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GODINA LIX

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

ODLUKU

77.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13 i 8/13),
Gradsko vijeće Grada Novske, na sjednici održanoj
9. listopada 2013. godine, donijelo je

o usvajanju Izvješća Glazbene škole u Novskoj
o financijskom poslovanju za 2012. godinu
i realizacija Godišnjeg plana i programa za
pedagošku godinu 2012/2013.

ODLUKU
o usvajanju Izvješća Dječjeg vrtića »Radost«
Novska o financijskom poslovanju za 2012.
godinu i realizacija Godišnjeg plana i programa
za pedagošku godinu 2012/2013.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Dječjeg vrtića »Radost« Novska
o financijskom poslovanju za 2012. godinu i realizacija
Godišnjeg plana i programa za pedagošku godinu
2012/2013.
Tekst Izvješća čini sastavni dio Odluke, koje se
neće objavljivati u »Službenom vjesniku«.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće Glazbene škole u Novskoj o
financijskom poslovanju za 2012. godinu i realizacija
Godišnjeg plana i programa za pedagošku godinu
2012/2013.
Tekst Izvješća čini sastavni dio Odluke, koje se
neće objavljivati u »Službenom vjesniku«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-02/13-01/4
URBROJ: 2176/04-01-13-3
Novska, 9. listopada 2013.
Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

78.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13 i 8/13),
Gradsko vijeće Grada Novske, na sjednici održanoj
9. listopada 2013. godine, donijelo je

KLASA: 601-01/13-01/1
URBROJ: 2176/04-01-13-3
Novska, 9. listopada 2013.
Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

79.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13 i 8/13),
Gradsko vijeće Grada Novske, na sjednici održanoj
9. listopada 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju
Turističke zajednice Grada Novske za
2012. godinu
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Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Turističke
zajednice Grada Novske za 2012. godinu.
Tekst Izvješća čini sastavni dio Odluke, koje se
neće objavljivati u »Službenom vjesniku«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 334-08/13-01/04
URBROJ: 2176/04-01-13-3
Novska, 9. listopada 2013.
Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

Subota, 2. studenoga 2013.

81.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13 i 8/13),
Gradsko vijeće Grada Novske, na sjednici održanoj
9. listopada 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Pučkog
otvorenog učilišta Novska za 2012. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Pučkog
otvorenog učilišta Novska za 2012. godinu.
Tekst Izvješća čini sastavni dio Odluke, koje se
neće objavljivati u »Službenom vjesniku«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE

80.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13 i 8/13),
Gradsko vijeće Grada Novske, na sjednici održanoj
9. listopada 2013. godine, donijelo je

KLASA: 603-01/13-01/2
URBROJ: 2176/04-01-13-3
Novska, 9. listopada 2013.
Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o ostvarivanju
Programa poticanja razvoja malog i srednjeg
poduzetništva na području Grada Novske
za 2012. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o ostvarivanju Programa poticanja
razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području
Grada Novske za 2012. godinu.
Tekst Izvješća čini sastavni dio Odluke, koje se
neće objavljivati u »Službenom vjesniku«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 302-02/13-01/6
URBROJ: 2176/04-01-13-3
Novska, 9. listopada 2013.
Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

82.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13 i 8/13),
Gradsko vijeće Grada Novske, na sjednici održanoj
9. listopada 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju
Vatrogasne zajednice Grada Novske za
2012. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Vatrogasne
zajednice Grada Novske za 2012. godinu.
Tekst Izvješća čini sastavni dio Odluke, koje se
neće objavljivati u »Službenom vjesniku«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE

Subota, 2. studenoga 2013.
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KLASA: 214-05/13-01/3
URBROJ: 2176/04-01-13-3
Novska, 9. listopada 2013.

KLASA: 620-08/13-01/09
URBROJ: 2176/04-01-13-3
Novska, 9. listopada 2013.
Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

83.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13 i 8/13),
Gradsko vijeće Grada Novske, na sjednici održanoj
9. listopada 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju
Zajednice športskih udruga Grada Novske za
2012. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Zajednice
športskih udruga Grada Novske za 2012. godinu.
Tekst Izvješća čini sastavni dio Odluke, koje se
neće objavljivati u »Službenom vjesniku«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE

84.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13 i 8/13),
Gradsko vijeće Grada Novske, na sjednici održanoj
9. listopada 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju
Gradske knjižnice i čitaonice Ante Jagar
Novska za 2012. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Gradske
knjižnice i čitaonice Ante Jagar Novska za 2012. godinu.
Tekst Izvješća čini sastavni dio Odluke, koje se
neće objavljivati u »Službenom vjesniku«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 612-04/13-01/3
URBROJ: 2176/04-01-13-3
Novska, 9. listopada 2013.
Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

