnih šuma:

1. U tijeku 2017. godine više aktivirati posebnu 
skupinu za protupožarnu zaštitu privatnih šuma 

i na tom planu poboljšati suradnju sa Šumarijom 
Topusko.

V. Mjere za poboljšanje stanja:

1. Trajna edukacija stanovništva kroz predavanja 
i tiskanje letaka u vrijeme požarne sezone,

2. Edukacija kadrova zaštite i spašavanja,
3. Daljnje kompletiranje opreme za DVD-a i civilnu 

zaštitu,
4. Povezivanje postrojbe civilne zaštite i DVD-a, 

izvođenje zajedničkih vježbi što je izostalo u 
tijeku 2016. godine.

VI. Nositelji aktivnosti:

1. Sve pobrojane aktivnosti dužna su izvršiti 
nadležna upravna tijela Općine Topusko, a 
za koordinaciju, podjelu zaduženja i kontrolu, 
zadužuje se općinski načelnik.

VII. Izvješće:

1. Općinski načelnik izvijestit će tijekom godine, 
a najkasnije do konca 11. mjeseca, Općinsko 
vijeće o izvršenju danih smjernica i zadataka i 
izvješće o izvršenju Plana protupožarne zaštite 
za 2016. godinu.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 214-02/16-01/0
URBROJ: 2176/18-01-16-0
Topusko, 24. studenoga 2016.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dragan Čučković dipl. ing., v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

6.
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti 

od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), Proved-
benog plana Sisačko-moslavačke županije, Procjene 
ugroženosti od požara Općine Topusko i članka 47. 
Statuta Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj 
34/09, 10/13, 48/13 - pročišćeni tekst i 16/14), općin-
ski načelnik Općine Topusko dana 23. svibnja 2017. 
godine, donio je

P R O V E D B E N I  P L A N
unaprjeđenja zaštite od požara na području  

Općine Topusko za 2017. godinu

I. U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na po-
dručju Općine Topusko, općinski načelnik Općine 
Topusko, sukladno Županijskom godišnjem 
provedbenom planu unapređenja zaštite od 
požara, donosi Provedbeni plan unapređenja 
zaštite od požara na području Općine Topusko 
za 2017. godinu.

II. Za unapređenje zaštite od požara na području 
Općine Topusko potrebno je u 2017. godini 
provesti sljedeće organizacijske, tehničke, ur-
banističke i druge mjere:
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1. Organizacijske mjere

1.1. Sukladno Procjeni zaštite od požara i Planu 
zaštite od požara Općine Topusko osigurati 
vertikalnu povezanost sa profesionalnim va-
trogasnim strukturama na području Županije i 
time osigurati brzu intervenciju na požarištima 
s dovoljno snaga i tehnike.

Izvršitelj zadatka: Općina Topusko i DVD Topusko

1.2. U DVD Topusko organizirati vatrogasna de-
žurstva na način da se osigura prostorna 
pokrivenost Općine u slučaju požara.

Izvršitelj zadatka: Općina Topusko putem Motritelj-
sko dojavne službe i DVD Topusko putem stalnih 
dežurstava.

1.3. Sukladno promjenama na području Općine 
Topusko, a koje bitno utječu na protupožarnu 
zaštitu izvršiti normativno usklađivanje akata.

Izvršitelj: Općina Topusko

2. Tehničke mjere

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
Izvršiti opremanje postrojbe civilne zaštite s 
tim da se nabavljena oprema može koristit kod 
protupožarnih intervencija. Opremu i tehniku 
držati u ispravnom stanju.

Izvršitelj: Općina Topusko i DVD-Topusko

2.2. Izvršiti pregled tehničkih sredstava za zaštitu 
od požara i pregled i popunjenost s opremom 
DVD-a Topusko, te sukladno utvrđenom pre-
gledu poduzeti mjere za popunu opremom i 
popravak tehničkih sredstava.

Izvršitelj: DVD Topusko, Općina Topusko.

2.3. Sredstva veze i javljanja
Tehniku za uzbunjivanje i javljanje učiniti 
dostupnom i ispravnom za korištenje, te osi-
gurati stalnu vezu s centrima za dojavu na 
broj 193 ili 112.

