
SLUŽBENI VJESNIK
BROJ: 5 SRIJEDA, 25. VELJAČE 2015. GODINA LXI

2015.

ISSN 1334-4595

1.
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 48. Statuta Grada Gline (»Službeni vjesnik«, 
broj 16/13 i 22/14), u skladu s Proračunom Grada Gli-
ne za 2015. godinu (»Službeni vjesnik«, broj 60/14), 
gradonačelnik Grada Gline dana 25. veljače 2015. 
godine utvrđuje 

P L A N
prijma u službu za 2015. godinu

Članak 1.
Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunje-

nosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Gline te 

potreban broj službenika i namještenika na neodređeno 
vrijeme u 2015. godini. 

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni 
u ovom Planu odnose se jednako na muški i ženski 
rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom  
rodu. 

Članak 3.

U upravnim tijelima Grada Gline sistematizirano je 
ukupno 24 radnih mjesta, a na neodređeno vrijeme 
zaposleno je 16 službenika i 5 namještenika, kako  
slijedi:

GRAD GLINA
AKTI GRADONAČELNIKA

R.b. Upravni odjel
Broj 

sistematiziranih 
radnih mjesta

Stvarno stanje 
popunjenosti

Plan popunjavanja 
radnih mjesta u 

2015. g.
1. Stručna služba Grada Gline 11 11 1
2. Upravni odjel za financije i proračun 4 3 1
3. Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, 

prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu 9 7 2
24 21 4

Članak 4.

U Stručnu službu Grada Gline u 2015. godini, planira 
se prijam 1 (jednog) službenika s radnim iskustvom 
na neodređeno vrijeme: 

-  1 (jedan) službenik sa završenim preddiplomskim 
i diplomskim studijem ili integriranim preddi-
plomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili 
specijalističkim diplomskim stručnim studijem 
pravne struke na mjesto pročelnika. 

Članak 5.

U Upravni odjel za financije i proračun, u 2015. 
godini, planira se prijam 1 (jednog) službenika s radnim 
iskustvom na neodređeno vrijeme: 

- 1 (jedan) službenik sa završenim preddiplomskim 
i diplomskim studijem ili integriranim preddi-
plomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili 
specijalističkim diplomskim stručnim studijem 
ekonomske struke na mjesto pročelnika.

Članak 6.
U Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, pro-

storno uređenje, gradnju i gradsku imovinu, u 2015. 
godini, planira se prijam 2 (dva) službenika s radnim 
iskustvom na neodređeno vrijeme: 

-  1 (jedan) službenik sa završenim preddiplomskim 
i diplomskim studijem ili integriranim preddi-
plomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili 
specijalističkim diplomskim stručnim studijem 
poljoprivredne ili građevinske struke na mjesto 
pročelnika
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-  1 (jedan) službenik sveučilišni prvostupnik/pr-
vostupnica ili stručni prvostupnik/prvostupnica 
prometne ili građevinske struke na mjesto viši 
referent za održavanje komunalne infrastrukture, 
gradnju i prostorno uređenje.

 

Članak 7.

U upravnim tijelima nije postignuta zastupljenost 
pripadnika srpske nacionalne manjine koji prema 
popisu stanovnika iz 2011. godine čine 27,45% od 
ukupnog broja stanovnika.

U tekstu javnog natječaja navest će se da u uprav-
nim tijelima gradske uprave nije osigurana zastuplje-
nost pripadnika srpske nacionalne manjine sukladno 
Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, da 
su se kandidati u prijavi na natječaj odnosno oglas 
dužni pozvati na to pravo, te da pripadnik nacionalne 
manjine ima prednost u odnosu na ostale kandidate 
samo pod jednakim uvjetima.

Članak 8.
Na temelju ovog Plana, slobodno radno mjesto 

popunjava se putem javnog natječaja sukladno Zakonu 
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi. 

Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« i na web-stranici 
Grada Gline. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

GRADONAČELNIK

KLASA: 112-02/15-01/01
URBROJ: 2176/20-01-15-1
Glina, 25. veljače 2015.

Gradonačelnik 
Milan Bakšić, v.r.

GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

4.
Na temelju članka 75. stavak 1. Statuta Grada 

Novske (»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 
3/13, 8/13 i 39/14) i članka 4. stavak 1. Odluke o izbo-
ru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Novske (»Službeni vjesnik«, broj 3/11 i 39/14), Gradsko 
vijeće Grada Novske, na 18. sjednici održanoj dana 
20. veljače 2015. godine, donosi

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih 

odbora na području Grada Novske

I.
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih 

odbora na području Grada Novske i to:
 1. Mjesni odbor Novska, 9 članova Vijeća,
 2. Mjesni odbor Borovac, 5 članova Vijeća,
 3. Mjesni odbor Brestača, 7 članova Vijeća,
 4. Mjesni odbor Bročice, 7 članova Vijeća,
 5. Mjesni odbor Jazavica, 7 članova Vijeća, 
 6. Mjesni odbor Kozarice, 7 članova Vijeća,
 7. Mjesni odbor Nova Subocka, 7 članova Vijeća,
 8. Mjesni odbor Paklenica, 5 članova Vijeća,
 9. Mjesni odbor Plesmo, 5 članova Vijeća,
 10.  Mjesni odbor Rajić, 7 članova Vijeća,
 11.  Mjesni odbor Roždanik, 5 članova Vijeća,
 12.  Mjesni odbor Sigetac, 5 članova Vijeća,
 13.  Mjesni odbor Stara Subocka, 7 članova Vijeća,

 14.  Mjesni odbor Stari Grabovac, 7 članova Vijeća,

 15.  Mjesni odbor Voćarica, 5 članova Vijeća,

 16.  Mjesni odbor Novi Grabovac, 5 članova Vijeća,

 17.  Mjesni odbor Kričke, 5 članova Vijeća.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 29. 
ožujka 2015. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu 23. veljače 2015. godine 
i objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 013-03/15-01/1
URBROJ: 2176/04-01-15-1
Novska, 20. veljače 2015.
 

Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

5.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske 

(»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 
8/13 i 39/14), Gradsko vijeće Grada Novske, na 18. 
sjednici održanoj dana 20. veljače 2015. godine, donosi 
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O D L U K U 
o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva 
za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada 

Novske
 

I.
Jasmin Spahović iz Novske, razrješava se dužnosti 

člana Povjerenstva za izbor i imenovanje Gradskog 
vijeća Grada Novske.

II.
Marinko Stojić iz Novske, imenuje se za člana 

Povjerenstva za izbor i imenovanje Gradskog vijeća 
Grada Novske.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 022-06/15-01/2
URBROJ: 2176/04-01-15-2
Novska, 20. veljače 2015.
 

Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

6.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske 

(»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 
8/13 i 39/14), Gradsko vijeće Grada Novske, na 18. 
sjednici održanoj dana 20. veljače 2015. godine, donosi 

O D L U K U 
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za selo 
i poljoprivredu Gradskog vijeća Grada Novske

 
I.

Toma Jerković i Josip Vuković iz Novske, razrješa-
vaju se dužnosti člana Odbora za selo i poljoprivredu 
Gradskog vijeća Grada Novske.

II.
Svetlana Antolović i Sandra Brletić Marenić, 

imenuju se za članove Odbora za selo i poljoprivredu 
Gradskog vijeća Grada Novske.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 022-06/15-01/2
URBROJ: 2176/04-01-15-6
Novska, 20. veljače 2015.
 

Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

7.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske 

(»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 
8/13 i 39/14), Gradsko vijeće Grada Novske, na 18. 
sjednici održanoj dana 20. veljače 2015. godine, donosi 

O D L U K U 
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za 
gospodarstvo, razvoj Grada i zaštitu okoliša 

Gradskog vijeća Grada Novske
 

I.
Marija Kovačević, razrješava se dužnosti člana 

Odbora za gospodarstvo, razvoj Grada i zaštitu okoliša 
Gradskog vijeća Grada Novske.

II.
Valentina Opić, imenuje se za člana Odbora za 

gospodarstvo, razvoj Grada i zaštitu okoliša Gradskog 
vijeća Grada Novske.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 022-06/15-01/2 
URBROJ: 2176/04-01-15-5
Novska, 20. veljače 2015.
 

Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

8.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske 

(»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 
8/13 i 39/14), Gradsko vijeće Grada Novske, na 18. 
sjednici održanoj dana 20. veljače 2015. godine, donosi 

O D L U K U 
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za 

izradu Programa rada Gradskog vijeća Grada 
Novske

 
I.

