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GRAD PETRINJA
AKTI GRADONAČELNICE

1.
Na temelju članka 49. stavka 4. točke 5. 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 27. Uredbe o uredskom poslovanju (»Na-
rodne novine«, broj 75/21) i odredbama Naputka o 
brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija 
uredskog poslovanja (»Narodne novine«, broj 132/21) 
(nadalje: Uredba i Naputak), gradonačelnica Grada 
Petrinje donijela je dana 29. prosinca 2022. godine

P L A N
brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

Članak 1.
Ovim Planom utvrđuju se brojčane oznake za Grad-

sko vijeće, gradonačelnika, upravna tijela i trgovačka 
društva u vlasništvu Grada Petrinje kada donose akte 
kojima rješavaju u pojedinačnim upravnim stvarima, 
odnosno kada izvršavaju druge javne ovlasti koje su 
im povjerene općim aktima Grada Petrinje, a u svezi 
s primjenom posebnih zakona.

Članak 2.

Grad Petrinja u uredskom poslovanju koristit će 
brojčanu oznaku 2176-6.

Članak 3.

Sukladno članku 1. ovoga Plana u uredskom 
poslovanju u Gradu Petrinji koristit će se sljedeće 
brojčane oznake:

- 2176-6-01 Gradsko vijeće

- 2176-6-02 Gradonačelnik

- 2176-6-03 Stručna služba Grada

- 2176-6-04 Unutarnja revizija

- 2176-6-05 Upravni odjel za financije
i nabavu

- 2176-6-06 Upravni odjel za društvene
djelatnosti i imovinu

- 2176-6-07 Upravni odjel za prostorno
uređenje, graditeljstvo  
i komunalne djelatnosti
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1.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o služ-

benicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 45. stavka 2.  
podstavka 13. Statuta Općine Gvozd (»Službeni vje-
snik«, broj 26/09, 46/11 - ispr., 6/13, 19/14, 4/18, 2/20 
- proč. tekst, 8/20 i 8/21), općinski načelnik Općine 
Gvozd, dana 9. siječnja 2023. godine je donio

P L A N
prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Gvozd za 2023. godinu

I.
Ovim Planom prijama u službu utvrđuje se prijam 

službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd 
u 2023. godini.

II.
Pravilnikom u unutarnjem redu Jedinstvenog uprav-

nog odjela Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 1/20 
i 38/20 - u daljnjem tekstu: Pravilnik) u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Gvozd sistematizirana su 
četiri radna mjesta službenika: pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela, viši savjetnik-tajnik Općinskog vijeća, 
referent-komunalni redar, referent za računovodstvo i 
financijsko knjigovodstvo, za koja su predviđena četiri 
izvršitelja (po jedan izvršitelj za svako sistematizirano 
radno mjesto).

III.
Na dan 1. siječnja 2023. godine u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Gvozd bila su zaposlena četiri 

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

- 2176-6-08 Upravni odjel za gospodarstvo,  
  poljoprivredu i razvoj 

- 2176-6-09 Privreda d.o.o. 
- 2176-6-10 Komunalac Petrinja d.o.o.

Članak 4.
Brojčane oznake unutarnjih ustrojstvenih jedinica 

upravnih tijela Grada i brojčane oznake stvaratelja 
i primatelja akata sukladno aktu o unutarnjem redu 
Gradske uprave Grada Petrinje odredit će se Planom 
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i 
primatelja akata upravnih i drugih tijela Grada Petrinje.

Članak 5.
Stupanjem na snagu ovoga Plana prestaje važiti 

Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i 

primatelja akata za 2022. godinu (»Službeni vjesnik«, 
broj 89/21).

Članak 6.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADONAČELNICA

KLASA: 035-01/22-01/04
URBROJ: 2176-6-02-22-1
Petrinja, 29. prosinca 2022.

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

službenika na neodređeno vrijeme, slijedom čega su 
popunjena sva radna mjesta predviđena Pravilnikom.

IV.

U Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd tijekom 
2023. godine ne planira se prijam novih službenika na 
neodređeno vrijeme, niti prijam vježbenika.

V.

Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Gvozd, od četiri zaposlena službenika, 
tri 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.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-02/23-01/01
URBROJ: 2176-9-02-23-1
Vrginmost, 9. siječnja 2023.

