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GODINA LXIII

GRAD GLINA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30.
Statuta Grada Glina (»Službeni vjesnik«, broj 16/13 i
22/14), Gradsko vijeće Grada Glina, na sjednici održanoj 26. siječnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Gline
za 2017. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Gline
za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo
izvršavanje i opseg zaduživanja Grada Gline (u daljnjem
tekstu: Grada), upravljanje dugom, te financijskom i
nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika
proračunskih sredstava, ovlasti gradonačelnika Grada (u daljnjem tekstu: gradonačelnika) u izvršavanju
Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem
Proračuna.
Članak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te
Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna sadrži:
Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi
poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine,
te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te svi izdaci za financijsku
imovinu i otplatu kredita.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po
vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od
aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani
rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija,
davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje od
2017. do 2019. godine, razrađeni po pojedinim programima po razdjelima, po godinama u kojima će rashodi
za programe teretiti proračune slijedećih godina i po
izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.
Članak 3.
Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna
osiguravaju se proračunskim korisnicima i to: upravnim
odjelima gradske uprave, ustanovama kojima je Grad
osnivač (u daljnjem tekstu: ustanove Grada), Vijeću
srpske nacionalne manjine, te ostalim korisnicima koji
su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje
sredstava.
U okviru razdjela osiguravaju se sredstva za rashode upravnih tijela Grada po pojedinim programima,
projektima i aktivnostima, a u glavama unutar pojedinog
razdjela osigurana su sredstva za krajnje korisnike.
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 4.
Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene utvrđene u Proračunu. Proračunski korisnici mogu
preuzeti obveze na teret Proračuna samo do visine i
za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.
Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz
namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do
iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.
Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se koristiti
prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima
u Proračunu, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.
Namjenski prihodi i primici koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu
proračunsku godinu.
Sredstva za pokroviteljstva, te za aktivnosti i
projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije
i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje gradona-
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Nerazvrstane ceste
Makadam /km Asfalt/km
Ulica I. Kukuljevića - Sakcinskog
0,2
0,1
Ulica A. i Stjepana Radića
0,3
Ulica Vladimira Nazora
0,1
0,2
33175 - Vojarna - Basraci
0,5
D47 (Obilaznica) - D6 (Rotor)
0,4
Od L.C. 33175 do Goluževca
5,3
Od L.C. 33162 do Buinje
1,2
Ulica Hrvatskog proljeća I. odvojak
0,3
Ulica Hrvatskog proljeća II. odvojak
0,35
0,3
Ulica Hrvatskog proljeća III. Odvojak (Spoj Ćane)
0,35
D47 - Ulica M. Blaževića - Čađe
0,1
Ulica Tina Ujevića
0,35
0,35
Ulica Hrvatskog proljeća - groblje
0,05
Ulica Hrvatskog proljeća - Hrvatskog proljeća II. Odvojak
(spoj)
0,1
33175 (Matijevići) - odvojak lijevo I.
0,70
33175 (Matijevići) - odvojak lijevo II.
0,30
33175 (Matijevići) - odvojak lijevo III.
0,20
Ulica A. B. Šimića
0,35
Ulica Ante Kovačića
0,55
D6 - Tintori (D. Žirovac)
0,6
Članak 2.

Danom donošenja, odnosno danom utvrđenja ove
Mreže nerazvrstanih cesta na području Općine Dvor
prestaje važiti Mreža nerazvrstanih cesta na području Općine Dvor KLASA: 340-01/16-01/01, URBROJ:
2176/08-01-16-01 od 11. siječnja 2016. godine.
Članak 3.
Ova Mreža nerazvrstanih cesta na području Općine
Dvor sastavni je dio Odluke o nerazvrstanim cestama
na području Općine Dvor KLASA: 363-01/13-01/02,
URBROJ: 2176/08-02-13-01 od 12. rujna 2013. godi-

Oznaka NC
NC1-006
NC1-006
NC1-006
NC1-007
NC1-008
NC1-009
NC1-010
NC1-011
NC1-012
NC1-013
NC1-014
NC1-015
NC1-016
NC1-017
NC1- 021
NC1-022
NC1-023
NC1-024
NC1-025
NC1-026

ne (»Službeni vjesnik«, broj 45/13), a objavit će se u
»Službenom vjesniku« Općine Dvor.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 340-01/17-01/01
URBROJ: 2176/08-01-17-01
Dvor, 13. siječnja 2017.
Općinski načelnik
Nikola Arbutina, v.r.

