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OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 8. i 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (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,
137/15, 123/17 i 98/19) i članka 34. stavka 1. točke
1. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj
6/18), Općinsko vijeće Općine Lekenik, na 20. sjednici
održanoj dana 5. ožujka 2020. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lekenik
Članak 1.
U Statutu Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«,
broj 6/18) članak 17. stavak 1. mijenja se tako da se
riječi: »središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
poslove lokalne samouprave« zamjenjuju riječima:
»tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu«.
Članak 2.
U članku 22. stavku 1. briše se riječ: »središnjem«.
U članku 22. stavku 2. briše se riječ: »središnje«.

Članak 3.
U članku 24. stavku 3. briše se riječ: »središnjem«.
U članku 24. stavku 4. briše se riječ: »središnje«.
Članak 4.
U članku 42. stavku 7. briše se riječ: »središnjeg«.
Članak 5.
U članku 48. stavak 1. točka 15. mijenja se tako da
sada glasi: »usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, odnosno povjerenih poslova državne uprave«.
U članku 48. stavak 1. točka 16. riječi: »i poslovima
državne uprave« zamjenjuju se riječima: »i povjerenim
poslovima državne uprave«.
Članak 6.
Članak 55. stavak 1. mijenja se tako da se riječi:
»kao i poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu« zamjenjuju riječima: »kao i povjerenih
poslova državne uprave«.
Članak 7.
Članak 82. mijenja se tako da sada glasi:
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»Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće, obavljaju
nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti
statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom
tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt
zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na
postupak donošenja općeg akta propisan statutom i
poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja
općeg akta.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz
stavka 2. ovoga članka bez odgode dostaviti općinskom načelniku.«
Članak 8.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 012-03/20-01/01
URBROJ: 2176/12-01-20-01
Lekenik, 5. ožujka 2020.
Predsjednik
Stjepan Kušan, v.r.

Petak, 6. ožujka 2020.
Članak 3.

Visinu plaće općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika, te službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lekenik, prema kriterijima iz ove
Odluke, utvrđuje rješenjem pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela.
Visinu plaće pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela, prema kriterijima iz ove Odluke, rješenjem
utvrđuje općinski načelnik.
II. PLAĆE I NAKNADE OPĆINSKOG NAČELNIKA
I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA
Članak 4.
Plaću općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za
obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu
godinu radnog staža, a najviše 20%.
Članak 5.
Osnovicu za izračun plaće općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika donosi Općinsko vijeće
posebnom odlukom, na prijedlog općinskog načelnika.
Članak 6.
Koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika
i zamjenika općinskog načelnika iznose:
1. općinski načelnik. . ................................... 5,25

2.
Temeljem članka 34. stavka 1. točke 28. Statuta
Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 6/18), članka
3. i članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10), Općinsko vijeće Općine Lekenik,
na svojoj 20. sjednici održanoj dana 5. ožujka 2020.
godine, donijelo je
ODLUKU
o kriterijima za utvrđivanje plaća i drugih
primanja dužnosnika Općine Lekenik, djelatnika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lekenik i
vijećnika Općinskog vijeća
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom se propisuju kriteriji za utvrđivanje
plaća i drugih primanja vijećnika Općinskog vijeća,
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
i službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Lekenik.
Članak 2.
Sredstva za plaće i naknade iz članka 1. ove Odluke
osiguravaju se u Proračunu Općine Lekenik.
Visina plaća utvrđuje se obzirom na stručnu spremu, potrebno stručno znanje, složenost poslova koji
se obavljaju te stupanj odgovornosti.

2. zamjenik općinskog načelnika.. ................ 4,00
Članak 7.
Naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez
zasnivanja radnog odnosa iznose 50% od umnoška
koeficijenta za obračun plaće iz članka 3. ove Odluke
i osnovice za izračun plaće.
III. PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE
LEKENIK
Članak 8.
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta i osnovice
za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu
godinu radnog staža, a najviše 20%.
Članak 9.
Osnovica za obračun plaće službenika Jedinstvenog
upravnog odjela utvrđuje se kolektivnim ugovorom.
Ako osnovica plaće nije utvrđena kolektivnim ugovorom, utvrđuje ju odlukom općinski načelnik, sukladno
propisima koji reguliraju plaće u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
Članak 10.
Koeficijenti za utvrđivanje plaća službenika Jedinstvenog upravnog odjela iznose:

Petak, 6. ožujka 2020.
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REDNI
BROJ
1.
2.

KLASIFIKACIJSKI
RANG
1
4

3.
4.
5.
6.

6
7
8
8

7.
8.

9
10

9.
10.
11.
12.

11
11
11
11

13.