AKTI GRADONAČELNIKA
36.
Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13
i 8/13), Gradonačelnik Grada Novske, 14. listopada
2013. godine, donio je
ETIČKI KODEKS
službenika i namještenika Grada Novske
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Etičkim kodeksom službenika i namještenika Grada
Novske (u daljnjem tekstu: Kodeks), utvrđuju se etička
načela i pravila ponašanja na temelju kojih postupaju službenici i namještenici pri obavljanju službe u

Gradu Novska (u daljnjem tekstu: zaposlenici) i koja
korisnici usluga Grada Novske imaju pravo očekivati
od zaposlenika.
Etička načela utvrđena ovim Etičkim kodeksom su
načela koja zaposlenici moraju usvojiti kao vlastita
načela i osobni kriterij ponašanja.
Članak 2.
Pod korisnicima usluga iz stavka 1. članka 1. ovog
Kodeksa smatraju se sve fizičke i pravne osobe koje
dolaze u kontakt u upravnim tijelima Grada Novske
(u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Članak 3.
U odredbama Kodeksa riječi i pojmovni sklopovi
koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način
na muški i ženski rod.
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Članak 4.
Zaposlenici primjenjuju etička načela u međusobnim
odnosima prema građanima, u odnosu prema korisnicima, prema radu, kao i prema Gradu Novska, kao i
prema upravnom tijelu u kojem obavljaju dužnosti.
II. ETIČKA NAČELA
Poštivanje integriteta i dostojanstva flzičkih
osoba i zaposlenika
Članak 5.
Zaposlenici su dužni u okviru svojih nadležnosti
osigurati ostvarivanje prava, poštivanje integriteta i
dostojanstva fizičkih osoba - korisnika usluga Grada
Novske te drugih zaposlenika bez ikakve diskriminacije
ili povlašćivanja po bilo kojoj osnovi.
Članak 6.
Zaposlenici imaju pravo na zaštitu od svakog ponašanja kojem je cilj odnosno koje predstavlja povredu
njihovog dostojanstva ili uzrokuje neugodu (strah,
neprijateljsko ponižavajuće okruženje).
Zaštita osobnog ugleda i ugleda službe

Subota, 2. studenoga 2013.

Zabrana stjecanja materijalne ili druge koristi i
izbjegavanje sukoba interesa u službi
Članak 9.
Zaposlenik ne smije u obavljanju službe zlouporabiti
ovlasti i položaj u svrhu ostvarivanja materijalne ili
druge koristi za sebe ili drugu pravnu i fizičku osobu.
Zaposlenik ne smije koristiti u nedozvoljene svrhe
službene informacije o djelovanju i radu upravnog tijela
u kojem je zaposlen, odnosno odavati službene tajne
koje je saznao za vrijeme obavljanja svojih poslova.
Zaposlenik ne smije koristiti svoj položaj kako bi
utjecao na odluke izvršne ili sudbenu vlast.
Učinkovito gospodarenje
Članak 10.
Zaposlenici su dužni pažljivo postupati s materijalnom i nematerijalnom imovinom Grada Novske koja
im je povjerena na korištenje.
Zaposlenici su se dužni brinuti za svoj okoliš, osobnu sigurnost i zdravlje sebe i drugih zaposlenika kao
i za sigurnost opreme koja im je dana na korištenje.
III. ODNOS ZAPOSLENIKA GRADA NOVSKE PREMA
FIZIČKIM OSOBAMA - KORISNICIMA NJEGOVIH USLUGA

Članak 7.
Zaposlenici su svojim izgledom, ponašanjem i na
drugi način dužni čuvati osobni ugled i povjerenje fizičkih
osoba - korisnika usluga Grada Novske u obavljanju
službe u Gradu Novska te ne smiju koristit autoritet
radnog mjesta na kojem rade za ostvarivanja koristi
za sebe ili drugu fizičku ili pravnu osobu.
Ponašanje zaposlenika u javnim nastupima
Članak 8.
U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima
predstavlja tijelo Grada Novska, zaposlenik je dužan
iznositi stavove Grada, u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem i Etičkim kodeksom.
Pri iznošenju stavova Grada i osobnih stavova, zaposlenik je dužan paziti na ugled službe i osobni ugled.
U javnim nastupima u kojima ne predstavlja Grad
a koji se na bilo koji način odnose na poslove iz djelokruga Grada kao jedinice lokalne samouprave ili
poslove radnog mjesta koje obavlja, zaposlenik ne
smije iznositi podatke koji bi mogli naštetiti ugledu
Grada i narušiti povjerenje građana u rad Grada, te ako
bi to bilo u suprotnosti s drugim zakonom zaštićenim
interesima građana i pravnih osoba.
U javnim nastupima u kojima ne predstavlja Grad
i koji nisu tematski povezani s Gradom odnosno djelokrugom upravnih tijela u kojima je zaposlenik zaposlen, zaposlenik ne treba odobrenje gradonačelnika
za nastupe u medijima, ali je pri tome dužan paziti na
ugled Grada i osobni ugled.

