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17.
Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 16. Zakona 

o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samo-
upravi (»Narodne novine«, broj 28/10) gradonačelnik 
Grada Gline dana 30. prosinca 2016. 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 5.211,02 kune bruto 
i primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine počevši s 
plaćom za mjesec siječanj 2017. godine koja će biti 
isplaćena u mjesecu veljači 2017. godine.

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

a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Zaključak KLASA: 120-03/09-01/05, URBROJ: 2176/20-
05-09-1 od 17. travnja 2009. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

GRADONAČELNIK

KLASA: 120-03/16-01/05
URBROJ: 2176/20-01-16-1
Glina, 30. prosinca 2016.

Gradonačelnik
Stjepan Kostanjević, v.r.

GRAD GLINA
AKTI GRADONAČELNIKA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADONAČELNIKA

9.
Na temelju članka 7. Zakona o sustavu unutarnjih 

kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 
78/15) i članka 49. Statuta Grada Hrvatske Kostaj-
nice (»Službeni vjesnik«, broj 27/09, 20/13 i 43/14), 
gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice, dana 22. 
prosinca 2016. godine, donio je

U P U T U
o koordinaciji aktivnosti između Grada Hrvatske 

Kostajnice i proračunskih korisnika Grada 
Hrvatske Kostajnice

1. UVOD

Ovom Uputom uređuje se način komunikacije i 
izvještavanja između Grada Hrvatske Kostajnice i 

proračunskih korisnika Grada Hrvatske Kostajnice 
vezano za koordinaciju aktivnosti u cilju učinkovite  
provedbe: 

1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 
87/08, 136/12 i 15/15), provedbenih propisa i 
uputa;

2. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne 
novine«, broj 139/10 i 19/14), provedbenih 
propisa i uputa;

3. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom 
sektoru (»Narodne novine«, broj 78/15), pro-
vedbenih propisa i uputa.

Uputom se uređuju posebnosti poslovanja u opse-
gu koji je potreban za osiguranje primjerene kontrole 
rizika, praćenje učinkovitosti poslovanja, osiguranje 
pouzdanosti financijskih i ostalih informacija te zako-
nitosti i pravilnosti u poslovanju.



Stranica 4134 - Broj 68 »SLUŽBENI VJESNIK« Subota, 31. prosinca 2016.

R.br. Opis programa Iznos (kn)
6. Izrada projektne 

dokumentacije za sanaciju 
magistralnih cjevovoda 113.000,00

7. Sanacija glavnog cjevovoda 
u Ulici Mile Blaževića-Čađe 
u Dvoru 95.000,00

8. Sanacija cjevovoda u naselju 
Bansko Vrpolje 22.500,00

9. Sanacija sekundarnog 
cjevovoda u Ulici Mile 
Blaževića-Čađe u Dvoru 86.000,00

10. Ograđivanje groblja na 
području općine Dvor 10.000,00
UKUPNO 674.500,00

Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2016. godinu stupaju na snagu 
dan nakon objave u »Službenom vjesniku« Općine 
Dvor.       
 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 321-11/16-01/03
Urbroj: 2176/08-02-16-02
Dvor, 29. prosinca 2016.

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Buić, v.r.

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

71.
Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o koncesija-

ma (»Narodne novine«, broj 143/12) članka 12. stavka 
1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne 
novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 
59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) članka 34. stavak 1. 
alineja 9. Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, 
broj 26/09, 46/11 - ispr., 6/13 i 19/14), a na temelju 
provedenog javnog natječaja - Obavijesti o namjeri 
davanja koncesije objavljene u Ekektroničkom ogla-
sniku javne nabave Republike Hrvatske broj 2016/S 
01K-0024042 od 31. listopada 2016. godine, Općinsko 
vijeće Općine Gvozd, na 5. sjednici održanoj dana 22. 
prosinca 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o davanju koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 
Općine Gvozd

 1. Općina Gvozd (u daljnjem tekstu: davatelj 
koncesije) daje koncesiju za obavljanje ko-
munalne djelatnosti dimnjačarskih poslova 
na području Općine Gvozd najpovoljnijem 
ponuditelju Dimnjačarskoj radnji »KUŠAN«, 
vlasnika Tihomira Kušana iz Gline, Prekopa 
10, OIB: 26876684319 (u daljnjem tekstu: 
koncesionar).