11

NAZIV RADNOG MJESTA

KOEFICIJENT

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Voditelj Odsjeka za upravljanje projektima, poduzetništvo, imovinsko-pravne poslove i poslove Općinskog vijeća
Viši stručni suradnik za upravljanje projektima
Voditelj odsjeka za financije, komunalno gospodarstvo i opće poslove
Stručni suradnik za proračun, financije i računovodstvo
Stručni suradnik za upravljanje projektima, gospodarstvo i informatičku podršku
Viši referent za računovodstvo i naplatu komunalnih potraživanja
Voditelj Pododsjeka za opće i administrativne poslove i poslove
socijalne skrbi - Administrativni tajnik općinskog načelnika
Referent za javnu nabavu i poslove Općinskog vijeća
Referent za uredsko poslovanje i društvene djelatnosti
Referent za komunalne djelatnosti - Komunalni redar
Referent za poslove gospodarstva, prostornog i urbanističkog
planiranja
Referent za administrativne poslove na projektima

3,70

Članak 11.
Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik
ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže
složenosti njegove stručne spreme.

Kriterije za utvrđivanje natprosječnih rezultata i
način isplate dodatka za uspješnost u radu pravilnikom
utvrđuje općinski načelnik, uzimajući kao obvezan
kriterij ocjenu kojom je službenik odnosno namještenik
ocijenjen.
Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu
utvrđuje općinski načelnik sukladno osiguranim proračunskim sredstvima.
IV. NAKNADE VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 13.

Članak 15.

Članak 16.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o kriterijima za utvrđivanje plaća i
drugih primanja dužnosnika Općine Lekenik, djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lekenik i
vijećnika Općinskog vijeća (»Službeni vjesnik«, broj
6/18, 9/19 i 91/19).
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 120-01/20-01/01
URBROJ: 2176/12-01-20-01
Lekenik, 5. ožujka 2020.
Predsjednik
Stjepan Kušan, v.r.

Naknada iz stavka 2. ovog članka isplaćuje se
mjesečno.
Članak 14.
Vijećnici Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u Općinskom vijeću u iznosu
300,00 kuna neto.

2,45
2,45

Ostala materijalna prava dužnosnika Općine Lekenik,
službenika Jedinstvenog upravnog odjela i vijećnika
Općinskog vijeća Općine Lekenik propisana su posebnim Pravilnikom kojeg donosi općinski načelnik.

Naknada se određuje u neto iznosu, i to za:

2. Zamjenike predsjednika općinskog vijeća 1.500,00
kuna.

2,50
2,49
2,45
2,49

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Predsjednik Općinskog vijeća i njegovi zamjenici
imaju pravo na naknadu za vršenje dužnosti u Općinskom vijeću.
1. Predsjednika Općinskog vijeća 2.500,00 kuna
i za

3,20
3,00

Naknada se vijećniku isplaćuje za svaku sjednicu
Općinskog vijeća na kojoj je bio nazočan.

Članak 12.
Za natprosječne rezultate u radu službenici mogu
ostvariti dodatak za uspješnost na radu, koji može
iznositi godišnje najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dohodak i ne može se ostvariti
kao stalni dodatak uz plaću.

3,50
3,41
3,40
3,20

3.
Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35.
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Zakona o lokalnoj i područnoj (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, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 10.
točke. 5. Pravilnika o zaduživanju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(»Narodne novine«, broj 55/09 i 139/10) i članka 34.
točke 11. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«,
broj 6/18), Općinsko vijeće Općine Lekenik, na 20. sjednici održanoj dana 5. ožujka 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o zaduživanju Općine Lekenik
Članak 1.
Općina Lekenik će se kreditno zadužiti za realizaciju projekta »Energetski učinkovita i ekološka javna
rasvjeta na području Općine Lekenik«:
-

za funkcionalnu cjelinu A) Javna rasvjeta uz
državne ceste, Kolodvorsku ulicu u Lekeniku
i Kolodvorsku ulicu u Pešćenici, kod Hrvatske
banke za obnovu i razvitak, dugoročnim investicijskim kreditom:
Iznos kredita: 3.002.396,25 kuna
Valuta kredita: u kunama

KLASA: 450-05/20-01/02
URBROJ: 2176/12-01-20-01
Lekenik, 5. ožujka 2020.
Predsjednik
Stjepan Kušan, v.r.

