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12.
Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup 

informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15), 
članka 48. Statuta Grada Gline (»Službeni vjesnik«, 
broj 16/13 i 22/14) i članka 13. stavka 2. Pravilnika 
o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu 
tijela Grada Gline (»Službeni vjesnik«, broj 55/11) 
gradonačelnik Grada Gline donosi

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju službenika za 

informiranje Grada Gline

Članak 1.
Razrješuje se dužnosti službene osobe ovlaštene 

za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informa-
cijama RENATA ŽUGAJ. 

Članak 2.
Imenuje se MARIN KAURIĆ, službenik Grada 

Gline, kao službena osoba ovlaštena za rješavanje 
ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem 
tekstu: službenik za informiranje).

Članak 3. 
Službenik za informiranje obavlja poslove odre-

đene Zakonom o pravu na pristup informacijama i 
Pravilnikom o pravu na pristup informacijama kojima 
raspolažu tijela Grada Gline.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka, 
sva upravna tijela Grada Gline, trgovačka društva i 
ustanove kojih je Grad Glina osnivač ili većinski vla-
snik, dužna su službeniku za informiranje omogućiti 
pristup svim traženim podacima, dokumentima, aktima, 
izvješćima i drugim prilozima koje on zatraži, ukoliko 
nisu izuzeti zakonom.

Članak 4.
Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na 

pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog 
zahtjeva Gradu Glini.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne 
vlasti kojem se podnosi, podatke koji su važni za pre-
poznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu 
fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku odnosno 
naziv pravne osobe i njezino sjedište. 

Pisani zahtjev podnosi se osobno ili poštom na 
adresu: Grad Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2, 44400 
Glina ili putem elektroničke pošte: marin.kauric@grad-
glina.hr ili telefaksa broj 044/551-639.

Usmeni zahtjev podnosi se osobno kod službenika 
za informiranje ili putem telefona na broj 044/551-601. 
O usmenom zahtjevu sastavlja se službena bilješka.

Članak 5.
Za svoj rad službenik za informiranje odgovara 

gradonačelniku.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku«.

Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o određivanju službenika za informiranje 
(»Službeni vjesnik«, broj 1/12).

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

GRADONAČELNIK

KLASA: 008-01/16-01/14
URBROJ: 2176/20-01-16-1
Glina, 5. prosinac 2016.

Gradonačelnik
Stjepan Kostanjević, v.r.

13.
Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti 

okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13 i 78/15) i članka 
21. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana 

GRAD GLINA
AKTI GRADONAČELNIKA
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Sredstva Proračuna smiju se koristiti samo za na-
mjene utvrđene posebnim zakonom i odlukama Općine 
Gvozd u visini sredstava određenih Proračunom.

Članak 7.
Proračun Općine Gvozd planira se i izvršava u 

sustavu riznice putem jedinstvenog računa preko ko-
jeg se obavljaju sve transakcije Proračuna pri čemu 
proračunski korisnici nemaju svoje račune.

Članak 8.
Za planiranje i izvršavanje Proračuna općinski 

načelnik je odgovoran Općinskom vijeću, o čemu ga 
izvještava na način propisan Zakonom o proračunu.

Jedinstveni Upravni odjel Općine Gvozd planira 
i izvršava Proračun te o tome izvještava načelnika.

Čelnici pravnih osoba koji su korisnici Proračuna 
odgovorni su za planiranje i izvršavanje svog dijela 
Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna podrazu-
mijeva odgovornost za preuzimanje obveza, verifi-
kaciju obveza, izdavanja naloga za plaćanje na teret 
proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje 
prava naplate za izdavanje naloga za naplatu u korist 
proračunskih sredstava.

Čelnici pravnih osoba koji su korisnici Proračuna 
odgovorni su za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i 
za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Članak 9.
Korisnici Proračuna mogu preuzimati obveze najvi-

še do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu 
Proračuna.

Članak 10.
Općinski načelnik i čelnici proračunskog korisnika 

odgovorni su za planiranje i izvršavanje dijela Prora-
čuna iz svoga djelokruga te za zakonitost, svrhovitost, 
učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim 
sredstvima. Također su odgovorni za preuzimanje 
obveza i izdavanje naloga za plaćanje.

Članak 11.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u pla-

niranim iznosima i planiranoj dinamici tijekom godine, 
prednost u podmirivanju rashoda Proračuna imat će 
rashodi za redovnu djelatnost Općine Gvozd.

Članak 12.
Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti plani-

ranih prihoda - primitaka i rashoda - izdataka Prora-
čuna predložit će se Općinskom vijeću Općine Gvozd 
donošenje Izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 13.
U slučaju potrebe općinski načelnik može u okvi-

ru utvrđenih iznosa Proračuna vršiti preraspodjelu 
utvrđenih sredstava između pojedinih korisnika ili 
pojedinih stavaka rashoda, koja ne može biti veća od 
5% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje.

Članak 14.
Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran 

općinski načelnik. Naredbodavatelj za izvršenje Pro-
računa u cijelosti je općinski načelnik. 

O D L U K U
o izvršenju Proračuna Općine Gvozd  

za 2017. godinu

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Pro-

računa Općine Gvozd za 2017. godinu (u daljnjem 
tekstu: Proračun), upravljanje prihodima - primicima, 
rashodima - izdacima Proračuna, te propisuju prava i 
obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.
U izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe 

Zakona o proračunu i Zakona o financiranju jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 3.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom 

prihoda u Proračunu, a iznosi rashoda i izdataka utvr-
đeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama.

Članak 4.
Korisnici Proračuna o odobrenim sredstvima bit će 

obaviješteni putem »Službenog vjesnika« Općine Gvozd.

Članak 5.
Proračun Općine Gvozd sastoji se od općeg i 

posebnog dijela, te Plana razvojnih programa. Opći 
dio Proračuna se sastoji od računa prihoda i rashoda 
i računa financiranja.

Posebni dio Proračuna se sastoji od plana ras-
hoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po 
vrstama, raspoređenih u programe koje se sastoje od 
aktivnosti i projekata. 

Članak 6.
Sredstva u Proračunu se osiguravaju proračun-

skim korisnicima koji su u njegovom Posebnom dijelu 
određeni za nositelja razdjela.
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Članak 15.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi iz Proračuna 

vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda, a temeljem 
rješenja tijela nadležnog za naplatu odnosnih prihoda 
ili temeljem zahtjeva uplatitelja i priloženog dokaza o 
pogrešno ili više uplaćenom prihodu.

Članak 16.
Za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke 

koristit će se sredstva proračunske zalihe do visine 
određene Zakonom o proračunu. 

O korištenju proračunske zalihe odlučuje općinski 
načelnik. Općinski načelnik je obvezan izvijestiti Općinsko 
vijeće Općine Gvozd o korištenju proračunske zalihe.

Članak 17.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku« 

Općine Gvozd, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. 
godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/16-01/07
URBROJ: 2176/09-01-16-1
Vrginmost, 17. studenoga 2016.

Predsjednica Općinskog vijeća
Marica Polojac, v.r.


