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2018.

53.
Na temelju članka 35. 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 i 137/15 - ispr.), članka 20. stavka 7. Pravilnika 
o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela
u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (»Na-
rodne novine«, broj 48/18) te članka 36. stavka 1. 
točke 41. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, 
broj 14/13, 52/14, 68/17, 9/18 i 13/18 - ispr.), Gradsko 
vijeće Grada Petrinje na 15. sjednici održanoj dana 3. 
rujna 2018. godine donijelo je 

O D L U K U
o davanju suglasnosti Privredi d.o.o. za

provedbu ulaganja na području Grada Petrinje 
unutar mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela 

u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog 
razvoja za razdoblje 2014.-2020. za projekt 

»Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja 
Brest Pokupski i Mala Gorica«

Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Privredi d.o.o. za 

provedbu ulaganja na području Grada Petrinje unutar 
mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima« iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 
2014.-2020. za projekt »Izgradnja vodoopskrbnog 
cjevovoda naselja Brest Pokupski i Mala Gorica«.

Članak 2.
Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti 

na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., Mjera 7 »Temeljne 
usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, podmje-
ra 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje 
svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja 
u obnovljive izvore eneregije i uštedu energije, Tip 
operacije 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava 
za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanja otpadnih  
voda.

Članak 3.
Suglasnost se daje na temelju »Opisa projekta/

operacije« koji je prilog ove Odluke i predstavlja njezin 
sastavni dio. 

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

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/18-01/67
URBROJ:2176/06-01-18-3
Petrinja, 3. rujna 2018. 

Predsjednica Gradskog vijeća
Magdalena Komes, dipl. iur., v.r.

54.
Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o savjetima 

mladih (»Narodne novine«, broj 41/14), članka 36. 
stavka 1. točke 39. Statuta Grada Petrinje (»Službeni 
vjesnik«, broj 14/13, 52/14, 68/17, 9/18 i 13/18 - ispr.) 
i članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 52/14), Gradsko 
vijeće Grada Petrinje na 15. sjednici održanoj 3. rujna 
2018. godine, na prijedlog Odbora za izbor i imeno-
vanja, donijelo je 

O D L U K U
o izboru članova Savjeta mladih

Grada Petrinje

Članak 1.
U Savjet mladih Grada Petrinje biraju se:
1. Daniel Barukčić,
2. Petra Božurić,
3. Valerija Caci,

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
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4.  Antonela Gorup,
5.  Bojan Juzbašić,
6.  Fran Komlinović,
7.  Noa Škrinjarić,
8.  Lovro Šubić i
9.  Estela Toporan.

Članak 2.
Članovi Savjeta mladih Grada Petrinje biraju se na 

vrijeme od tri godine (razdoblje 2018. - 2021. godina), 
a djelokrug i način rada Savjeta mladih propisani su za-
konom i gradskom Odlukom o osnivanju Savjeta mladih. 

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

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-06/18-01/02
URBROJ: 2176/06-01-18-14
Petrinja, 3. rujna 2018. 
 

Predsjednica Gradskog vijeća
Magdalena Komes, dipl. iur., v.r.

55.
Na temelju članka 36. stavka 1. točke 39. Statuta 

Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 14/13, 52/14, 
68/17, 9/18 i 13/18) u svezi s člankom 103. stavkom 
2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 
18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Gradsko vije-
će Grada Petrinje, na prijedlog gradonačelnika, na 
15. sjednici održanoj 3. rujna 2018. godine donijelo  
je 

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra  

u općoj uporabi

Članak 1.
Utvrđuje se kako nekretnine označene kao: 
- z.k.č.br. 5814/2 uređeno zemljište od 149 m2 

upisana u z.k.ul. 11268 k.o. Petrinja,
- z.k.č.br. 5815 uređeno zemljište od 230 m2 

upisana u z.k.ul. 12032 k.o. Petrinja,
- z.k.č.br. 5813/2 dvorište od 94 m2 upisana u 

z.k.ul. 11228 k.o. Petrinja,
sve vlasništvo Grada Petrinje, ne predstavljaju javno 
dobro u općoj uporabi te se kao takve i ne koriste.

Članak 2.
Nekretnine iz članka 1. ove Odluke isključuju se 

iz opće uporabe te se na istima ukida status javnog 

dobra u općoj uporabi radi izrade parcelacijskog ela-
borata i upisa zgrade javne namjene POU Hrvatski 
dom Petrinja, Matije Gupca 2.