 2. Predmet koncesije je pružanje dimnjačarskih 
usluga na području Općine Gvozd, što razu-
mjeva obvezu čišćenja i kontrole dimovodnih 
objekata i uređaja za loženje i poduzimanje 
mjera za sprječavanje opasnosti od požara, 
eksplozije, trovanja i zagađivanja zraka kako 
ne bi nastupile štetne posljedice za život i 
zdravlje ljudi i okoliš zbog neispravnih dimo-
vodnih objekata i uređaja za loženje.

 3. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova 
daje se na rok od 5 (pet) godina koji započinje 
teći od dana sklapanja ugovora o koncesiji 
između davatelja koncesije i koncesionara.

 4. Koncesionar je dužan komunalnu djelatnost 
dimnjačarskih poslova za koju mu je dana 
koncesija obavljati trajno i kvalitetno u skladu 
sa svim pozitivnim propisima koji se na tu dje-
latnost odnose, a naročito sukladno Zakonu o 
komunalnom gospodarstvu, Zakonu o zaštiti 
od požara i općinskoj Odluci o obavljanju 
dimnjačarskih poslova na području Općine 
Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 44/11).

 5. Mjesečna naknadu za koncesiju u iznosu od 
150,00 kuna i plaća se u korist proračuna 
Općine Gvozd na temelju ispostavljenog ra-
čuna do 15.-tog u mjesecu za tekući mjesec.

 6. Koncesionar je obvezan prilikom pružanja uslu-
ga primjenjivati cjenik usluga koji je dostavio 
u ponudi na natječaj za davanje koncesije. 
Koncesionar je dužan prilikom promjene 
cijene usluga pribaviti prethodnu suglasnost 
općinskog načelnika Općine Gvozd na način 
propisan odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu.

 7. Davatelj koncesije sklopit će s koncesionarom 
Ugovor o koncesiji kojim će regulirati me-
đusobna prava i obveze po isteku razdoblja 
mirovanja koje iznosi 15 dana od dana do-
stave ponuditelju, a najkasnije 10 dana od 
dana isteka razdoblja mirovanja, a u slučaju 
pokrenutog žalbenog postupka, Ugovor o 
koncesiji sklopit će se kada Odluka o davanju 
koncesije postane izvršna, a najkasnije u roku 
od 10 dana od izvršnosti iste.
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 8. Ugovor o koncesiji u ime Općine Gvozd kao da-
vatelja koncesije sklopit će Općinski načelnik 
Općine Gvozd sukladno članku 14. stavku 1. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

 9. Ova Odluka bez odgode zajedno s preslikom 
Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, KLASA: 
363-02/16-01/21, URBROJ: 2176/09-02-16-
6 od 5. prosinca 2016. godine dostavlja se 
jedinom ponuditelju na dokaziv način.

 10. Ova Odluka objavit će se u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 
i u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd. 

O b r a z l o ž e n j e

Općina Gvozd je, kao davatelj koncesije je zbog 
isteka koncesije u prethodnom petogodišnjem razdoblju, 
pokrenula postupak davanja koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na po-
dručju Općine Gvozd slanjem Obavijesti o namjeri 
davanja navedene koncesije, koja je objavljena u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 
Hrvatske dana 31. listopada 2016. godine pod brojem 
2016/S 01K-0024042. 

Nakon isteka roka za dostavu ponuda Stručno po-
vjerenstvo za provedbu postupka za davanje predmetne 
koncesije (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) 
je dana 5. prosinca 2016. godine s početkom u 11,00 
sati izvršilo javno otvaranje pristiglih ponuda o čemu 
je sastavljen poseban Zapisnik o otvaranju ponuda 
KLASA: 363-02/16-01/21, URBROJ: 2176/09-02-16-5, 
na kojem je utvrđeno da je pristigla 1 (jedna) ponuda, 
i to Dimnjačarske radnje »KUŠAN«, vlasnika Tihomira 
Kušana iz Gline, Prekopa 10, OIB: 26876684319.