Pavle Arbutina i Anđa Radoš iz Novske, razrješavaju 
se dužnosti člana Odbora za izradu Programa rada 
Gradskog vijeća Grada Novske.
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II.
Jelena Thiri iz Novske, imenuje se za člana Od-

bora za izradu programa rada Gradskog vijeća Grada 
Novske.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 022-06/15-01/2
URBROJ: 2176/04-01-15-7
Novska, 20. veljače 2015.
 

Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

9.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske 

(»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 
8/13 i 39/14), Gradsko vijeće Grada Novske, na 18. 
sjednici održanoj dana 20. veljače 2015. godine, donosi 

O D L U K U 
o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za 
dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada 

Novske
 

I.
Jadranka Vlajnić, razrješava se dužnosti člana 

Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Gradskog 
vijeća Grada Novske.

II.
Damir Kovačević, imenuje se za člana Povje-

renstva za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća 
Grada Novske.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 022-06/15-01/2 
URBROJ: 2176/04-01-15-8
Novska, 20. veljače 2015.
 

Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

10.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske 

(»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 
8/13 i 39/14), Gradsko vijeće Grada Novske, na 18. 
sjednici održanoj dana 20. veljače 2015. godine, donosi 

O D L U K U 
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za 

javne djelatnosti Gradskog vijeća Grada Novske
 

I.
Mato Rivić i Mirjana Ćorić, razrješavaju se dužnosti 

člana Odbora za javne djelatnosti Gradskog vijeća 
Grada Novske.

II.
Vinko Maček i Darko Paunović, imenuju se za 

članove Odbora za javne djelatnosti Gradskog vijeća 
Grada Novske.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 022-06/15-01/2 
URBROJ: 2176/04-01-15-4
Novska, 20. veljače 2015.
 

Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

11.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske 

(»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 
8/13 i 39/14), Gradsko vijeće Grada Novske, na 18. 
sjednici održanoj dana 20. veljače 2015. godine, donosi 

O D L U K U 
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za 
proračun i financije Gradskog vijeća Grada 

Novske
 

I.
Drago Stanivuković, razrješava se dužnosti predsjed-

nika i člana Odbora za proračun i financije Gradskog 
vijeća Grada Novske.

II.
Milena Pavković-Novotni, imenuje se za predsjed-

nicu i članicu Odbora za proračun i financije Gradskog 
vijeća Grada Novske.
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III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 022-06/15-01/2 
URBROJ: 2176/04-01-15-1
Novska, 20. veljače 2015.
 

Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

12.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske 

(»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 
8/13 i 39/14), Gradsko vijeće Grada Novske, na 18. 
sjednici održanoj dana 20. veljače 2015. godine, donosi 

O D L U K U 
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za 
statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća  

Grada Novske

I.
Vukašinović Antonija iz Novske, razrješava se 

dužnosti člana Odbora za statutarno-pravna pitanja 
Gradskog vijeća Grada Novske.

II.
Milena Pavković-Novotni, imenuje se za člana 

Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća 
Grada Novske.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 022-06/15-01/2 
URBROJ: 2176/04-01-15-3
Novska, 20. veljače 2015.
 

Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

13.
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 18. sjednici 
održanoj 20. veljače 2015. godine, donijelo je 

O D L U K U 
o izboru najpovoljnije ponude za prodaju 
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj  

zoni Zapad 

I.

U skladu s uvjetima iz javnog natječaja objavljenog 
dana 15. siječnja 2015. godine na internetskoj stra-
nici Grada Novske - www.novska.hr, te na oglasnoj 
ploči Grada Novske, o čemu je na isti dan objavljena i 
obavijest o objavljenom javnom natječaju u Večernjem 
listu, na regionalnim stranicama za područje Sisačko-
moslavačke županije, kao najpovoljnija i jedina pristigla 
ponuda na javnom natječaju za prodaju građevinskog 
zemljišta u Poduzetničkoj zoni Zapad izabire se po-
nuda tvrtke Hakadesch d.o.o. Novska, Kolodvorska 
41, OIB: 17101881288, zastupana po direktoru Ivanu 
Horvat, a koja je ostvarila ukupno 102,3 boda. 

Sastavni dio ove Odluke je dokumentacija javnog 
natječaja, Ponuda izabranog ponuditelja i Zapisnik o 
otvaranju ponuda. 

II. 