3. Urbanističke mjere

3.1. Kod izmjena i donošenja prostorno planske 
dokumentacije voditi računa da ista bude 
usklađena s pozitivnim propisima za zaštitu 
od požara.

Izvršitelj: Općina Topusko

3.2. Osigurati prohodnost nerazvrstanih cesta, za 
prolaz protupožarne tehnike i prijevoz ljudstva 
za protupožarne intervencije.

Izvršitelj: Općina Topusko, Komunalno Topusko 
d.o.o. u suradnji sa Županijskom upravom za ceste.

3.3. Osigurati pristup hidrantskoj mreži i nesmetano 
korištenje iste za potrebe gašenja požara.

Izvršitelj: Općina Topusko, Komunalno Topusko 
d.o.o.,

4. Zaštita odlagališta komunalnog otpada

4.1. Osigurati vatrogasni pristup odlagalištu otpa-
da, rad na odlagalištu organizirati sukladno 
Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i 
uz primjenu pravila protupožarne zaštite.

Izvršitelj: Općina Topusko i Komunalno Topusko 
d.o.o.

5. Organizacija i administrativne mjere zaštite 
od požara na otvorenom prostoru

5.1. U ljetnim mjesecima vršiti pojačani nadzor nad 
spaljivanjem otpada na otvorenom prostoru i 
spaljivanju biljnog otpada.

5.2. Putem oglasnih ploča, sredstva javnog pri-
općavanja i drugih sredstva upozoravati sta-
novništvo na opasnost od požara i provoditi 
preventivne mjere.

Izvršitelj: Općina Topusko, Komunalno Topusko 
d.o.o. i DVD Topusko.

5.3. Organizirati sastanke sa predsjednicima vijeća 
mjesnih odbora na području Općine Topusko 
te iste upoznati s odlukama Općine Topusko 
s kojima se uređuje spaljivane biljnog otpada 
kao i drugog otpada na otvorenom prostoru.

Izvršitelj: Općina Topusko.

5.4. U suradnji sa Hrvatskim vodama osigurati 
čišćenje površina uz vodotoke i kanale.

5.5. Vršiti stalni nadzor na nerazvrstanim cestama i 
odstranjivati, kositi korov i drugo lakozapaljivo 
raslinje.

Izvršitelj: Komunalno Topusko d.o.o.

III.
Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko, dostaviti 

će ovaj Plan svim subjektima koji su dužni po njemu 
postupati.

IV.
Sredstva za provedbu ovog Plana osiguravaju 

učesnici, izvršitelji, u okviru sredstava koja osiguravaju 
za svoju redovitu djelatnost.

V.
Ovaj Provedbeni Plan stupa na snagu danom do-

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 214-02/17-01/02
URBROJ: 2176/18-01-17-01
Topusko, 23. svibnja 2017. 

 Općinski načelnik
 Vlado Muža, dipl. oec., v.r.
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S A D R Ž A J

GRAD GLINA 
AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE  

POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI  
I POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA

2. Odluka o početku obnašanja dužnosti 
gradonačelnika Grada Gline 1059

3. Odluka o početku obnašanja dužnosti 
zamjenika gradonačelnika Grada Gline 1059

4. Odluka o početku obnašanja dužnosti 
zamjenice gradonačelnika Grada Gline 
iz reda pripadnika srpske nacionalne 
manjine 1059

5. Odluka o načinu obnašanja dužnosti 
gradonačelnika Grada Gline 1060

6. Odluka o načinu obnašanja dužnosti 
zamjenika gradonačelnika Grada Gline 1060

7. Odluka o načinu obnašanja dužnosti 
zamjenice gradonačelnika Grada Gline 
iz reda pripadnika srpske nacionalne 
manjine 1060

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Plan prijma u službu službenika i 
namještenika u Jedinstveni upravni odjel 
i Vlastiti pogon za komunalne djelatnosti 
Općine Martinska Ves za 2017. godinu 1061

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

18. Izvješće o izvršenju Plana zaštite od požara  
Općine Topusko u 2016. godini 1062

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

6. Provedbeni Plan unaprjeđenja zaštite 
od požara na području Općine Topusko 
za 2017. godinu 1063

»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.


