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I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada 

Gline za 2014. godinu

1.  UVOD

Gradsko vijeće Grada Gline na 7. sjednici održanoj 
dana 15. 3. 2010. godine usvojilo je Plan gospodarenja 
otpadom Grada Gline za razdoblje od 2009. - 2016. 
godine te je isti objavljen u »Službenom glasniku« 
Sisačko-moslavačke županije broj 4/10.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o održi-
vom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 
94/13) jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje 
izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regio-
nalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za 
prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom 
službenom glasilu.

U izradi Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom Grada Gline za 2014. godinu sudjelovali su 
Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno 
uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline i 
Komunalac Glina d.o.o.

2. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA
 
Odlagalište otpada »Gmajna«

Grad Glina je podnio 27. 2. 2014. godine zahtjev za 
izdavanje Rješenja o ocjeni o potrebi procjene utjecaja 
na okoliš zahvata: Izgradnja reciklažnog dvorišta u 
obuhvatu odlagališta komunalnog otpada »Gmajna« 
u Glini Ministarstvu zaštite okoliša i prirode te je isto 
pribavljeno 17. 7. 2014. godine temeljem Elaborata - 
zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš 
za zahvat izgradnja reciklažnog dvorišta u obuhvatu 
odlagališta komunalnog otpada Gmajna u Glini.

Nakon završetka radova I. faze uslijed obilnih 
proljetnih kiša prostor odlagališta se ispunio vodom 

(proglašena elementarna nepogoda 10. 3. 2014. go-
dine). Kako je i u ljetnom periodu bilo ekstremno puno 
padalina voda se nije povukla s prostora odlagališta 
što je dodatno otežavalo funkcioniranje odlagališta 
komunalnog otpada Gmajna u Glini.

Dana 24. 10. 2014. godine uslijed velikih kiša na 
području Grada Gline koje su uzrokovale enormni 
porast vodostaja rijeke Maje došlo je do potpunog 
potapanja odlagališta komunalnog otpada »Gmajna« 
u Glini te puknuća nasipa na prostoru odlagališta. 
Zbog nastale situacije rad odlagališta komunalnog 
otpada nije bio moguć kao ni sakupljanje i zbrinjavanje 
komunalnog otpada na istom već se komunalni otpad 
do uspostave funkcioniranja odlagališta zbrinjavao na 
deponiji u Petrinji u vremenskom periodu od 27. 10. 
2014. godine do 25. 11. 2014. godine.

Sa situacijom na odlagalištu komunalnog otpada 
Gmajna u Glini upoznate su mjerodavne institucije i 
osobe, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovi-
tost, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, projektant 
i projektantski nadzor Hidroplan d.o.o. iz Zagreba, 
nadzorni inženjer Ured ovlaštenog inženjera građevi-
narstva Veljko Zimonić iz Zagreba, od kojih je zatražena 
stručna pomoć u rješavanju nastalog problema. 

»Divlja« odlagališta otpada

Budući da je Grad prema Zakonu o održivom 
gospodarenju otpada dužan osigurati uklanjanje i 
zbrinjavanje otpada s »divljih« odlagališta, Grad Glina 
je u 2014. godini kroz Program održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Gline u sanaciju »divljih« odla-
gališta i tekuće održavanje gradskog deponija uložio 
82.050,70 kn bez PDV-a.

Sanirana su dva divlja deponija i to:
1. divlji deponij u Donjem Selištu u iznosu 904,98 

kn bez PDV-a
2. divlji deponij u Maji u iznosu 9.540,63 kn bez 

PDV-a
dok je preostali iznos od 71.605,09 kn bez  

PDV-a utrošen na tekuće održavanje gradskog deponija. 
Navedene radove provodilo je komunalno društvo 

- Komunalac Glina d.o.o. Petrinjska 4, Glina.

GRAD GLINA
AKTI GRADONAČELNIKA
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE
MANDATNA KOMISIJA

KLASA: 021-05/14-01/27
URBROJ: 2176/09-01-15-3
Vrginmost, 29. siječnja 2015.

ZA KOMISIJU:
Član

Jelena Jajčević, v.r.

