
SLUŽBENI VJESNIK
BROJ: 47 PETAK, 27. LISTOPADA 2017. GODINA LXIII

2017.

GRAD GLINA
AKTI GRADONAČELNIKA

18.
Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 16. Zakona 

o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samou-
pravi (»Narodne novine«, broj 28/10), gradonačelnik 
Grada Gline dana 25. listopada 2017. godine, donio je

O D L U K U
o visini osnovice za obračun plaće u upravnim

tijelima Grada Gline

Članak 1.
Osnovica za obračun plaće u upravnim tijelima 

Grada Gline utvrđuje se u visini od 5.421,54 kune 
bruto i primjenjuje se od 1. studenog 2017. godine 
počevši s plaćom za mjesec studeni 2017. godine koja 
se isplaćuje u prosincu 2017. godine.

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku«, 

a stupa na snagu 1. studenoga 2017. godine.

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o visini osnovice za obračun plaće u uprav-
nim tijelima Grada Gline KLASA: 120-03/17-01/01,  
URBROJ: 2176/20-01-17-1 od 31. srpnja 2017. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

GRADONAČELNIK

KLASA: 120-03/17-01/01
URBROJ: 2176/20-01-17-3
Glina, 25. listopada 2017.

Gradonačelnik
Stjepan Kostanjević, v.r.

19.
Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 16. Zakona 

o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samou-
pravi (»Narodne novine«, broj 28/10), gradonačelnik 
Grada Gline dana 25. listopada 2017. godine, donio je

O D L U K U
o visini osnovice za obračun plaće u Dječjem

vrtiću »Bubamara« Glina i Knjižnici 
i čitaonici Glina

Članak 1.
Osnovica za obračun plaće u Dječjem vrtiću »Bu-

bamara« Glina i Knjižnici i čitaonici Glina utvrđuje se 
u visini od 5.421,54 kune bruto i primjenjuje se od  
1. studenoga 2017. godine počevši s plaćom za mje-
sec studeni 2017. godine koja se isplaćuje u prosincu 
2017. godine.

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku«, 

a stupa na snagu 1. studenoga 2017. godine.

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o visini osnovice za obračun plaće u Dječjem 
vrtiću »Bubamara« Glina i Knjižnici i čitaonici Glina 
KLASA: 120-03/17-01/01, URBROJ: 2176/20-01-17-2 
od 31. srpnja 2017. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
GRAD GLINA

GRADONAČELNIK 

KLASA: 120-03/17-01/01
URBROJ: 2176/20-01-17-4
Glina, 25. listopada 2017.

Gradonačelnik
Stjepan Kostanjević, v.r.

20.
Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi 

(»Narodne novine«, broj 120/16) i članka 48. Statuta 
Grada Gline (»Službeni vjesnik«, broj 16/13 i 22/14), 
gradonačelnik Grada Gline dana 20. listopada 2017. 
godine, donosi
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Članak 24.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

GRADONAČELNIK 

KLASA: 406-01/17-01/05
URBROJ: 2176/20-01-17-2
Glina, 20. listopada 2017.

Gradonačelnik
Stjepan Kostanjević, v.r.

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

9.
Na temelju članka 45. stavka 4. alineja 27. Sta-

tuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 
46/11 - ispr., 6/13 i 19/14), općinski načelnik Općine 
Gvozd donio je

O D L U K U
o osnivanju Vijeća za prevenciju komunalnog 

kriminaliteta na području Općine Gvozd

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Vijeće za prevenciju ko-

munalnog kriminaliteta (u daljnjem tekstu: Vijeće) na 
području Općine Gvozd te se uređuje njegov sastav, 
djelokrug i način rada.

Vijeće se osniva u cilju prevencije kriminaliteta i 
poboljšanja kvalitete života na području Općine Gvozd 
te radi veće sigurnosti građana, materijalnih dobara 
i zajednice u cjelini.