Za građevinsko zemljište koje je bilo izloženo prodaji, 
a koje je označeno s kč. br. 2343/6 oranica Pucrep 
od 9703 m2, upisana u zk. ul. 4899 u k.o. Novska (u 
katastarskom operatu: kč.br. 363 1/4, k.o. Novska), 
ponuditelj je ponudio kupoprodajnu cijenu u iznosu od 
350.100,00 kuna ili (36,08 kn/m2) na koju cijenu će, 
sukladno natječajnim uvjetima i izjavi o broju osoba 
koje će zaposliti, ostvariti poticaj. 

Izabrani ponuditelj će na građevinskom zemlji-
štu izgraditi proizvodno gospodarski objekt od cca  
3300 m2 za proizvodnju dodatne tekstilne opreme za 
držanje, smještaj i prijevoz kućnih ljubimaca u kojem 
će zaposliti najmanje 101 zaposlenika najkasnije po 
proteku 3 (tri) godine od početka poslovanja. 

III.

Ovom Odlukom gradonačelnik se ovlašćuje zaklju-
čiti s izabranim ponuditeljem Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta u skladu s uvjetima iz javnog natječaja. 

IV.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 944-18/15-01/1 
URBROJ: 2176/04-01-15-6 
Novska, 20. veljače 2015.
 

Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.
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14.
Na temelju članka 35. točka 4. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novi-
ne«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada 
Novske (»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 21/11, 
3/13, 8/13 i 39/14), Gradsko vijeće Grada Novske, na 
18. sjednici održanoj dana 20. veljače 2015. godine, 
donijelo je 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o ustrojstvu Gradske 

uprave i službe Grada Novske

Članak 1.
U Odluci o ustrojstvu Gradske uprave i službe Grada 

Novske (»Službeni vjesnik«, broj 1/99, 24A/09, 18/10 
i 31/13), članak 2. mijenja se i glasi: 

Članak 2. mijenja se i glasi:
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 

Grada kao i poslova državne uprave koji su zakonom 
prenijeti na Grad ustrojavaju se upravna tijela Grada 
(u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravna tijela imaju svoje pečate, sukladno zakonu.
Akti upravnih tijela u zaglavlju moraju sadržavati: 

Grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, 
Sisačko-moslavačka županija, Grad Novska, naziv 
upravnog tijela, klasu, urudžbeni broj, mjesto i datum 
izrade akta.

Akti upravnih tijela Grada ovjeravaju se pečatom 
koji odgovara zaglavlju akta.

U obavljanju poslova iz članka 2. ove Odluke 
upravna tijela Grada:

- prate stanje u područjima za koje su osnovana 
prikupljanjem podataka i obavijesti, izradom 
odgovarajućih stručnih podloga te na druge 
prikladne načine na temelju kojih poduzimaju 
mjere i radnje za koje su ovlaštena zakonom 
i aktima Grada te nadležnim tijelima predlažu 
poduzimanje odgovarajućih mjera,

- pripremaju nacrte i prijedloge općih i pojedi-
načnih akata i ugovora,

- obavljaju zajedničke pravne, stručne, kadrovske, 
financijske, računovodstvene, administrativne, 
opće i pomoćno-tehničke poslove za potrebe 
predstavničkog i izvršnog tijela te upravnih tijela 
Grada,

- provode zakone i druge propise donesene na 
temelju zakona, općih i pojedinačnih akata 
Gradskog vijeća i gradonačelnika te obavljaju 
druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i 
drugim propisima i aktima Grada,

- surađuju s državnim, županijskim i drugim tijelima 
i institucijama u poslovima iz svog djelokruga 
rada«.

Članak 2.
U Glavi III. članku 3. stavak 2. točka 1. mijenja 

se i glasi: 

(1) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, 
komunalni sustav i prostorno uređenje.

 Točka 4. briše se, a točka 5. postaje točka 4.