AKTI SAVJETA MLADIH OPĆINE GVOZD

1.
Na temelju članka 12. stavka 2. Odluke o osnivanju 

Savjeta mladih Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, 
broj 19/14), Savjet mladih Općine Gvozd na 1. sjednici 
održanoj 27. veljače 2015. godine, donio je 

P O S L O V N I K
o radu Savjeta mladih Općine Gvozd

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom se uređuje način rada Savjeta 
mladih Općine Gvozd (u daljnjem tekstu: Savjet) a 
posebice: konstituiranje Savjeta, izbor i razrješenje 
predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta, prava i 
dužnosti predsjednika, zamjenika predsjednika, članova 
i zamjenika članova Savjeta, postupak donošenja akata 
Savjeta, način održavanja sjednica Savjeta, javnost 
rada te druga pitanja od značaja za rad Savjeta.

Članak 2.

Sastav, djelokrug i ovlaštenja Savjeta utvrđena su 
Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Gvozd.

Članak 3.

Članovi Savjeta i druge osobe koje su nazočne 
i sudjeluju u radu Savjeta, dužni su pridržavati se 
odredbi ovog Poslovnika.

II. KONSTITUIRANJE SAVJETA

Članak 4.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva predsjednik 
Općinskog vijeća Općine Gvozd.

Konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika, 
predsjedava član Savjeta koji je u Savjet izabran s 
najveći brojem glasova, a ako je više izabranih čla-
nova dobilo jednak broj glasova, sjednicom predsje-
dava član koji je imao manji redni broj na glasačkom  
listiću.

Predsjedavajući ima, do izbora predsjednika Sa-
vjeta, sva prava i dužnosti u pogledu predsjedanja 
sjednicom Savjeta.

Savjet je konstituiran izborom predsjednika Savjeta.

III. IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PRED-
SJEDNIKA SAVJETA

Članak 5.
Savjet ima predsjednika i zamjenika predsjednika 

koji se biraju većinom glasova svih članova Savjeta.
Prijedlog kandidata za izbor predsjednika i zamjenika 

predsjednika mora biti sastavljen u pisanom obliku i 
podnijet od najmanje dva člana Savjeta.

Prijedlog kandidata za predsjednika i zamjenika 
predsjednika Savjeta je pojedinačan.

Svaki član Savjeta može potpisom podržati samo 
jednog kandidata za predsjednika i jednog kandidata 
za zamjenika predsjednika Savjeta.

Ako nijedan od kandidata za predsjednika i zamjenika 
predsjednika ne dobije potreban broj glasova, izbor 
će se ponoviti na istoj sjednici na način da u drugom 
krugu glasovanja sudjeluju ona dva kandidata koja su 
u prvom krugu dobili najveći broj glasova.

Ako ni nakon ponovljenog izbora nijedan kandidat 
ne dobije potreban broj glasova, izbor će se ponoviti 
najkasnije u roku od 15 dana, s tim što u ponovljenom 
izboru mogu biti ponovno kandidirani i oni kandidati 
koji nisu predloženi ili izabrani u prethodnom postupku.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika obavlja 
se glasovanjem, zasebno za svakog kandidata.

O kandidatima za predsjednika, odnosno zamjeni-
ka predsjednika se glasuje redoslijedom podnošenja 
prijedloga.

Nakon što je izabran, predsjednik Savjeta preuzima 
daljnje vođenje sjednice.

Članak 6.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mogu 

biti razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koje 
su birani.

Postupak za razrješenje predsjednika mogu po-
krenuti najmanje dva člana Savjeta.

Postupak za razrješenje zamjenika predsjednika 
mogu pokrenuti predsjednik Savjeta ili najmanje dva 
člana Savjeta.

Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen.
O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom 

glasova svih članova Savjeta.