Članak 3.
Ukidanjem statusa javnog dobra u općoj uporabi na 

nekretninama iz članka 1. ove Odluke Grad Petrinja 
zadržava sva vlasnička prava.

Članak 4.
Izdvojeni zemljišnoknjižni odjel u Petrinji Općin-

skog suda u Sisku provest će ovu Odluku u zemljiš-
nim knjigama, uz uknjižbu prava vlasništva za korist 
Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2, Petrinja, OIB:  
11848400362.

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

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 943-01/18-01/55
URBROJ: 2176/06-01-18-3
Petrinja, 3. rujna 2018. 
 

Predsjednica Gradskog vijeća
Magdalena Komes, dipl. iur., v.r.

56.
Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (»Na-

rodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. 
stavka 1. točke 28. Statuta Grada Petrinje (»Službeni 
vjesnik«, broj 14/13, 52/14, 68/17, 9/18 i 13/18 - ispr.), 
Gradsko vijeće Grada Petrinje na 15. sjednici održanoj 
3. rujna 2018. godine donijelo je

O D L U K U
o zaduženju Grada Petrinje 

Članak 1.
Grad Petrinja će se dugoročno zadužiti za kredit 

pri Hrvatskoj poštanskoj banci - HPB i to pod slje-
dećim uvjetima:

1.  Iznos kredita: 1.616.000,00 kn
2.  Vrsta kredita: Dugoročni kredit u kunama
3.  Kamatna stopa: 1,75% fiksna
4.  Poček: 3 godine
5.  Rok otplate: 8 godina
6.  Sredstva osiguranja: mjenice, zadužnice
7.  Naknada za obradu zahtjeva: 0,50%
8.  Naknada za rezervaciju: bez naknade.
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Članak 2. 
Projekt koji će se financirati iz dugoročnog kredita 

navedenog u članku 1. ove Odluke je Ekološki centar 
»Vrata Zrinske gore«.

Članak 3.
Ovlašćuje se gradonačelnik da po dobivanju su-

glasnosti za zaduženje sukladno Zakonu o proračunu 
zaključi Ugovor o kreditu.

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

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 450-05/18-01/09
URBROJ: 2176/06-01-18-3 
Petrinja, 3. rujna 2018. 
 

Predsjednica Gradskog vijeća
Magdalena Komes, dipl. iur., v.r.

57.
Na temelju članka 86. i 87. Zakona o proračunu 

(»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 
članka 36. stavka 1. točke 28. Statuta Grada Petrinje 
(»Službeni vjesnik«, broj 14/13, 52/14, 68/17, 9/18 i 
13/18 - ispr.), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 15. 
sjednici održanoj 3. rujna 2018. godine donijelo je

O D L U K U
o zaduženju Grada Petrinje 

Članak 1.
Grad Petrinja će se dugoročno zadužiti za kredit 

pri Hrvatskoj poštanskoj banci - HPB i to pod slje-
dećim uvjetima:

1.  Iznos kredita: 1.245.000,00 kn
2.  Vrsta kredita: Dugoročni kredit u kunama
3.  Kamatna stopa: 1,75% fiksna
4.  Poček: 3 godine
5.  Rok otplate: 8 godina
6.  Sredstva osiguranja: mjenice, zadužnice
7.  Naknada za obradu zahtjeva: 0,50%
8.  Naknada za rezervaciju: bez naknade.

Članak 2. 
Projekt koji će se biti financirati iz dugoročnog kre-

dita navedenog u članku 1. ove Odluke je Energetska 
učinkovitost zgrade Slap - Dječji vrtić Petrinjčica.

Članak 3.
Ovlašćuje se gradonačelnik da po dobivanju su-

glasnosti za zaduženje sukladno Zakonu o proračunu 
zaključi Ugovor o kreditu.

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

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 450-05/18-01/06
URBROJ: 2176/06-01-18-4 
Petrinja, 3. rujna 2018. 
 

Predsjednica Gradskog vijeća
Magdalena Komes, dipl. iur., v.r.