Istog dana 5. prosinca 2016. godine, s početkom 
u 11,15 sati Stručno povjerenstvo je izvršilo pregled i 
ocjenu jedine pristigle ponude utvrđeno je da je ponuda 
po obliku potpuna i sastavljena sukladno dokumentaciji 
za nadmetanje, da ne postoje razlozi za isključenje 
ponuditelja, da je ponuditelj sposoban za ostvarivanje 
predmetne koncesije jer je dostavio tražene dokaze o 
pravnoj i poslovnoj sposobnosti, financijskoj sposobnosti 
i tehničkoj i stručnoj sposobnosti, da je dostavljeno 
jamstvo za ozbiljnost ponude, da je ponuđena konce-
sijska naknada u visini od 150,00 kuna koja je viša od 
početnog iznosa koncesijske naknade, slijedom čega 
je ponuda utvrđena prihvatljivom i rangirana sukladno 
kriteriju za odabir ponude a to je najviša ponuđena 
naknada za koncesiju kao najpovoljnija ponuda, te je 
Stručno povjerenstvo predložilo nadležnom tijelu Općine 
Gvozd da se kao najpovoljnija ponuda za obavljanje 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na po-
dručju Općine Gvozd odabere ponuda Dimnjačarske 
radnje »KUŠAN«, vlasnika Tihomira Kušana iz Gline, 
Prekopa 10, OIB: 26876684319, što je konstatirano 
u preslikom Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, 
KLASA: 363-02/16-01/21, URBROJ: 2176/09-02-16-6.

Slijedom gore izloženog, na prijedlog Stručnog 
povjerenstva, odlučeno je kao u točki 1. ove Odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 

5 (pet) dana od dana primitka iste.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku i predaje Dr-

žavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, 
Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, neposredno ili 
preporučenom pošiljkom kao i elektroničkim putem 
ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja 
elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektro-
ničkom potpisu.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka 
za Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne 
nabave i druge stranke postupka, a jedan primjerak 
žalbe na dokaziv način dostavlja se i Općini Gvozd 
kao davatelju koncesije.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: UP/I-363-02/16-01/02
URBROJ: 2176/09-01-16-1
Vrginmost, 22. prosinca 2016. 

Predsjednica Općinskog vijeća
Marica Polojac, v.r.

72.
Na temelju članka 146. Zakona o izmjenama i do-

punama Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 
56/13) i članka 34. stavak 1. alineja 27. Statuta Općine 
Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr, 
6/13 i 17/14), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na 5. 
sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o prijenosu vlasništva komunalne vodne 

građevine - Kanalizacija Gvozd

Članak 1.
Općina Gvozd prenosi komunalnu vodnu građevinu 

u svom vlasništvu Kanalizaciju Gvozd, knjigovodstvene 
vrijednosti od 19.750,00 kuna, bez naknade, u vla-
sništvo javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovod 
i odvodnja Topusko d.o.o., Topusko, Ponikvari 77a.

 
Članak 2.

Vrijednost komunalne vodne građevine iz članka 
1. ove Odluke, temelji se na popisu i procjeni knjigo-
vodstvene vrijednosti komunalne vodne građevine iz 
poslovnih knjiga Općine Gvozd na dan 31. prosinca 
2015. godine.

Članak 3.
Komunalna vodna građevina iz članka 1. ove Od-

luke, prenosi se u viđenom i zatečenom stanju na dan 
donošenja ove Odluke.

Javni isporučitelj vodne usluge dužan je komunalnu 
vodnu građevinu predanu u vlasništvo i na upravljanje 
održavati, čuvati i koristiti za namjenu kojoj služi.



Stranica 4136 - Broj 68 »SLUŽBENI VJESNIK« Subota, 31. prosinca 2016.

Članak 4.
Na temelju ove Odluke javni isporučitelj vodne us-

luge Vodovod i odvodnja Topusko d.o.o. evidentirat će 
komunalnu vodnu građevinu iz članka 1. ove Odluke 
kao imovinu u svojim poslovnim knjigama, a Općina 
Gvozd će istu isknjižiti iz svojih poslovnih knjiga.

