SLUŽBENI VJESNIK

2017.

BROJ: 72

ČETVRTAK, 28. PROSINCA 2017.

GODINA LXIII

OPĆINA DVOR

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
60.
Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka
30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 31/09, 13/10, 15/13 i 30/14), Općinsko vijeće Općine Dvor, na
sjednici održanoj dana 27. prosinca 2017. godine, donijelo je
II. I Z M J E N E
Proračuna Općine Dvor za 2017. godinu
Članak 1.
Članak 1. Proračuna Općine Dvor za 2017. godinu (»Službeni vjesnik«, broj 56/16 i 17/17) mijenja se i glasi:
»Članak 1.
OPĆI DIO
u kunama
OPIS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA

Planirano

Promjena
postotak

Iznos

Novi
iznos

21.641.150,00 -12.804.360,00
14.000,00
-4.000,00

-59,17%
-28,6%

8.836.790,00
10.000,00

7.111.150,00
282.940,00
15.344.000,00 -13.891.300,00

3,98%
-90,5%

7.394.090,00
1.452.700,00

-800.000,00

800.000,00

-100,0%

0,00

1.000.000,00
200.000,00
800.000,00

-1.000.000,00
-200.000,00
-800.000,00

-100,0%
-100,0%
-100,0%

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,0%

0,00
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OPĆINA GVOZD

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
RJEŠENJE

10.
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 14. prosinca 2017. godine, donio
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
članova Stožera civilne zaštite Općine Gvozd
Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«,
broj 25/17), u članku 3. stavku 1. točka 8. mijenja se i
glasi: »- 8. Mirko Vučinić, ravnatelj Općinskog društva
Crvenog križa Gvozd, za člana«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 810-01/17-01/05
URBROJ: 2176/09-02-17-2
Vrginmost, 14. prosinca 2017.
Općinski načelnik
Milan Vrga, v.r.

o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja
i primatelja akata u uredskom poslovanju
Općine Gvozd za 2018. godinu
Članak 1.
Ovim Rješenjem utvrđuju se brojčane oznake za
predstavničko i izvršno tijelo Općine Gvozd, upravno
tijelo Općine Gvozd, Savjet mladih Općine Gvozd i
trgovačko društvo čiji je osnivač Općina Gvozd kojemu
su općinskom odlukom povjerene javne ovlasti, a koji
će u uredskom poslovanju koristiti brojčanu oznaku
2176/09.
Članak 2.
Općina Gvozd će u uredskom poslovanju i poslovima
iz svog samoupravnog djelokruga koristiti brojčanu
oznaku 2176/09.
Članak 3.
Predstavničko tijelo, izvršno tijelo, upravno tijelo,
Savjet mladih Općine Gvozd, trgovačko društvo čiji
je osnivač Općina Gvozd kojem su povjerene javne
ovlasti, kao stvaratelji i primatelji akata, u uredskom
poslovanju koristit će sljedeće brojčane oznake:
2176/09-01

OPĆINSKO VIJEĆE

2176/09-02

OPĆINSKI NAČELNIK

2176/09-03

JEDINSTVENI UPRAVNI
ODJEL

2176/09-03/1 Pročelnik
2176/09-03/2 Viši savjetnik - tajnik Općinskog
vijeća
2176/09-03/3 Komunalni redar
2176/09-04

KOMUNALAC-GVOZD d.o.o.
kao stvaratelj akata za rješavanje
u pojedinačnim upravnim
stvarima i vršenju drugih javnih
ovlasti koje su mu povjerene
općinskom odlukom sukladno
Zakonu o komunalnom
gospodarstvu.

2176/09-05

SAVJET MLADIH OPĆINE
GV OZD

11.
Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom
poslovanju (»Narodne novine«, broj 7/09), članka 5.
Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama
stvaralaca i primalaca akata (»Narodne novine«, broj
38/88), općinski načelnik Općine Gvozd donosi
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Članak 4.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2018. godine.

Četvrtak, 28. prosinca 2017.

KLASA: 035-02/17-01/01
URBROJ: 2176/09-02-17-1
Vrginmost, 27. prosinca 2017.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKI NAČELNIK

Općinski načelnik
Milan Vrga, v.r.

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

1.
Na temelju Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 7/09) i Pravilnika o jedinstvenim
klasifikacijskim i brojčanim oznakama stvaralaca i
primalaca akata (»Narodne novine«, broj 38/88),
članka 44. Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni
vjesnik«, broj 7/13) i Odluke o ustrojstvu upravnog
tijela Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik«, broj
28/10, 34/16 i 3/17), pročelnica Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Hrvatska Dubica donosi
RJEŠENJE
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja
i primatelja akata Općine Hrvatska Dubica
tijekom 2018. godine
Članak 1.
Ovim Rješenjem utvrđuju se brojčane oznake za
tijela Općine Hrvatska Dubica (općinski načelnik,

Općinsko vijeće, Upravni odjel) kao i za druge pravne
osobe koje na osnovi zakona ili propisa donesenih na
osnovi zakona imaju javne ovlasti, a koji će u uredskom
poslovanju koristiti brojčanu oznaku 2176/10.
Članak 2.
Sukladno Rješenju predstojnice Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, KLASA:
035-02/17-01/02, URBROJ: 2176-01-01/01-17-2 od
18. prosinca 2017. godine, Općina Hrvatska Dubica, u
poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga, koristit
će brojčanu oznaku - 2176/10, a Narodna knjižnica i
čitaonica »Ivo Kozarčanin« Hrvatska Dubica, koristit
će brojčanu oznaku - 2176-97.
Tijela Općine Hrvatska Dubica, u poslovima iz
svoga samoupravnog djelokruga, koristit će brojčane
oznake, kako slijedi:

-

općinska načelnica

- 2176/10-01

-

zamjenica općinske načelnice izabrana na redovnim izborima

- 2176/10-01/01

-

zamjenik općinske načelnice izabran iz reda pripadnika srpske
nacionalne manjine

- 2176/10-01/02

-

radna tijela općinske načelnice

- 2176/10-01/03

-

predstavničko tijelo (Općinsko vijeće)

- 2176/10-02

-

radna tijela predstavničkog tijela (Općinsko vijeće)

- 2176/10-02/01

-

Jedinstveni upravni odjel

- 2176/10-03.

Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela, kao stvaratelji
i primatelji akata, koristit će brojčane oznake, kako slijedi:
-

pročelnica

- 2176/10-03/01

-

viši referent za poljoprivredu, gospodarstvo i komunalne djelatnosti

- 2176/10-03/02

-

računovodstveni referent - financijski knjigovođa

- 2176/10-03/03

-

administrativni referent

- 2176/10-03/04

Vijeće srpske nacionalne manjine koristit će brojčanu oznaku
Članak 3.
Trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti, kao stvaratelj akata za rješavanje u
pojedinačnim upravnim stvarima i za obavljanje drugih
javnih ovlasti u sklopu komunalnih djelatnosti za koje
je osnovano i koji su mu povjereni posebnom odlukom,
koristit će brojčanu oznaku - 2176/10-05.

- 2176/10-04

Trgovačko društvo VODOOPSKRBA d.o.o. za javnu
vodoopskrbu i odvodnju, kao stvaratelj akata za rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima i za obavljanje
drugih javnih ovlasti u sklopu komunalnih djelatnosti
za koje je osnovano i koji su mu povjereni posebnom
odlukom koristit će brojčanu oznaku - 2176/10-06.