58.
Na temelju članka 86. i 87. Zakona o proračunu 

(»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 
članka 36. stavka 1. točke 28. Statuta Grada Petrinje 
(»Službeni vjesnik«, broj 14/13, 52/14, 68/17, 9/18 
i 13/18 - ispr.), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 
15. sjednici održanoj 3. rujna 2018. godine donijelo  
je

O D L U K U
o zaduženju Grada Petrinje 

Članak 1.
Grad Petrinja će se dugoročno zadužiti za kredit 

pri Hrvatskoj poštanskoj banci - HPB i to pod slje-
dećim uvjetima:

1.  Iznos kredita: 1.591.000,00 kn
2.  Vrsta kredita: Dugoročni kredit u kunama
3.  Kamatna stopa: 1,75% fiksna
4.  Poček: 3 godine
5.  Rok otplate: 8 godina
6.  Sredstva osiguranja: mjenice, zadužnice
7.  Naknada za obradu zahtjeva: 0,50%
8.  Naknada za rezervaciju: bez naknade.

Članak 2. 
Projekt koji će se biti financirati iz dugoročnog 

kredita navedenog u članku 1. ove Odluke je Sanacija 
klizišta Vinogradi 3.

Članak 3.
Ovlašćuje se gradonačelnik da po dobivanju su-

glasnosti za zaduženje sukladno Zakonu o proračunu 
zaključi Ugovor o kreditu.
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AKTI GRADONAČELNIKA

16.
Na temelju članka 49. stavka 4. točke 11. Statuta 

Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 14/13, 52/14, 
68/17, 9/18 i 13/18 - ispr.) i članka 9. stavka 3. Statuta 
Javne ustanove PETRA - Petrinjske razvojne agencije 
(»Službeni vjesnik«, broj 5/18), gradonačelnik Grada 
Petrinje dana 23. kolovoza 2018. godine donio je

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju predsjednika 

Upravnog vijeća JU PETRA (Petrinjske razvojne 
agencije)

Članak 1.
Kata Rupčić razrješuje se članstva u Upravnom 

vijeću Javne ustanove PETRA (Petrinjske razvojne 
agencije) sa danom 23. kolovoza 2018. godine.

Članak 2.
Miodrag Čavić, mag. oec. OIB: 32439657346 iz 

Petrinje, Sisačka 89/B imenuje se za predsjednika 
Upravnog vijeća Javne ustanove PETRA (Petrinjske 
razvojne agencije) sa danom 24. kolovoza 2018. godine, 
do isteka mandata Upravnog vijeća Javne ustanove.

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

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADONAČELNIK

KLASA: 013-05/18-01/04
URBROJ: 2176/06-02-18-1
Petrinja, 23. kolovoza 2018.

Gradonačelnik
Darinko Dumbović, v.r.

17.
Na temelju članka 49. stavka 4. točke 6. Statuta 

Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 14/13, 52/14, 
68/17, 9/18 i 13/18 - ispr.) gradonačelnik Grada Petri-
nje, dana 30. srpnja 2018. godine, donio je

O D L U K U
o izmjenama Odluke o korištenju službenih 

mobilnih telefona

Članak 1.
U Odluci o korištenju službenih mobilnih telefona 

(»Službeni vjesnik«, broj 34/13) mijenja se članak 5. 
i glasi:

»Korisnicima službenih mobilnih uređaja iz 
članka 2. ove Odluke odobrava se ukupni mjesečni 
trošak korištenja mobilnog uređaja u visini tarif-
nog modela odobrenog od strane gradonačelnika, 
uvećanog za iznos od 30 kn (trideset kuna) kojim 
se pokrivaju troškovi plaćanja parkirnih usluga 
putem SMS-a i ostali službeni troškovi plativi putem 
mobilnog uređaja.«

Članak 2.
U članku 7. Odluke o korištenju službenih mobilnih 

telefona mijenja se stavak 2. i glasi:

»Iznos odobrenih troškova osobama iz članka 
2. ove Odluke podmiruje se iz Proračuna Grada 
Petrinje.«

Članak 3.
U cijelom tekstu Odluke o korištenju službenih 

mobilnih telefona i njenom nazivu riječ »telefona« 
zamjenjuje se s riječi »uređaja« u odgovarajućem 
padežu.

Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku« 

Grada Petrinje i stupa na snagu 1. rujna 2018. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADONAČELNIK

KLASA: 030-04/18-01/02
URBROJ: 2176/06-02-18-1
Petrinja, 30. srpnja 2018.

Gradonačelnik
Darinko Dumbović, v.r.

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

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 450-05/18-01/07
URBROJ: 2176/06-01-18-5 
Petrinja, 3. rujna 2018. 
 