Članak 5.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gvozd da 

poduzme sve potrebne mjere i radnje za provedbu ove 
Odluke i zaključi ugovor o prijenosu komunalnih vodnih 
građevina s javnim isporučiteljem vodne usluge kojim 
će se regulirati međusobna prava i obveze.

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

objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 325-01/16-01/02
URBROJ: 2176/09-01-16-1
Vrginmost, 22. prosinca 2016.

Predsjednica Općinskog vijeća
Marica Polojac, v.r.

73.
Na temelju članka 57. stavak 9. Poslovnika Općin-

skog vijeća Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 
26/09, 6/13 i 19/14), Općinsko vijeće Općine Gvozd, 
na 5. sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine, 
donijelo je

Z A K L J U Č A K

I.
Prima se na znanje informacija Vodovod i odvodnja 

Topusko d.o.o. o aktivnostima na realizaciji projekta i 
problemu stavljanja u funkciju kanalizacije užeg naselja 
Vrginmost, broj: 184/16 od 21. prosinca 2016. godine.

II.
Obvezuje se Vodovod i odvodnja Topusko d.o.o. da 

za iduću sjednicu Općinskog vijeća, o čijem terminu 
održavanja će biti pravovremeno obaviješteni, dostavi 
Općinskom vijeću Općine Gvozd troškovnik i dinamiku 
radnji koje je potrebno poduzeti u provedbi aktivnosti 
radi ishodovanja lokacijske dozvole za navedenu gra-
đevinu, da bi Općinsko vijeće raspolagalo potrebnim 
informacijama za donošenje odluke o načinu sudjelo-
vanja Općine Gvozd u provedbi navedenih aktivnosti 
i snošenju njihovih troškova.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/16-01/26
URBROJ: 2176/09-01-16-4
Vrginmost, 22. prosinca 2016.

Predsjednica Općinskog vijeća
Marica Polojac, v.r.

74.
Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15) 
i članka 34. stavak 1. točka 27. Statuta Općine Gvozd 
(»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr., 6/13 i 
19/14), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na 5. sjednici 
održanoj 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite 

za 2017. godinu s trogodišnjim financijskim 
učincima

I.
Usvaja se Plan razvoja sustava civilne zaštite za 

2017. godinu s trogodišnjim financijskim učincima, 
koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od 

dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2176/09-01-16-1
Vrginmost, 22. prosinca 2016.

Predsjednica Općinskog vijeća
Marica Polojac, v.r.

75.
Temeljem članka 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15) 
i članka 34. stavak 1. alineja 27. Statuta Općine Gvozd 
(»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr., 6/13 i 
19/14), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na 5. sjednici 
održanoj 22. prosinca 2016. godine, na prijedlog op-
ćinskog načelnika Općine Gvozd, usvojilo je

P L A N 
razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu  

s trogodišnjim financijskim učincima
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Članak 1.

Zakonom o sustavu civilne zaštite (»Narodne no-
vine«, broj 82/15) definirano je da predstavničko tijelo 
u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja 
analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne 
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Članak 2.

Općina Gvozd ovim Planom utvrđuje aktivnosti koje 
će provoditi u tijeku 2017. godine radi unaprjeđenja 
sustava civilne zaštite s ciljem povećanja stupnja si-
gurnosti građana od mogućih nepogoda na području 
Općine Gvozd, sukladno Proračunu za 2017. godinu 
i proračunskoj projekciji. 

Članak 3.

Sukladno Smjernicama za organizaciju i razvoj 
sustava civilne zaštite na području Općine Gvozd za 
razdoblje 2016. - 2019. godine, u suradnji sa DVD-om 
Gvozd, potrebno je provoditi edukaciju stanovništva iz 
područja protupožarne zaštite i poduzimati preventivne 
mjere zaštite od požara.

Članak 4.
Tijekom 2017. godine pokrenuti postupak za uskla-

đivanje sustava civilne zaštite s novim propisima, a 
sve sukladno donesenim propisima po nadležnim 
državnim i regionalnim tijelima. 