Članak 7.
Ukoliko Savjet razriješi dužnosti predsjednika 

odnosno zamjenika predsjednika Savjeta, a na istoj 
sjednici ne izabere novog, izbor predsjednika odnosno 
zamjenika predsjednika mora se obaviti u roku od 15 
dana od dana razrješenja.
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IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ZAMJE-
NIKA PREDSJEDNIKA SAVJETA

Članak 8.
Predsjednik Savjeta:
- predstavlja Savjet,
- saziva sjednice Savjeta, predlaže dnevni red, 

predsjeda sjednicama Savjeta i potpisuje akte 
Savjeta,

- brine se o izvršavanju odluka Savjeta,
- pokreće inicijative za razmatranje i raspravu o 

pitanjima koji su od interesa za mlade,
- surađuje s Općinskim vijećem, općinskim načel-

nikom, Jedinstvenim upravnim odjelom Općine 
i drugim tijelima iz područja vezanih za mlade 
i skrb o mladima,

- brine o javnosti rada Savjeta,
- obavlja i druge poslove sukladno odredbama 

Zakona o savjetima mladih i Odluke o osnivanju 
savjeta mladih Općine Gvozd, te poslove koje 
mu povjeri Savjet.

Predsjednik Savjeta za svoj rad odgovara Savjetu.

Članak 9.
Zamjenik predsjednika Savjeta:
- zamjenjuje predsjednika Savjeta u slučaju 

njegove spriječenosti ili odsutnosti,
- pomaže predsjedniku Savjeta u radu,
- obavlja poslove iz djelokruga predsjednika 

Savjeta koje mu povjeri predsjednik Savjeta.
Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Savjeta, 

zamjenik predsjednika ima prava i dužnosti predsjednika.
U obavljanju povjerenih poslova, zamjenik pred-

sjednika Savjeta je dužan pridržavati se uputa pred-
sjednika Savjeta.

V. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SAVJETA

Članak 10.
Član Savjeta ima prava i dužnosti: 
- prisustvovati sjednicama Savjeta i radnih tijela 

kojih je član i sudjelovati u njihovu radu,
- predlagati Savjetu razmatranje pojedinih pitanja 

iz njegova djelokruga,
- raspravljati, davati mišljenje i glasovati o svim 

pitanima koja su na dnevnom redu Savjeta,
- predlagati donošenje akata iz djelokruga Savjeta,
- podnositi amandmane na prijedloge akata,
- odazvati se pozivima na sjednice Općinskog 

vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom su-
djelovanja u raspravi, ali bez prava glasa,

- na traženje Općinskog vijeća dostaviti svaki 
podatak ili izvještaj o pitanjima iz djelokruga 
Savjeta,

- biti biran i prihvatiti izbor u radna tijela Savjeta, 

- tražiti i dobiti podatke i obavijesti od Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine za obavljanje dužnosti 
člana Savjeta,

- obavljati i druge poslove sukladno Zakonu o 
savjetima mladih i Odluci o osnivanju Savjeta 
mladih Općine Gvozd, te poslove koje mu povjeri 
Savjet u okviru svog djelokruga.

VI. POSTUPAK DONOŠENJA AKATA

Članak 11.
Pravo podnošenja prijedloga akata ima svaki član 

Savjeta. 
Prijedlog akta se podnosi predsjedniku Savjeta u 

pisanom obliku.
Prijedlog akta mora biti obrazložen.

Članak 12.
Prijedlog da se izmijeni ili dopuni prijedlog akta 

podnosi se u obliku amandmana, uz obrazloženje.
Pravo podnošenja amandmana ima svaki član 

Savjeta.
Amandman se u pisanom obliku upućuje predsjedniku 

Savjeta, najkasnije dva dana prije sjednice Savjeta.
Amandmani se dostavljaju svim članovima Savjeta, 

najkasnije neposredno prije početka sjednice Savjeta.
Ako se s tim složi većina nazočnih članova Savjeta, 

član Savjeta može podnijeti amandman i na sjednici 
u tijeku rasprave o prijedlogu akta.

Članak 13.
Odluke i druge akte potpisuje predsjednik Savjeta.
Kada zamjenjuje predsjednika, zamjenik predsjed-

nika, prilikom potpisivanja akata navodi oznaku: »u 
zamjenu« (skraćenica u.z.) te svoje ime i prezime i 
dužnost.

Izvornici odluka i drugih akata čuvaju se u arhivi 
Savjeta.

Pod izvornikom odluke i drugog akta podrazumi-
jeva se tekst odluke i akta koji je donesen na sjednici 
Savjeta i potpisan od strane predsjednika Savjeta.