Predsjednica Gradskog vijeća
Magdalena Komes, dipl. iur., v.r.
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18.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima 

i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11 i 
4/18 - Uredba Vlade Republike Hrvatske), članka 7. 
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada 
Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 67/16) i članka 49. 
stavka 4. točke 9. Statuta Grada Petrinje (»Službeni 
vjesnik«, broj 14/13, 52/14 i 68/17) gradonačelnik 
Grada Petrinje, na prijedlog Privremenog pročelnika 
Upravnog odjela za lokalnu i mjesnu samoupravu i 
imovinsko pravne poslove uz prethodno savjetovanje 
sa sindikalnim predstavnikom Sindikalne podružnice 
u lokalnoj samoupravi Grada Petrinje i županijskim 
ispostavama državne uprave i samouprave u Petrinji 
Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika 
Republike Hrvatske, dana 5. rujna 2018. godine donio je

O D L U K U
o VIII. izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu 

upravnih tijela Grada Petrinje
(»Službeni vjesnik«, broj 2/17, 25/17, 36/17, 39/17, 

55/17, 1/18,11/18 i 21/18)

Članak 1.
Donose se VIII. Izmjene Tabele sistematizacije 

(dalje: Sistematizacija) kao sastavnog dijela Pravil-

nika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Petrinje 
(»Službeni vjesnik«, broj« 2/17, 25/17, 36/17, 39/17, 
55/17, 1/18, 11/18 i 21/18 - dalje: Pravilnik). 

Članak 2.
U dijelu Sistematizacije pod »03. Upravni odjel za 

lokalnu i mjesnu samoupravu i imovinsko pravne po-
slove« u pripadajućoj tabeli radnog mjesta pod rednom 
broju 5. Referent - geodet mijenja se broj izvršitelja s 
1 (jednog) izvršitelja na 2 (dva) izvršitelja.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon 

objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADONAČELNIK

KLASA: 023-05/17-01/01
URBROJ: 2176/06-02-18-53
Petrinja, 5. rujna 2018.

Gradonačelnik
Darinko Dumbović, v.r.

9.
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. i 123/17), članka 10. stavak 2. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
86/08 i 61/11), članka 35. Statuta Općine Hrvatska 
Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 21/18) i Pravilnika o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«, broj 40/18), a 
na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Hrvatska Dubica, općinska načelnica Općine 
Hrvatska Dubica donosi

I Z M J E N E  I  D O P U N E
Plana prijma u službu službenika i namještenika 

u Jedinstveni upravni odjel Općine Hrvatska 
Dubica za 2018. godinu

I.
U točki I. Plana prijma u službu službenika i namje-

štenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Hrvatska 
Dubica za 2018. godinu, KLASA: 119-01/17-01/02, 
URBROJ: 2176/10-01-18-02 od 22. 1. 2018. godine, 

iza alineje 3. koja glasi: »- Računovodstveni referent - 
financijski knjigovođa«, dodaje se alineja 4. koja glasi: 

»- Upravni referent - komunalni redar,«.
Alineje 4. i 5. postaju alineje 5. i 6.

II.
Za prijam službenika u službu na neodređeno 

vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Hrvatska 
Dubica, na radno mjesto »upravni referent - komunalni 
redar«, raspisat će se natječaj sukladno zakonu i općim 
aktima Općine Hrvatska Dubica.

III.
Ove Izmjene i dopune Plana prijma stupaju na sna-

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 119-01/17-01/02
URBROJ: 2176/10-01-18-04
Hrvatska Dubica, 31. kolovoza 2018.

Općinska načelnica
Ružica Karagić, dipl.oec., v.r.

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKE NAČELNICE
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3.

I S P R A V A K
Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih 

ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama te divljim životinjama

 (»Službeni vjesnik« 33/18)

U Odluci Općinskog vijeća Općine Lekenik o uvjetima 
i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja 
s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim ži-
votinjama, donesenoj na 9. sjednici Općinskog vijeća 
Općine Lekenik 7. lipnja 2018. godine, a objavljenoj 
u »Službenom vjesniku« broj 33/18, naknadno su u 
objavljenom tekstu uočene pogreške koje se ovim 
Ispravkom ispravljaju:

U članku 3. stavak 2. ispravlja se numeracija točaka 
teko da sada glasi:

1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na nji-
hovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu

2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na 
način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili 
strah.

3. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava 
na životinje

4. trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno 
sredstvo koje je u pokretu

5. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u 
prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja 
slobodnog kretanja izvan tog prostora

6. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situ-
acijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije 
izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na 
način da mu je omogućeno kretanje u radijusu 
5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju 
biti od takvog materijala da psu ne nanose bol 
ili ozljede te da se sredstvo vezanja ne može 
omotati i samim time skratiti na manje od 5 
metara.

7. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca 
na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta 
posjednika, osim u slučaju kada se radi o rad-
nim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, 
a posjednik im je dužan osigurati svakodnevni 
nadzor

8. držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno 
opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu 
opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta 
(Prilog 2.) koji je sastavni dio ove Odluke.

U članku 31. stavak 3. točka 1. ispravljaju se točke 
od 1.-29. tako da sada glase:

 1.  nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s 
njihovim potrebama, a minimalno predviđenim 

Zakonom o zaštiti životinja i Odlukom Općine 
(čl. 3. st. 1. toč.1.)

 2.  psu nije osigurao prostor koji odgovara njihovoj 
veličini (Prilog 1.) te ga nije zaštito od vre-
menskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta 
obitavanja (čl. 3. st. 1. toč. 2.)

 3.  psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću 
nastambu u skladu s Prilogom 1. (čl. 3. st. 1. 
toč. 3.)

 4.  nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim 
površinama bez nadzora (čl. 3. st. 1. toč. 5.)

 5.  nije na vidljivom mjestu stavio oznaku koja 
upozorava na psa te ne posjeduje ispravno 
zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima 
(čl. 3. st. 1. toč. 6.)

 6.  nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu 
ishranu te trajno omogućio pristup svježoj 
pitkoj vodi (čl. 3. st. 1. toč. 8.)

 7.  redovito ne čisti i ne održava urednim prostor 
u kojem boravi kućni ljubimac (čl. 3. st. 1.  
toč. 9.)

 8.  istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno 
prijevozno sredstvo koje je u pokretu (čl. 3. 
st. 2. toč. 4.)

 9.  drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati u pro-
storima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja 
slobodnog kretanja izvan tog prostora (čl. 3. 
st. 2. toč. 5.)

 10.  veže psa, osim privremeno u iznimnim situacijama 
kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. 
U tom slučaju pas se može vezati na način da 
mu je omogućeno kretanje u promjeru mini-
malno 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica 
moraju biti od takvog materijala da psu ne 
nanose bol, patnju ili ozljeđivanje. Posjednik 
će se kazniti ukoliko se ne drži propisanih 
pravila o vezanju psa. (čl. 3. st. 2. toč. 6.)

 11.  trajno drži kućnih ljubimaca na adresi različitoj 
od prebivališta ili boravišta posjednika, osim 
u slučaju kada se radi o radnim psima koji 
čuvaju neki objekt ili imovinu. Posjednik će 
se kazniti ukoliko psu ne osigura svakodnevni 
nadzor (čl. 3. st. 2. toč. 7.)

 12.  drži kao kućne ljubimce opasne i potencijalno 
opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu 
opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta 
(Prilog 2.) koji je sastavni dio ove Odluke. (čl. 
3. st. 2. toč. 8.)

 13.  posjednik nije odgovarajućim odgojem i/ili ško-
lovanjem ili drugim mjerama osigurao da pas 
u odnosu na držanje i kretanje nije opasan 
za okolinu (čl. 3. st. 3.)

 14.  posjednik kućnog ljubimaca ne drži na način 
da ne ometa mir sustanara ili na drugi način 
krši dogovoreni kućni red stambene zgrade i 
stanara okolnih nekretnina (čl. 4. st. 1.)

OPĆINA LEKENIK
AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
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 15.  posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućni-
ce, ne izvodi svakodnevno van radi obavljanja 
nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih 
aktivnosti (čl. 4. st. 2.)

 16.  ne prijavi broj i spol pasa i mačaka o kojima 
skrbi komunalnom redarstvu (čl. 5. st. 1.)

 17.  ne prijavi udomljenje ili kupnju psa ili mačke u 
roku od 10 dana (čl. 5. st. 2.)