Članak 5.
Tijekom 2017. godine planira se poboljšati opre-

mljenost postrojba civilne zaštite opremom i tehničkim 
sredstvima te osigurati obuku pripadnika postrojbe i 
upoznati ih s potencijalnim opasnostima koje mogu 
ugroziti život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara na 
području Općine Gvozd.

Članak 6.
Za provedbu planiranih mjera Općina Gvozd će u 

osigurati potrebna novčana sredstva u Proračunu za 
2017. godinu.

Članak 7.
Za razvoj sustava civilne zaštite, Općina Gvozd 

planira osigurati novčana sredstva prikazana u tabeli 
trogodišnjeg financijskog plana.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2176/09-01-16-2
Vrginmost, 22. prosinca 2016.

Predsjednica Općinskog vijeća
Marica Polojac, v.r.

76.
Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15) 
i članka 34. stavak 1. točka 27. Statuta Općine Gvozd 
(»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr., 6/13 i 
19/14), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na 5. sjednici 
održanoj 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite 

na području Općine Gvozd u 2016. godini

TABELA TROGODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA

Sredstva za razvoj sustava civilne zaštite Općine Gvozd
R. 
br. Naziv subjekta 2017. godina 2018. godina 2019. godina

1. Društvo Crvenog križa Gvozd 60.000,00 kn 80.000,00 kn 80.000,00 kn
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gvozd 72.275,00 kn 200.000,00 kn 200.000,00 kn
3. Opremanje postrojbe civilne zaštite 10.000,00 kn 20.000,00 kn 30.000,00 kn

Ukupno 142.275,00 kn 300.000,00 kn 310.000,00 kn

I.
Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite 

na području Općine Gvozd u 2016. godini, koja čini 
sastavni dio ovog Zaključka.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od 

dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01/16-01/05
URBROJ: 2176/09-01-16-1
Vrginmost, 22. prosinca 2016.

Predsjednica Općinskog vijeća
Marica Polojac, v.r.

77.
Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15) 
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i članka 34. stavak 1. alineja 27. Statuta Općine Gvozd 
(»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr., 6/13 i 
19/14), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na 5. sjednici 
održanoj 22. prosinca 2016. godine, na prijedlog op-
ćinskog načelnika Općine Gvozd, usvojilo je

A N A L I Z U  S T A N J A
sustava civilne zaštite na području Općine 

Gvozd u 2016. godini

Zakonom o sustavu civilne zaštite (»Narodne novi-
ne«, broj 82/15) uređuje se sustav i djelovanje civilne 
zaštite, prava i obveze tijela državne uprave, jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih 
i fizičkih osoba, osposobljavanje za potrebe sustava 
civilne zaštite, financiranje civilne zaštite, upravni i 
inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i 
druga pitanja važna za sustav civilne zaštite.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, 
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite 
i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama 
i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku 
Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti 
(preventivne, planske, organizacijske, operativne, nad-
zorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze 
sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava 
civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i 
funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno 
nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja 
rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju 
Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-
tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja 
posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, 
područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje 
resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i 
građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 
katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na 
prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica 
velike nesreće i katastrofe.

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
 
Općinsko vijeće Općine Gvozd je na sjednici održanoj 

13. listopada 2011. godine usvojilo Procjenu ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 
od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih 
nesreća, te Plan zaštite i spašavanja Općine Gvozd.

Iz usvojene Procjene, vidljivo je da je područje Općine 
Gvozd ugroženo mogućim opasnostima i prijetnjama 
svih navedenih prirodnih i civilizacijskih katastrofa, 
osim pucanja hidroakumulacijskih brana. Obzirom 
na velike šumske površine, slabu naseljenost i velike 
površine zapuštenih poljoprivrednih gospodarstava, 
područje Općine posebno je ugroženo požarima otvo-
renog prostora, a izloženo je i potresima (stupanja 7-8 
MCS), nuklearnim nesrećama (na udaljenosti od 1.000 
km od teritorija Općine u pogonu se nalazi ukupno 40 
nuklearnih elektrana, udaljenost NE Krško je svega 
70-ak kilometara), istjecanjem opasnih tvari iz gospo-
darskih subjekata i prometnih sredstava (mogućnost 

zagađenja vodotoka, izvora i tla opasnim tvarima), te 
epidemiološkim i sanitarnim opasnostima. Opasnost 
prijeti i od terorističkih djelovanja.