Članak 3.
U Glavi III. koja je ranijim izmjenama postala glava 

IV. članak 4. mijenja se i glasi:

»UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJO-
PRIVREDU, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO 
UREĐENJE

U upravnom odjelu obavljaju se upravni i stručni 
poslovi koji se odnose na:

- upravne i stručne poslove u vezi s poticanjem 
gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti, poslove 
vezane uz poticanje poljoprivrede i turizma, 
kao i poslove vezane uz korištenje sredstava iz 
fondova Europske unije te poslove iz područja 
komunalnog sustava i prostornog uređenja,

- poslove pripreme, proučavanja i vrednovanja 
prijedloga programa i projekata u području 
gospodarstva, poljoprivrede i turizma te proje-
kata koji se kandidiraju za korištenje sredstava 
izvanproračunskih izvora financiranja,

- poslove priprema i izvođenja aktivnosti promidžbe 
razvojnih potencijala i razvojnih projekata Grada 
usmjerenih privlačenju i poticanju ulaganja u te 
projekte, te uspostavljanja kontakata s institu-
cijama i osobama zainteresiranim za ulaganja,

- davanje pomoći i podrške pri izgradnji poslovnih 
zona, inkubatora i ostalih poslovnih potpornih 
institucija,

- sudjelovanje u ostvarivanju uvjeta za korištenje 
nekretnina u vlasništvu Grada u funkciji razvojnih 
programa,

- organiziranje provedbe programa kreditnih linija 
za poticanje poduzetništva,

- obavlja poslove iz područja razvoja gospodarstva 
i poduzetništva kroz izradu prijedloga strateških 
dokumenata,

- sudjeluje u organizaciji gospodarskih i turističkih 
manifestacija, 

- poticanje i promocija gospodarskih i turističkih 
potencijala,

- predlaganje i provođenje aktivnosti za razvoj 
turističke djelatnosti te koordiniranje aktivnosti 
svih dionika iz područja turizma na razini Grada 
kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada 
Novske,

- rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju 
sukladno posebnim propisima,

- provođenje aktivnosti i poslovne suradnje s 
gradovima partnerima Grada i s ostalim me-
đunarodnim subjektima,

- vođenje baze podataka o projektima na području 
Grada,
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- predlaganje, suradnja i koordiniranje pripreme 
i provedbe projekata sufinanciranih iz fondova 
te državnih tijela. 

- izradu prijedloga općih i pojedinačnih akata te 
stručnih prijedloga za provedbu razvojnih mjera 
gospodarske i poljoprivredne politike na razini 
Grada,

- predlaganje i provođenje mjera institucijske 
potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje 
interesnog povezivanja poljoprivrednika te pru-
žanje stručne pomoći proizvođačima, pogotovo 
obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim 
osobama nadležnim za poslove iz nadležnosti 
Upravnog odjela

- izrađuje prijedloge i provodi programe gradnje 
i održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture, te rješava o drugim pravima i 
obvezama građana iz područja komunalnog 
gospodarstva u skladu s nadležnostima odjela,

- planiranje ravnomjernog razvoja i izgradnje 
građevina, pripadajućih objekata i uređenja 
komunalne infrastrukture u naseljima,

- izradu općih i pojedinačnih akata o komunalnom 
redu, vođenje upravnog postupka i rješavanje 
u prvom stupnju o komunalnom redu, te izvr-
šavanje donesenih rješenja,

- vođenje upravnog postupka i rješavanje u 
prvom stupnju o obvezi plaćanja komunalnog 
doprinosa, komunalne naknade i druge naknade, 
kao i vođenje ovršnih postupaka, u skladu sa 
zakonom o komunalnom gospodarstvu,

- izdaje odobrenja za korištenje javnih površina, 

- koordinacije komunalnih trgovačkih društava u 
vlasništvu grada

- zaprimanje prijava građana i službenih osoba o 
oštećenjima i kvarovima komunalne infrastruk-
ture,

- izrada prijedloga i provođenje drugih akata iz 
područja komunalnog gospodarstva,

- utvrđivanje i provođenje mjera za ostvarivanje 
i provedbu dokumenata prostornog uređenja,

- održavanje i razvoj geografsko informacijskog 
sustava Grada,

- izrada izviješća o stanju u prostoru i praćenje 
njegove provedbe, 

- donosi rješenja o naknadi za zadržavanje ne-
zakonito izgrađenih zgrada,

- poslove vezane uz postupak i izradu dokumenata 
prostornog uređenja, te javnu raspravu,

- daje mišljenja, suglasnosti ili posebne uvjete u 
postupcima izdavanja dozvola koje nadležna 
tijela i druge fizičke osobe zatraže od Grada,

- provođenje i drugih zakona, odluka i drugih 
propisa iz područja prostornog uređenja, 

- planiranje razvoja, izgradnju, rekonstrukciju i 
održavanje objekata u vlasništvu Grada,