Općinski načelnik
Milan Vrga, v.r.
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OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKE NAČELNICE

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, 19/13 - pročišćeni tekst, 
137/15 - ispr., 123/17, 98/19 i 144/20), članka 10.  
stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 44. 
Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«, 
broj 15/21) te prijedloga pročelnice Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Hrvatska Dubica, KLASA: 
119-01/21-01/01, URBROJ: 2176-10-03/01-22-3 od  
10. siječnja 2023. godine, općinska načelnica Općine 
Hrvatska Dubica, donosi

P L A N
prijma u službu službenika i namještenika  

u Jedinstveni upravni odjel Općine Hrvatska 
Dubica za 2023.

I.
Na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnog 

tijela Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 
51/19) općinska načelnica Općine Hrvatska Dubica 

donijela je Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Hrvatska Dubica (»Službeni 
vjesnik«, broj 65/19, 7/21, 52/21 i 88/22 - u nastavku: 
Pravilnik o unutarnjem redu).

Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđena su sljedeća 
radna mjesta:

a) Na neodređeno vrijeme
-  Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
-  Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti
-  Viši referent za poljoprivredu, gospodarstvo 

i komunalne djelatnosti
-  Referent za računovodstvo-financijski knji-

govođa
-  Referent-komunalni redar
-  Referent za administrativne poslove
-  Spremač.

II.
Na dan donošenja ovoga Plana prijma u Jedinstve-

nom upravnom odjelu Općine Hrvatska Dubica, u službi 
na neodređeno vrijeme, raspoređeni su službenici i 
namještenici na radna mjesta sa stručnom spremom, 
kako slijedi:

Naziv radnog mjesta Potrebna stručna sprema
po općem aktu

Stručna sprema raspoređenog 
službenika

Pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela visoka stručna sprema VSS - diplomirani pravnik

Viši stručni suradnik za društvene 
djelatnosti visoka stručna sprema VSS - magistar interdisciplinarne 

struke
Viši referent za poljoprivredu, 

gospodarstvo i komunalne 
djelatnosti

viša stručna sprema VŠS - stručni pristupnik agronomije

Referent za računovodstvo- 
financijski knjigovođa srednja stručna sprema SSS - ekonomski tehničar

Referent za administrativne 
poslove srednja stručna sprema SSS - ekonomski tehničar

Referent-komunalni redar srednja stručna sprema SSS - ekonomski tehničar
Spremačica završena osnovna škola završena osnovna škola

U tijeku je provedba oglasa za prijam službenika 
u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Hrvatska Dubica na radno mjesto - VIŠI 
STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNO-
STI - radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice 
(rodiljni/roditeljski dopust).

III.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hrvatska 

Dubica u službu nije raspoređen niti jedan pripadnik 
srpske nacionalne manjine kojoj je, temeljem odredbe 
točke X. - 3 članka 74. Statuta Općine Hrvatska Dubica 
(»Službeni vjesnik«, broj 15/21) utvrđeno to pravo.

Pripadnici srpske nacionalne manjine, pri podno-
šenju prijava na natječaj odnosno oglas za prijam u 
službu, imaju pravo pozvati se na ostvarivanje toga 
prava te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate 
pod jednakim uvjetima.

IV.
Imajući u vidu potrebe službe, a sukladno Prora-

čunu Općine Hrvatska Dubica za 2023. (»Službeni 
vjesnik«, broj 100/22), tijekom 2023. donijet će se 
dopune Pravilnika o unutarnjem redu, pod uvjetom i 
na način kako, slijedi:

- ukoliko se potpiše ugovor o provedbi novoga 
projekta Zaželi utvrditi službu na određeno 
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vrijeme (popis radnih mjesta s uvjetima za 
prijam i djelokrugom rada), sukladno uvjetima 
iz projekta,

- sukladno Uvjetima i načinima korištenja sred-
stava za provođenje mjera aktivne politike 
zapošljavanja u 2023. pratit će se provedba 
mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - 
Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvoga 
radnog iskustva/pripravništvo putem kojih se 
osposobljavaju mlade osobe za rad na radnom 
mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, a sve 
sa ciljem stjecanja potrebnoga radnoga iskustva 
ili formalnog uvjeta za pristupanje državnom 
ispitu, utvrdit će se prijam vježbenika.

V.
Ovaj Plan prijma stupa na snagu prvi dan nakon 

dana objave u »Službenom vjesniku«, službenom 
glasilu Općine Hrvatska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 119-01/23-01/01
URBROJ: 2176-10-01-23-1
Hrvatska Dubica, 10. siječnja 2023.

Općinska načelnica
Ružica Karagić, dipl.oec., 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.