 18.  psa izvodi na javne površine gdje je to ovom 
Odlukom nije dopušteno te ukoliko pas nije 
označen mikročipom, na povodcu i pod nad-
zorom posjednika (čl. 6.)

 19.  dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na 
povodcu na dječjim igralištima, cvjetnjacima, 
neograđenim sportskim terenima, neogra-
đenim dvorištima škola i vrtića te na drugim 
mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja 
zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja 
ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole kori-
snika prostora (čl. 9.)

 20.  omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće 
javnim površinama bez njegove prisutnosti i 
nadzora (čl. 7.)

 21.  pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu 
ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti javnu 
površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti 
(čl. 11.)

 22.  vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom 
prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata 
u prostor u kojem se nalazi takav pas nisu 
zaključana (čl. 14.)

 23.  na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas 
nije vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN 
PAS«. (čl. 15.)

 24.  izvodi opasnog psa na javne površine bez brnjice 
i na povodca. (čl. 16.)

 25.  ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih 
ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano 
razmnožavanje (čl. 18. i 19.)

 26.  ne provodi kontrolu razmnožavanja pasa i ma-
čaka sukladno Zakonu o zaštiti životinja (čl. 
20.)

 27.  način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta nisu 
u skladu s pravilnikom što ga donosi općinski 
načelnik. (čl. 21.)

 28.  koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju 
te izlagati ih na javnim površinama, sajmo-
vima, tržnicama i slično, kao u zabavne ili 
druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela.  
(čl. 27.)

 29.  prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, 
sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima 
koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kuć-
nih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima 
kojemu moraju udovoljavati trgovine kućnim 
ljubimcima, veleprodaje i prodaje na izložbama. 
(čl. 28.)

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 322-01/18-01/03
URBROJ: 21276/12-03-18-03
Lekenik, 3. kolovoza 2018.

Pročelnik
Ivan Mužek, dipl. iur., v.r.

OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

9.
Na temelju odredbe članka 95. stavak 2. Zakona o 

prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 
i 65/17) i članka 47. Statuta Općine Sunja (»Službeni 
vjesnik«, broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13, 31/14 
i 5/18), općinski načelnik Općine Sunja dana 5. rujna 
2018. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K
o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Sunja

I.
Na temelju prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Sunja utvrđuje se Prijedlog II. 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Sunja za javnu raspravu.

II.
Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Sunja sadrži:
1.  Knjiga 1 - tekstualni dio
2.  Knjiga 2 - grafički prilozi:
List broj 1. »Korištenje i namjena površina«
List broj 4.26. »Građevinsko područje naselja 

Selišće Sunjsko«
List broj 4.30. »Građevinsko područje naselja Sunja«, 

te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost.

III.
Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Sunja stavlja se na javnu raspravu 
u trajanju od 8 dana.

Javna rasprava započinje 19. rujna i završava 26. 
rujna 2018. godine.
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IV.
Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena 

i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja 
izvršit će se u dnevnom tisku »Večernji list«, na 
oglasnoj ploči Općine Sunja, na mrežnim stranicama 
Ministarstva i Općine Sunja, najmanje 8 dana prije 
početka javne rasprave.

V.
Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Sunja bit će izložen na javni uvid u 
Općinskoj vijećnici Općine Sunja, Trg kralja Tomislava 
3, Sunja, na mrežnim stranicama Općine Sunja i u 
informacijskom sustavu.

VI.
Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostor-

nog plana uređenja Općine Sunja moći će se izvršiti u 
Općinskoj vijećnici Općine Sunja, Trg kralja Tomislava 
3, Sunja, počevši od 19. rujna 2018. do 26. rujna 2018. 
godine svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati. 

 VII.
Javno izlaganje o Prijedlogu II. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Sunja održat će 
se 24. rujna 2018. godine u 11,00 sati u Općinskoj 
vijećnici Općine Sunja, Trg kralja Tomislava 3, Sunja.

VIII.
Posebna obavijest o javnoj raspravi dostavit će se:
-  javnopravnim tijelima određenim posebnim 

propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve 
za izradu II.  izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Sunja iz svog djelokruga i 

-  mjesnim odborima.

IX.
Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju 

određeni interes na području Prijedloga II. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja da 
sudjeluju u javnoj raspravi. 

Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način 
da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog II. 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Sunja, postavljati pitanja tijekom izlaganja o predlo-

ženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe 
koje vode javno izlaganje, dati prijedloge i primjedbe 
u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućivati 
nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku 
određenom u objavi ove javne rasprave.