- poslove na investicijama i investicijskom odr-
žavanju: definiranje projektnih zadataka, izrada 
prijedloga troškovnika, praćenje izrade projektne 
dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih 
odnosa, ishođenje akata temeljem kojih se može 
graditi, pripreme oko raspisivanja i provođenja 
natječaja, 

- nadzor gradskih kapitalnih i drugih projekata, 
- izrada troškovnika za manje složene sanacije i 

rekonstrukcije objekata komunalne infrastrukture 
i ostalih objekata u vlasništvu grada te stambenih 
zgrada u suvlasništvu, 

- suradnja s izvođačima radova i sudjelovanje 
u tehničkim pregledima te pripremanje, orga-
niziranje i praćenje provedbe mjera zaštite i 
unapređenja prirodnog okoliša.

- koordinacija u izradi i donošenju planova i pro-
cjena zaštite i spašavanja građana i imovine na 
području Grada,

- sve druge poslove vezane uz obveze Grada u 
zaštiti i spašavanju koje proizlaze iz zakona i 
drugih podzakonskih akata

- predlaganje programa zaštite okoliša u sluča-
jevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera, 

- koordinira izradom Plan gospodarenja otpadom 
i njegovih izmjena, te praćenjem provedbe ovog 
Plana,

- predlaže i provodi odluke i druge akte iz područja 
gospodarenja otpadom i zaštite okoliša,

- obrada prijava šteta od elementarnih nepogoda,
- izradu prijedloga akata i vođenje postupka za 

dodjelu koncesija, upis u registar, praćenje 
izvršavanja koncesijskih ugovora i izrada pro-
pisanih izviješća,

- izrada prijedloga općeg akta o upravljanju ne-
kretninama u vlasništvu grada,

- izradu prijedloga općih i pojedinačnih akata o 
zakupu i prodaji poslovnog prostora u vlasništvu 
Grada Novske, te provođenje natječajnih po-
stupaka za prodaju i zakup, vođenje evidencije 
o poslovnim prostorima u zakupu i korištenju,

- postupci gospodarenja nekretninama u vlasniš-
tvu Grada: prodaja ili kupnja, zamjena, zakup, 
dioba suvlasništva, osnivanje služnosti, prava 
građenja, založnog prava i dr.,

- izrada prijedloga općih akata o dodjeli stanova u 
najam, provođenje natječajnog postupka, izrada 
prijedloga ugovora o najmu, vođenje evidencije 
o stanovima i praćenje izvršenja sklopljenih 
ugovora,

- suradnja s upraviteljima stambenih zgrada,
- izrada prijedloga općeg akta i provedba natje-

čajnih postupaka za korištenje javnih površina,
- donošenje rješenja o korištenju javnih površina 

u prvom stupnju i izvršenje istih, 
- provedba postupaka bagatelne nabave za naba-

vu roba, usluga i radova iz područja upravnog 
odjela

- i druge poslove koje mu se stave u nadležnost 
sukladno Zakonu i općim aktima Grada.
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Članak 4.

Članak 5a. briše se. 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke ukidaju se:

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje 
i imovinske poslove i Upravni odjel za gospodarstvo, 
poljoprivredu, turizam i fondove Europske unije, a nji-
hove poslove preuzima Upravni odjel za gospodarstvo, 
poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje.

Članak 6.

Novoustrojeni upravni odjel za gospodarstvo, po-
ljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje, 
preuzet će sve službenike bivšeg Upravnog odjela 
za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske 
poslove i Upravnog odjela za gospodarstvo, poljopri-
vredu, turizam i fondove Europske unije, uključujući i 
dosadašnje pročelnike Upravnog odjela za komunalni 
sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove i Uprav-
nog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam i 
fondove Europske unije.

Članak 7.

Preuzeti službenici nastavljaju obavljati poslove 
radnih mjesta na kojima su zatečeni u trenutku stu-
panja na snagu ove Odluke, odnosno druge poslove 
po nalogu ovlaštenog čelnika upravnog tijela, a pravo 
na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema do-
sadašnjim rješenjima do donošenja novog Pravilnika 
o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Novske i 
rasporeda na radna mjesta utvrđena tim Pravilnikom.

Članak 8.