VII. SJEDNICA SAVJETA

Sazivanje sjednice

Članak 14.
Savjet održava redovite sjednice najmanje jednom 

svaka tri mjeseca.
Sjednice Savjeta saziva i njima predsjeda pred-

sjednik Savjeta.
Predsjednik Savjeta je dužan sazvati izvanrednu 

sjednicu Savjeta na prijedlog najmanje dva člana Sa-
vjeta, u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga.
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Članak 15.

Sjednica Savjeta se saziva pisanim putem, a u 
iznimno hitnim slučajevima može i telefonom ili elek-
troničkom poštom.

Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Savjeta 
najkasnije pet dana prije održavanja sjednice. 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se prijedlog dnevnog 
reda, materijal o kojem će se voditi rasprava i zapisnik 
s prethodne sjednice.

Poziv se, osim članovima Savjeta, upućuje i drugim 
osobama ovisno o dnevnom redu (općinskom načelniku, 
predsjedniku Općinskog vijeća i dr.). 

Dnevni red

Članak 16.

Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Savjeta 
u pozivu, a isti se utvrđuje na početku sjednice.

U dnevni red se uvrštavaju svi prijedlozi ovlaštenih 
predlagatelja upućeni predsjedniku Savjeta.

Predsjedavajući Savjeta stavlja na raspravu pred-
loženi dnevni red.

Predloženi dnevni red se može mijenjati tako da 
se pojedine točke izostave odnosno nove uvrste u isti.

Prijedlog da se pojedina točka izostavi iz dnevnog 
reda predsjedavajući stavlja na glasovanje, te je točka 
izostavljena ako se za prijedlog izjasnila većina od 
nazočnih članova.

Prijedlog da se dnevni red dopuni novom točkom 
predsjedavajući stavlja na glasovanje, te je dnevni 
red dopunjen ako se za prijedlog izjasnila većina od 
nazočnih članova.

Po utvrđivanju izmjena i dopuna dnevnog reda, 
predsjedavajući daje na glasovanje i prihvaćanje 
dnevni red u cjelini.

 

Članak 17.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na 
raspravu o pojedinim točkama i to prema utvrđenom 
dnevnom redu.

Predsjedanje sjednicom i sudjelovanje u radu  
 sjednice

Članak 18.

Sjednici Savjeta predsjeda predsjednik Savjeta, a 
u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenik 
predsjednika Savjeta.

U radu Savjeta mogu sudjelovati, bez prava glasa, 
osobe iz pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o 
mladima te druge osobe koje su pozvane na sjednicu 
Savjeta. 

Ako je član Savjeta spriječen sudjelovati na sjednici 
Savjeta, zamjenjuje ga njegov zamjenik te pritom ima 
sva prava i obveze člana Savjeta.

Tijek sjednice

Članak 19.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnev-

nog reda, predsjedajući utvrđuje nazočnost članova 
Savjeta.

Savjet može raditi ako je na sjednici nazočna većina 
članova Savjeta.

Ako predsjedavajući utvrdi da sjednici nije nazočan 
potreban broj članova, odgađa sjednicu za određeni 
sat istog dana ili za drugi određeni dan.

Predsjedavajući će prekinuti i odgoditi sjednicu 
ukoliko za vrijeme trajanja sjednice utvrdi da istoj nije 
nazočan potreban broj članova.

Članak 20.
Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego zatraži 

i dobije riječ od predsjedavajućeg.
Svaki član ili drugi sudionik u raspravi može govoriti 

najviše pet minuta, isključivo u svezi s predmetom 
rasprave.

Predsjednik Savjeta daje riječ članovima Savje-
ta i drugim govornicima redoslijedom kojim su se  
prijavili. 

Rasprava se zaključuje kada se utvrdi da nema 
više prijavljenih govornika.

Kad se iscrpi dnevni red sjednice, predsjedavajući 
zaključuje sjednicu.

Odlučivanje

Članak 21.
Savjet donosi odluke većinom glasova ako je na 

sjednici nazočna većina članova Savjeta, osim ako 
Zakonom ili Odlukom o osnivanju savjeta mladih nije 
predviđena druga većina.