Članak 11.
Zaposlenici su dužni u odnosima s fizičkim osobama
- korisnicima njegovih usluga postupati susretljivo, s
dužnom pažnjom i poštovanjem te im biti na usluzi u
ostvarivanju njihovih prava i interesa zasnovanih na
zakonu i drugim propisima.
Zaposlenik je dužan u obavljanju službene dužnosti
primjenjivati stručno znanje na način da građanima
pomaže u ostvarivanju njihovih prava, postupajući po
načelu ustavnosti zakonitosti i zaštite javnog interesa.
Fizičke osobe - korisnike usluga Grada ne smije
se izvrgavati nepotrebnom čekanju pri uspostavljanju
i nastavku komunikacije niti na pribavljanje isprava
koje je dužna pribaviti gradska uprava.
Službenici Grada Novske dužni su postupati na
objektivan, nepristran i zakonit način osigurati da
se postupak provede sa najmanje troškova i gubitka
vremena za stranku u okviru propisanih rokova.
Zaposleni su dužni s posebnom pažnjom postupati
prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s
posebnim potrebama.
IV. ODNOSI ZAPOSLENIKA ZA VRIJEME OBAVLJANJA RADNIH ZADATAKA
Članak 12.
Zaposlenici su dužni u obavljanju svojih radnih
zadataka postupati savjesno i odgovorno, poštovati
radnu disciplinu, pravodobno izvršavati radne obveze
te voditi računa o svom profesionalnom ponašanju.

Subota, 2. studenoga 2013.
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Za vrijeme obavljanja radnih zadataka zaposlenici
su se dužni ponašati sukladno načelu kolegijalnosti i
suradnje, uzajamnog poštovanja i uvažavanja, povjerenja, međusobnog pomaganja, pristojnosti i strpljenja.
Zaposlenici su dužni poštovati radnu disciplinu i
radno vrijeme gradske uprave te koristiti dnevni odmor
u trajanju od trideset minuta (30), u vremenu od 10:00
do 10:30 sati.
Poslije radnog vremena zaposlenici mogu boraviti u
službenim prostorijama samo uz dozvolu gradonačelnika.
Zaposlenici se ne mogu neopravdano zadržavati
u radnom prostoru drugih zaposlenika.
Zaposlenici u obavljanju službe razmjenjuju mišljenja i informacije o pojedinim stručnim pitanjima
radi ostvarivanja zajedničkog dobra službe u cjelini.

KLASA: 023·05/13-01/01
URBROJ: 2176/04-03-13-1
Novska, 14. listopada 2013.
Gradonačelnik
mr. sc. Vlado Klasan, v.r.

37.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11) i
članka 46. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik«,
broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13 i 8/13), Gradonačelnik
Grada Novske, 31. listopada 2013. godine, donio je

V. POSTUPAK U SLUČAJU KRŠENJA KODEKSA
Članak 13.
Korisnici te zaposlenici imaju pravo obratiti se
pročelniku upravnog tijela pisanim prigovorom na ponašanje službenika odnosno namještenika zaposlenih
u njegovom upravnom tijelu.
Prigovore razmatra pročelnik upravnog tijela, koji
po potrebi pokreće postupak zbog povrede službene
dužnosti utvrđen zakonom i drugim propisima.
Pročelnik daje odgovor podnositelju prigovora najkasnije u roku od 30 dana od njegovog podnošenja.
Pisani prigovori na ponašanje pročelnika upravnih
tijela podnose se gradonačelniku.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Pročelnik upravnog tijela ili osoba koju on ovlasti
dužni su upoznati zaposlenike koji se primaju u službu
s odredbama ovog Kodeksa.
Članak 15.
Ovaj Kodeks stupa na snagu prvog narednog dana
od dana objave u »Službenom vjesniku« Grada Novske
i objavit će se na internetskoj stranici Grada Novske
www.novska.hr.
Ovaj Kodeks će se uručiti svim zaposlenicima
Gradske uprave Grada Novske, koji će svojim potpisom
potvrditi primitak.