4.
Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«,
broj 147/14, 123/17 i 118/18), članka 12. i članka 25.
stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i
upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne
novine«, broj 123/17), članka 35. stavka 1. točke 6.
Zakona o lokalnoj i područnoj (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, 123/17 i
98/19) i članka 34. stavka 1. točke 28. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 6/18), Općinsko
vijeće Općine Lekenik, na 20. sjednici održanoj dana
5. ožujka 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o pokretanju postupka izrade »Plana razvoja
Općine Lekenik za razdoblje od 2021. - 2027.«

Rok otplate kredita: 10 godina bez počeka
Način otplate kredita: mjesečno
Kamatna stopa: 0,1% godišnje (fiksna)
Instrumenti osiguranja kredita: Standardni instrumenti za ovu vrstu financiranja, uključujući,
ali ne ograničavajući se na: mjenice korisnika
kredita i zadužnice korisnika kredita.
-

za funkcionalnu cjelinu B) Javna rasvjeta po ulicama
u naseljima Lekenik, kod Erste&Steiermärkische
Bank d.d., dugoročnim investicijskim kreditom:
Iznos kredita: 2.756.091,25 kuna
Valuta kredita: u kunama
Rok otplate kredita: 10 godina
Način otplate kredita: mjesečno

Petak, 6. ožujka 2020.

Članak 1.
Općina Lekenik pokreće postupak izrade »Plana
razvoja Općine Lekenik za razdoblje od 2021. - 2027.«
(u daljnjem tekstu: Plan razvoja Općine Lekenik).
Članak 2.
Plan razvoja Općine Lekenik temeljni je akt strateškog planiranja od značaja za Općinu Lekenik koji
se donosi za razdoblje od sedam godina.
		
Članak 3.
Za koordinaciju cjelokupnog postupka izrade Plana razvoja Općine Lekenik zadužuje se Javna ustanova »Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke
županije«.

Kamatna stopa: 1,09% fiksna
Instrumenti osiguranja kredita: Izjava sukladno
članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica) valjano
izdana od strane klijenta i potvrđena kod javnog
bilježnika.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 4.
Postupak izrade Plana razvoja Općine Lekenik
provesti će se sukladno Zakonu o sustavu strateškog
planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK
OPĆINSKO VIJEĆE

Petak, 6. ožujka 2020.
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KLASA: 350-03/20-01/02
URBROJ: 2176/12-01-20-01
Lekenik, 5. ožujka 2020.

RJEŠENJE
o prestanku dužnosti člana i biranju člana
Odbora za financije i proračun

Predsjednik
Stjepan Kušan, v.r.

I.
Đurđici Kasajić prestankom mirovanja mandata i
aktiviranjem obnašanja dužnosti vijećnika u Općinskom vijeću Božidara Škofača, prestaje dužnost člana
Odbora za financije i proračun.

5.
Na temelju članka 35b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (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 i 123/17), te članka 34.
stavka 1. točke 28. Statuta Općine Lekenik (»Službeni
vjesnik«, broj 6/18), Općinsko vijeće Općine Lekenik,
na 20. sjednici održanoj dana 5. ožujka 2020. godine,
donijelo je

II.
BOŽIDAR ŠKOFAČ bira se za člana Odbora za
financije i proračun.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u »Službenom vjesniku«.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika
Općine Lekenik za razdoblje srpanj - prosinac
2019. godine
I.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/20-02/02
URBROJ: 2176/12-01-20-01
Lekenik, 5. ožujka 2020.

Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Lekenik za razdoblje od srpnja do prosinca
2019. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 031-05/20-01/01
URBROJ: 2176/12-01-20-02
Lekenik, 5. ožujka 2020.
Predsjednik
Stjepan Kušan, v.r.

Predsjednik
Stjepan Kušan, v.r.

7.
Na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
39/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15,
123/17 i 98/19), članka 34. stavka 1. točke 24. alineje
2. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj
6/18), članka 24. i 37. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 38/09), Općinsko vijeće Općine Lekenik, na 20. sjednici održanoj
dana 5. ožujka 2020. godine, donosi
RJEŠENJE
o prestanku dužnosti predsjednika i biranju
predsjednika Odbora za statutarno-pravna
pitanja

6.
Na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
39/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15,
123/17 i 98/19), članka 34. stavka 1. točke 24. alineje
2. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj
6/18), članka 25. i 37. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 38/09), Općinsko vijeće Općine Lekenik, na 20. sjednici održanoj
dana 5. ožujka 2020. godine, donosi

I.
Đurđici Kasajić prestankom mirovanja mandata i
aktiviranjem obnašanja dužnosti vijećnika u Općinskom
vijeću Božidara Škofača, prestaje dužnost predsjednice
Odbora za statutarno-pravna pitanja.
II.
BOŽIDAR ŠKOFAČ bira se za predsjednika Odbora
za statutarno- pravna pitanja.

Stranica 6 - Broj 9A

»SLUŽBENI VJESNIK«
III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK
OPĆINSKO VIJEĆE

Petak, 6. ožujka 2020.

KLASA: 022-01/20-02/02
URBROJ: 2176/12-01-20-01
Lekenik, 5. ožujka 2020.
Predsjednik
Stjepan Kušan, v.r.

Petak, 6. ožujka 2020.
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Petak, 6. ožujka 2020.

»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.