Za imenovanje pročelnika novoustrojenog upravnog 
tijela iz članka 4. raspisat će se javni natječaj nakon 
stupanja na snagu novog Pravilnika o unutarnjem redu 
upravnih tijela Grada Novske.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke gradonačelnik 
će imenovati privremenog pročelnika Upravnog odjela 
za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i 
prostorno uređenje.

Članak 9.

Gradonačelnik je dužan u roku od dva mjeseca od 
dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik 
o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Novske su-
kladno novom ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 
Grada Novske.

Rješenja o rasporedu službenika odnosno rješenja 
o stavljanju službenika na raspolaganje donijet će se 
sukladno zakonu, u roku od dva mjeseca od stupanja 
na snagu Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela 
Grada Novske.

Članka 10.
Sredstva osigurana u Proračunu Grada Novske 

za 2015. godinu za rad Upravnog odijela za komu-
nalni sustav prostorno uređenje i imovinske poslove 
i Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, 
turizam i fondove Europske unije, preraspodijelit će 
se na Upravni odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, 
komunalni sustav i prostorno uređenje, sukladno 
preuzetim poslovima.

Članak 11.
Prava i obveze koje proistječu iz propisanog dje-

lokruga rada, pripadajuću opremu, sredstva za rad, 
predmete u radu i drugu prateću dokumentaciju ukinutih 
upravnih tijela preuzima novoustrojeni upravni odjel 
koji preuzima poslove na temelju ove Odluke.

Članak 12.
Ova Odluka o izmjeni Odluke stupa na snagu 

osmog dana nakon objave u »Službenom vjesniku« 
Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/15-01/1
URBROJ: 2176/04-01-15-1
Novska, 20. veljače 2015.
 

Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

15.
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama 

u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Na-
rodne novine«, broj 28/10) i članka 46. Statuta Grada 
Novske (»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 
3/13, 8/13 i 39/14), Gradsko vijeće Grada Novske, na 
prijedlog gradonačelnika, na 18. sjednici održanoj 20. 
veljače 2015. godine, donosi

I Z M J E N U  O D L U K E
o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika u gradskoj upravi Grada Novske

Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službe-

nika i namještenika u gradskoj upravi Grada Novske 
(»Službeni vjesnik«, broj 39/10, 49/10, 11/11 i 31/13), 
u članku 3. redni broj 1. mijenja i glasi: 

R. 
br. NAZIV RADNOG MJESTA KOEFICIJENT

Radna mjesta 1. Klasifikacijskog ranga
1. Pročelnik upravnog odjela za 

gospodarstvo, poljoprivredu, 
komunalni sustav i prostorno 
uređenje 4,40
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R. 
br. NAZIV RADNOG MJESTA KOEFICIJENT

2. Pročelnik upravnog odjela za 
proračun i financije 4,40

3. Pročelnik Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti, pravne 
poslove i javnu nabavu 4,40

4. Stručna služba za 
poslove Gradskog vijeća i 
gradonačelnika 4,40

 
Članak 2.

Ova izmjena Odluke stupa na snagu osmi dan 
nakon objave u »Službenom vjesniku« Grada Novske. 

 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 120-01/15-01/5
URBROJ: 2176/04-01-15-2
Novska, 20. veljače 2015.
 

Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

16.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske 

(»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 
8/13 i 39/14), Gradsko vijeće Grada Novske, na 18. 
sjednici održanoj dana 20. veljače 2015. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K 

I.
Predlaže se opoziv Gorane Topolovac, kao pred-

stavnice Grada Novske dužnosti člana u Nadzornom 
odboru Trgovačkog društva Radio postaje Novska, 
d.o.o. Novska. 

II.
Predlaže se imenovanje Zdenke Fricki, kao pred-

stavnice Grada Novske u Nadzorni odbor Trgovačkog 
društva Radio postaje Novska, d.o.o. Novska.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 022-06/15-01/2 
URBROJ: 2176/04-01-15-2
Novska, 20. veljače 2015.
 

Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

17.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske 

(»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 
8/13 i 39/14), Gradsko vijeće Grada Novske, na 18. 
sjednici održanoj dana 20. veljače 2015. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K 

I.
Prima se na znanje Informacija o stanju u prometu 

i stanju kriminaliteta na području Grada Novske za 
2014. godinu.