Sudionici u javnoj raspravi svoje prijedloge i primjed-
be na Prijedlog plana mogu upisati u knjigu primjedbi 
koja će se nalaziti uz Prijedlog II. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Sunja. ili dostaviti 
osobno ili putem pošte na adresu: Općina Sunja, Trg 
kralja Tomislava 3, Sunja ili na e-mail adresu: opcina-
sunja@sk.htnet.hr 

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpi-
sani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće 
se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Krajnji rok do kojeg se mogu dostaviti pisani pri-
jedlozi i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Sunja je 26. rujan 
2018. godine.

X.
Za vrijeme trajanja javnog uvida svoje očitovanje 

mogu dostaviti javnopravna tijela određena posebnim 
propisima koja su osigurala podatke i dokumente iz 
svog djelokruga za potrebe izrade II. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Sunja.

 
XI.

Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje 
drugih pravnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom 
uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17), 
zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Sunja.

 
XII.

Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon donošenja, 
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Sunja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA 

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/16-01/01 
URBROJ: 2176/17-01-18-92
Sunja, 5. rujna 2018.

Općinski načelnik
Grga Dragičević, v.r.

25.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Topusko 

(»Službeni vjesnik«, broj 34/09, 10/13, 48/13 - pro-
čišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18), Općinsko vijeće 
Općine Topusko, na 9. redovnoj sjednici održanoj  
5. rujna 2018. godine, donosi

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

O D L U K U
 

Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Topusko, 

sukladno prijedlogu općinskog načelnika, daje suglasnost 
za provedbu ulaganja na području Općine Topusko, 
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Mjesni odbor Hrvatsko Selo, za projekt adaptacije 
Društvenog doma u Hrvatskom Selu.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave 

u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 361-02/18-01/01
URBROJ: 2176/18-01-18-5
Topusko, 5. rujna 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Iskrić, v.r.
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S A D R Ž A J

GRAD PETRINJA 
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

53. Odluka o davanju suglasnosti Privredi 
d.o.o. za provedbu ulaganja na području 
Grada Petrinje unutar mjere 07 »Te-
meljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima« iz Programa ruralnog razvo-
ja za razdoblje 2014.-2020. za projekt 
»Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda 
naselja Brest Pokupski i Mala Gorica« 2583

54. Odluka o izboru članova Savjeta mladih 
Grada Petrinje 2583

55. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 
u općoj uporabi 2584

56. Odluka o zaduženju Grada Petrinje - 
Ekološki centar »Vrata Zrinske Gore« 2584

57. Odluka o zaduženju Grada Petrinje - 
Energetska učinkovitost zgrade Slap 
- Dječji vrtić Petrinjčica 2585

58. Odluka o zaduženju Grada Petrinje - 
Sanacija klizišta Vinogradi 3 2585

AKTI GRADONAČELNIKA

16. Odluka o razrješenju i imenovanju pred-
sjednika Upravnog vijeća JU PETRA 
(Petrinjske razvojne agencije) 2586

17. Odluka o izmjenama Odluke o korištenju 
službenih mobilnih telefona 2586

»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.

18. Odluka o VIII. izmjeni Pravilnika o unutar-
njem redu upravnih tijela Grada Petrinje 
(»Službeni vjesnik«, broj 2/17, 25/17, 
36/17, 39/17, 55/17, 1/18, 11/18 i 21/18) 2587

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI OPĆINSKE NAČELNICE

9. Izmjene i dopune Plana prijma u službu 
službenika i namještenika u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Hrvatska Dubica 
za 2018. godinu 2587

OPĆINA LEKENIK
AKTI JEDINSTVENOG  
UPRAVNOG ODJELA

3. Ispravak Odluke o uvjetima i načinu drža-
nja kućnih ljubimaca i načinu postupanja 
s napuštenim i izgubljenim životinjama te 
divljim životinjama (»Službeni vjesnik« 
broj 33/18) 2588

OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

9. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. 
izmjena i dopuna Prostornog plana ure-
đenja Općine Sunja 2589

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

25. Odluka o davanju suglasnosti za pro-
vedbu ulaganja na području Općine 
Topusko, Mjesni odbor Hrvatsko selo, 
za projekt adaptacije Društvenog doma 
u Hrvatskom selu 2590