II. I Z M J E N U I D O P U N U
Plana prijma službenika i namještenika u
upravna tijela Gradske uprave Grada Novske
Članak 1.
U Planu prijma službenika i namještenika u upravna tijela Gradske uprave Grada Novska (»Službeni
vjesnik«, broj 3/13 i 34/13) članak 4. mijenja se glasi:
»U 2013. godini planira se prijam u službu tri
službenika od toga dva sa VŠ i jedan sa VSS. Jedan
službenik će sa VŠ - pravnog smjera biti primljen na
određeno vrijeme radi zamjene službenice na dužem
bolovanju. Isto tako ukoliko pojedino radno mjesto
tijekom 2013. godine ostane upražnjeno popunit će
se putem natječaja ili oglasa«.
Članak 2.
Ova Izmjena i dopuna Plana prijma stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom
vjesniku« Grada Novske.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIK
KLASA: 112-07/13-01/7
URBROJ: 2176/04-03-13-1
Novska, 31. listopada 2013.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIK

Gradonačelnik
mr. sc. Vlado Klasan, v.r.

OPĆINA DVOR

AKTI KNJIŽNICE I ČITAONICE DVOR
1.
Temeljem članka 20. Statuta Knjižnice i čitaonice Dvor
(»Službeni vjesnik«, broj 7/01), ravnateljica Knjižnice
i čitaonice Dvor, 28. kolovoza 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Statuta Knjižnice i čitaonice Dvor
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Članak 1.
Članak 2. Statuta Knjižnice i čitaonice Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 7/01) mijenja se i stoji:
»Knjižnica i čitaonica Dvor baštini djelatnost knjižnice koja je djelovala u sastavu Narodnog sveučilišta
Dvor još od 1947. godine.«
Članak 2.
U članku 5. stavak 2. Statuta Knjižnice i čitaonice
Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 7/01) umjesto broja
»9« stoji broj »10«.
Članak 3.
U članku 8. stavak 3. Statuta Knjižnice i čitaonice
Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 7/01) umjesto broja
»9« stoji broj »10«.
Članak 4.
U članku 41. stavak 2. Statuta Knjižnice i čitaonice
Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 7/01) umjesto riječi
»Poglavarstvo« stoje riječi »Općinsko vijeće«.

Subota, 2. studenoga 2013.

Članak 5.
U članku 43. stavak 1. Statuta Knjižnice i čitaonice
Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 7/01) umjesto riječi
»Poglavarstvo« stoje riječi »Općinsko vijeće«.
Članak 6.
Članak 44. Statuta Knjižnice i čitaonice Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 7/01) mijenja se i glasi: »Ravnatelj
je dužan podnijeti odgovarajuća izvješća Osnivaču
kad on to zatraži«.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
KNJIŽNICA I ČITAONICA DVOR
Urbroj: 2176-96-13-13
Dvor, 28. kolovoza 2013.
Ravnateljica
Biserka Cvetojević, v.r.

Subota, 2. studenoga 2013.
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SADRŽAJ
GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

Odluka o usvajanju Izvješća Dječjeg
vrtića »Radost« Novska o financijskom
poslovanju za 2012. godinu i realizacija
Godišnjeg plana i programa za pedagošku
godinu 2012/2013.

2013

Odluka o usvajanju Izvješća Glazbene
škole u Novskoj o financijskom poslovanju
za 2012. godinu i realizacija Godišnjeg
plana i programa za pedagošku godinu
2012/2013.

2013

Odluka o usvajanju Izvješća o radu i
poslovanju Turističke zajednice Grada
Novske za 2012. godinu

2013

Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju programa poticanja razvoja malog
i srednjeg poduzetništva na području
Grada Novske za 2012. godinu

2014

Odluka o usvajanju Izvješća o radu i
poslovanju Pučkog otvorenog učilišta
Novska za 2012. godinu

2014

Odluka o usvajanju Izvješća o radu i
poslovanju Vatrogasne zajednice Grada
Novske za 2012. godinu

2014

Odluka o usvajanju Izvješća o radu i
poslovanju Zajednice športskih udruga
Grada Novske za 2012. godinu

2015

Odluka o usvajanju Izvješća o radu i
poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice
Ante Jagar Novska za 2012. godinu

2015

AKTI GRADONAČELNIKA
36.

Etički kodeks službenika i namještenika
Grada Novske

2015

37.

II. Izmjena i dopuna Plana prijma službenika i namještenika u upravna tijela
Gradske uprave Grada Novske

2017

OPĆINA DVOR
AKTI KNJIŽNICE I ČITAONICE DVOR
1.

Odluka o izmjenama Statuta Knjižnice i
čitaonice Dvor

2017

»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja i
Topusko. Izdavač: »Glasila« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498,
www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Đuro Juić, dipl. upr. pravnik. »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.