OPĆINA GVOZD

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.
Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15), članka 6.
stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te
uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika
i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine«,
broj 37/16 i 47/16) i članka 45. stavka 4. alineja 27.
Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09,
46/11 - ispr, 6/13 i 17/14), općinski načelnik Općine
Gvozd je dana 17. siječnja 2017. godine donio

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo
koje obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje
i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka nesreće i katastrofe, razvija plan
djelovanja sustava civilne zaštite na svom području,
upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja
poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje
odluka o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite.

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne
zaštite Općine Gvozd

Stožerom rukovodi načelnik Stožera, a kada se
proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima općinski načelnik Općine Gvozd kao izvršno tijelo jedinice
lokalne samouprave.

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite
Općine Gvozd (u daljnjem tekstu: Stožer) radi provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikom
nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

Način rada Stožera uredit će se poslovnikom.
Članak 3.
Za članove Stožera civilne zaštite Općine Gvozd
imenuju se:

Petak, 27. siječnja 2017.

Broj 1 - Stranica 25

»SLUŽBENI VJESNIK«

1. Sanja Mirilović, zamjenica općinskog načelnika,
za načelnicu Stožera,
2. Milorad Milojević, direktor Komunalac-Gvozd
d.o.o., za zamjenika načelnika Stožera,
3. Joco Marković, viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje u Područnom uredu za zaštitu
i spašavanje Sisak, za člana,
4. Branislav Grubić, zamjenik pročelnika HGSS
Stanica Novska, za člana,
5. Velimir Horvatin, načelnik Policijske postaje
Gvozd, za člana,
6. Dragan Mraović, zapovjednik postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gvozd, za člana,
7. Tanja Dedić, medicinska sestra, zaposlenica
u Domu zdravlja Petrinja, Ispostava Topusko,
Ambulanta Gvozd, za članicu,
8. Željko Polojac, ravnatelj Općinskog društva
Crvenog križa Gvozd, za člana.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi
Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 32/13).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 810-01/17-01/01
URBROJ: 2176/09-02-17-1
Vrginmost, 17. siječnja 2017.
Općinski načelnik
Branko Jovičić, dipl.ing., v.r.

I.
Ovim Planom prijama u službu utvrđuje se prijam
službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd
u 2017. godini.
II.
Pravilnikom u unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj
29/10, 1/11, 20/11, 36/13, 15/14 i 35/16) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gvozd sistematizirana
su tri radna mjesta službenika za koja su predviđena
tri izvršitelja (po jedan izvršitelj za svako sistematizirano radno mjesto).
III.
Na dan 1. siječnja 2017. godine u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Gvozd bila su zaposlena
dva službenika na neodređeno vrijeme, dok je jedno
radno mjesto službenika (referent - komunalni redar)
nepopunjeno.
IV.
U Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd tijekom
2017. godine ne planira se prijam novih službenika na
neodređeno vrijeme, niti prijam vježbenika.
V.
Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Gvozd od dva zaposlena službenika
jedan službenik pripadnik srpske nacionalne manjine
čime je ostvarena zastupljenost pripadnika srpske
nacionalne manjine u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Gvozd sukladno odredbama Ustavnog zakona
o pravima nacionalnih manjina i Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi.
VI.

2
Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
86/08 i 61/11) i članka 45. stavak 4. alineja 13. Statuta
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11
- ispr., 6/13 i 19/14), općinski načelnik Općine Gvozd
utvrđuje i donosi
PLAN
prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Gvozd za 2017. godinu

Ovaj Plan objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 100-01/17-01/01
URBROJ: 2176/09-02-17-1
Vrginmost, 16. siječnja 2017.
Općinski načelnik
Branko Jovičić, dipl.ing., v.r.

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.
Na temelju članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 79/07, 113/08,

43/09 i 22/14) i članka 41. Statuta Općine Lipovljani
(»Službeni vjesnik«, broj 29/09, 7/13 i 28/14), općinski
načelnik Općine Lipovljani donosi