Članak 2.
Vijeće ima devet članova.
Vijeću predsjedava predsjednik, odnosno u njegovoj 

odsutnosti zamjenik predsjednika.
U Vijeće za prevenciju komunalnog kriminaliteta 

na području Općine Gvozd imenuju se:
1. Marija Idžan, zamjenica općinskog načelnika 

Općine Gvozd iz reda pripadnika hrvatskog 
naroda - predsjednica,

2. Velimir Horvatin, načelnik Policijske postaje 
Gvozd - zamjenik predsjednice,

3. Milan Vrga, općinski načelnik Općine Gvozd - 
član,

4. Zdravko Rožanković, voditelj Sektora u Poli-
cijskoj postaji Gvozd - član,

5. Milorad Milojević, direktor Komunalac-Gvozd 
d.o.o - član,

6. Mirko Vučinić, ravnatelj Općinskog društva 
Crvenog križa Gvozd - član,

7. Ankica Drljan Rakas, pedagoginja u Osnovnoj 
školi Gvozd - članica,

8. Dragan Mraović, zapovjednik Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Gvozd - član,

9. Maja Turniški, predstavnica udruge Suncokret 
- Centar za razvoj zajednice - članica.

Članak 3.

Za pripremu ili obavljanje pojedinih poslova iz 
svojega djelokruga Vijeće može osnovati stručne ili 
radne skupine kao privremena ili stalna tijela Vijeća.

Članak 4.

Vijeće ima za cilj utvrđivanje i ostvarivanje programa 
prevencije kriminaliteta kroz zajedničko planiranje i 
djelovanje tijela javne vlasti, stanova i drugih pravnih 
osoba zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red 
te kvalitetu života građana.

Program prevencije iz stavka 1. ovog članka sadrži 
mjere i aktivnosti koje se odnose na suzbijanje nasilja 
u obitelji, delinkvencije djece, maloljetnih i mlađih 
punoljetnih osoba, zlouporabe droge, suzbijanja svih 
oblika kriminaliteta, suzbijanje nasilja te provođenje 
drugih mjera radi povećanja razine sigurnosti građana 
i materijalnih dobara.

Članak 5.

Vijeće radi na sjednicama koje se održavaju prema 
potrebi.

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu, predlaže dnevni 
red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje akte 
koje donosi Vijeće.

Članak 6.

Vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom gla-
sova nazočnih članova, ukoliko je na sjednici nazočna 
većina članova Vijeća.

Članak 7.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji sadrži osnovne 
podatke o radu na sjednici, iznijetim prijedlozima, o 
sudjelovanju u raspravi te donesenim odlukama.

Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća, odnosno 
njegov zamjenik ukoliko predsjednik nije nazočan na 
sjednici, i zapisničar.

Članak 8.

Rad u Vijeću je počastan, te članovi nemaju pravo 
na naknadu za rad kao ni za naknadu troškova za 
sudjelovanje na sjednicama Vijeća.
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Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi 

Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Gvozd 
(»Službeni vjesnik«, broj 34/08).

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine 
Gvozd. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 210-01/17-01/02
URBROJ: 2176/09-02-17-1
Vrginmost, 25. listopada 2017.

Općinski načelnik
Milan Vrga, v.r.

OPĆINA JASENOVAC
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaća-

ma u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(»Narodne novine«, broj 28/10), članka 1. stavka 2. 
izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju koeficijenata za 
obračun plaća službenika i namještenika i članka 51. 
Statuta Općine Jasenovac (»Službeni vjesnik«, broj 
18/13 i 40/14), općinski načelnik Općine Jasenovac, 
dana 29. rujna 2017. godine, donosi

O D L U K U
o utvrđivanju osnovice za obračun plaće  

službenika i namještenika

Članak 1.
Za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Općine Jasenovac utvrđuje se osno-
vica određena za obračun plaće državnih službenika.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave, 
a objavit će se u »Službenom vjesniku« službenom 
glasilu Općine Jasenovac.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 120-02/17-01/01
URBROJ: 2176/11-03-17-02
Jasenovac, 29. rujna 2017.

Općinski načelnik
Marija Mačković, v.r.