Član Savjeta, odnosno njegov zamjenik koji je ne-
posredno osobno zainteresiran za donošenje odluke 
o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom 
pitanju, ali nema pravo odlučivanja o istom.

Smatra se da je član Savjeta odnosno njegov 
zamjenik neposredno osobno zainteresiran za dono-
šenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi 
na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje 
pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je 
član Savjeta ujedno i član pravne osobe ili njezinih 
tijela upravljanja. 

Glasovanje

Članak 22.
Glasovanje na sjednici je u pravilu javno, osim u 

slučaju kada je Odlukom o osnivanju Savjeta mladih 
predviđeno da se o pojedinom pitanju glasuje tajno 
ako o tome odluku donese Savjet većinom glasova 
nazočnih članova.
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Javno glasovanje se provodi dizanjem ruku. Članovi 
glasuju izjašnjavanjem »ZA«, »PROTIV« ili »SUZDR-
ŽAN« od glasovanja.

Poslije glasovanja predsjedavajući Savjeta utvrđuje 
rezultat glasovanja i objavljuje je li prijedlog o kojem 
se glasovalo usvojen ili nije usvojen.

 

VIII. ZAPISNICI

Članak 23.

O radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži: redni broj sjednice, vrijeme i mjesto 
održavanja sjednice, imena nazočnih i nenazočnih 
članova Savjeta, imena i dužnosti drugih nazočnih, 
dnevni red sjednice, prikaz tijeka sjednice s nazivima 
prijedloga o kojima se raspravljalo i odlučivalo, imena 
govornika, rezultat glasovanja o svakom pojedinom 
prijedlogu te nazive akata koji su doneseni na sjednici.

Na početku svake sjednice Savjeta usvaja se za-
pisnik s prethodne sjednice Savjeta.

Član Savjeta ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik.

Zapisnik na koji nisu stavljene primjedbe, odnosno 
zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjed-
bama izvršene izmjene, smatra se usvojenim. 

Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik Savjeta 
i zapisničar.

Usvojeni zapisnik čuva se u arhivi Općine Gvozd.

O radu na sjednici Savjeta može se voditi i tonski 
zapis.

IX. JAVNOST RADA

Članak 24.
Rad Savjeta je javan.
Javnost može pratiti rad Savjeta, ali ne smije 

ometati njegov rad.
Službene izjave o radu Savjeta daje predsjednik 

Savjeta ili član kojeg on ovlasti.
O radu Savjeta javnost se obavještava putem 

internetske stranice Općine Gvozd ili neki drugi pri-
mjeren način.

X.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.
Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom na 

odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o 
savjetima mladih i Odluke o osnivanju Savjeta mladih 
Općine Gvozd. 

Članak 26.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd 
i na internetskoj stranici Općine Gvozd.

Broj: 1/2015
Vrginmost, 27. veljače 2015.

Predsjednica Savjeta mladih Općine Gvozd
Mateja Petrović, v.r.

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 2. Zakona o savjetima mladih 

(»Narodne novine«, broj 41/14), članka 24. Statua 
Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 5/13 i 13/13) i 
članka 7. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih 
Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 20/14), Op-
ćinsko vijeće Općine Lekenik, na 14. sjednici održanoj 
dana 23. ožujka 2015. godine, donijelo je 

O D L U K U
o imenovanju članova Savjeta mladih Općine 

Lekenik 

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuju se članovi Savjeta mladih 

Općine Lekenik.

Članak 2.
U Savjet mladih Općine Lekenik imenuju se: 
1.  Maja Romarić iz Lekenika, Posavska 53

2.  Alimir Bilalić iz Lekenika, Josipa bana  
Jelačića 3b

3.  Vedran Brleković iz Lekenika, Zagrebačka 23

4.  Ivona Franjković iz Lekenika, Posavska 28a

5.  Đuro David Ivić iz Lekenika, Kolodvorska 16.

Članak 3.

Članovima Savjeta mladih Općine Lekenik mandat 
traje 3 (tri) godine, a djelokrug i rad Savjeta propisan 
je Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju 
Savjeta mladih Općine Lekenik.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave 
u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK

OPĆINSKO VIJEĆE