II.
Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/15-01/4
URBROJ: 2176/04-01-15-1
Novska, 20. veljače 2015.
 

Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

18.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske 

(»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 
8/13 i 39/14), Gradsko vijeće Grada Novske, na 18. 
sjednici održanoj dana 20. veljače 2015. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K 

I.
Prima se na znanje Informacija o nezaposlenosti 

na području Grada Novske za 2014. godinu. 

II. 
Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 102-01/15-01/3 
URBROJ: 2176/04-01-15-1 
Novska, 20. veljače 2015.
 

Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

19.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske 

(»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 
8/13 i 39/14), Gradsko vijeće Grada Novske, na 18. 
sjednici održanoj dana 20. veljače 2015. godine, donosi 
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Z A K L J U Č A K 

I. 
Predlaže se opoziv Marije Kovačević, kao predstav-

nice Grada Novske dužnosti člana u Nadzornom odboru 
Trgovačkog društva Vodovod Novska d.o.o. Novska. 

II.
Predlaže se imenovanje Ivice Števinović, kao pred-

stavnika Grada Novske u Nadzorni odbor Trgovačkog 
društva Vodovod Novska d.o.o. Novska. 

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 022-06/15-01/2 
URBROJ: 2176/04-01-15-2 
Novska, 20. veljače 2015.
 

Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.

20.
Na temelju članka 38. stavak 1. Zakona o ustanovama 

(»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), 
članka 37. točka 3. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07 
i 94/13), članka 52. Statuta Dječjeg vrtića »Radost« 
Novska (KLASA: 363-02/13-01/21, od 17. prosinca 
2013. godine) i članka 36. Statuta Grada Novske 
(»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 
8/13 i 39/14), Gradsko vijeće Grada Novske, na 18. 
sjednici održanoj 20. veljače 2015. godine, donijelo je 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju ravnateljice Dječjeg 

vrtića »Radost« Novska 

1. Ljerka Vidaković, prof., iz Novske, Ivane Brlić 
Mažuranić 3, razrješava se dužnosti ravnateljice 
Dječjeg vrtića »Radost« Novska, sa danom 27. 
veljače 2015. godine. 

2.  Dijana Kadliček, iz Novske, Ilirska 26, imenu-
je se za ravnateljicu Dječjeg vrtića »Radost« 
Novska na vrijeme od četiri godine počevši od 
28. veljače 2015. godine. 

3.  Primopredaja dužnosti obavit će se u roku od 8 
dana od dana razješenja odnosno imenovanje 
ravnateljica Dječjeg vrtića »Radost« Novska. 

4.  Ovo Rješenje je izvršno. 

O b r a z l o ž e n j e 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Radost« Novska 
objavilo je javni natječaj za izbor ravnatelja Dječjeg 
vrtića »Radost« Novska u »Narodnim novinama« 
broj 7/15, na mrežnim stranicama i oglasnim ploča-
ma Hrvatskog zavoda za zapošljavnje i na mrežnim 
stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića »Radost« 
Novska dana 21. siječnja 2015. godine. S obzirom 
da je dosadašnjoj ravnateljici Ljerki Vidaković isticao 
četverogodišnji mandate javni natječaj je objavljen 
sukladno Statutu Dječjeg vrtića. 

Na javni naječaj su pristigle dvije prijave i to: pri-
java kandidatkinja Ljerke Vidaković i Dijane Kadliček, 
obadvije iz Novske. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Radost« Novska je 
utvrdilo da obadvije kandidatkinje ispunjavaju sve uvjete 
natječaja te je kao nadležno tijelo Gradskom vijeću 
Grada Novske uputilo prijedlog da se za ravnateljicu 
Dječjeg vrtića »Radost« Novska na četverogodišnji 
mandat imenuje gospođa Dijana Kadliček koja ispu-
njava sve uvjete natječaja. 

Gradsko vijeće Grada Novske je prihvatilo prijedlog 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Radost« Novska i 
odlučilo kao u izreci ovog Rješenja. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba ali 
se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom 
Republike Hrvatske. Upravni spor se pokreće tužbom 
koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave 
ovog Rješenja. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: UP/l-601-02/15-01/2 
URBROJ: 2176/04-01-15-2 
Novska, 20. veljače 2015.
 

Predsjednica
Nikolina Šepović, v.r.



Broj 5 - Stranica 119»SLUŽBENI VJESNIK«Srijeda, 25. veljače 2015.



Stranica 120 - Broj 5 »SLUŽBENI VJESNIK« Srijeda, 25. veljače 2015.

»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.
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