U provođenju aktivnosti civilne zaštite prvenstveno 
se angažiraju pravne osobe te službe i udruge koje 
se u okviru svoje redovne djelatnosti bave određenim 
vidovima zaštite i spašavanja.

Na području Općine Gvozd na sprečavanju na-
stanka, ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 
nepogoda i civilizacijskih katastrofa angažiraju se 
sljedeći pravni subjekti:

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gvozd - broji 
20 operativnih članova te raspolaže sa 2 na-
valna vozila i jednim zapovjednim vozilom, s 
kompletnom pripadajućom opremom, a za sva 
vozila su uređene garaže

2. Komunalno Topusko d.o.o. - vrši komunalne 
usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada 

3. Vodovod i odvodnja Topusko d.o.o. - vrši komu-
nalne usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje,

4. Komunalac Gvozd d.o.o. - vrši održavanje ne-
razvrstanih cesta na području Općine

5. Općinsko društvo Crvenog križa Gvozd - zajed-
no sa Hrvatskim Crvenim križom i Zajednicom 
društva Crvenog križa SMŽ, čini važnu okosnicu 
sustava civilne zaštite

6. Veterinarska stanica Gvozd d.o.o.
Ostale pravne osobe angažiraju se sukladno potre-

bama i ustroju službi zaštite i spašavanja i propisanim 
nadležnostima: 

 1. Hrvatske ceste, Ceste Karlovac d.o.o. - Nad-
cestarija Topusko

 2. Hrvatske vode - VGI Banovina, Vodoprivreda 
d.d. Sisak

 3. HEP - Elektra Sisak
 4. HEP - Elektra Jastrebarsko
 5. HEP - Elektra Karlovac
 6. Hrvatske šume d.o.o. - šumarija Gvozd
 7. Dom zdravlja Petrinja - Ispostava Topusko
 8. Policijska postaja Vrginmost
 9. Centar za socijalnu skrb Glina, Podružnica 

Topusko - ured Vrginmost
 10. Lovačko društvo »Šljuka«, Lasinja
 11. Lovačko društvo »Petrova Gora«, Vrginmost
 12. Osnovna škola Gvozd
 13. Mobilizirani građani i MTS pravnih i fizičkih 

osoba.
U slučaju da pravne osobe, službe i udruge koje 

se u okviru svoje redovne djelatnosti bave određenim 
vidovima zaštite i spašavanja nisu u mogućnosti sami 
učinkovito provesti mjere zaštite i spašavanja, a prijeti 
opasnost nastanka katastrofe ili veće nesreće, na 
zahtjev načelnika Općine aktivira se Stožer zaštite i 
spašavanja Općine Gvozd imenovan Rješenjem Općin-
skog vijeća Općine Gvozd od 22. srpnja 2013. godine.

Stožer zaštite i spašavanja jedinice lokalne samo-
uprave, kao stručno operativno i koordinativno tijelo, 
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FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

R. 
br. Opis stavke u proračunu Realizirano u 

2016. (kn)
Planirano za 

2017. (kn)
1. VATROGASTVO

(opremanje, angažiranje i sl. DVD-a) 55.683,37 71.280,00
2. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 

REDOVNA DJELATNOST
(javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture, Hitna pomoć, 
javno zdravstvo, socijalna skrb, veterinarska služba, zaštita okoliša, 
pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje i dr.) 900.000,00 1.150.000,00

3. UDRUGE GRAĐANA
(Crveni križ, Gorska služba spašavanja i dr.) 50.000,00 60.000,00

4. CIVILNA ZAŠTITA
(opremanje, osposobljavanje, angažiranje, osiguranje uvjeta za 
evakuaciju, zbrinjavanje i druge mjere i aktivnosti u zaštiti i spašavanju) 0,00 10.000,00
UKUPNO 1.005.683,37 1.291.280,00

Temeljem navedenog, može se zaključiti da su u 
2016. godini, na području Općine Gvozd, poduzete 
sve mjere, radnje i postupci subjekata uključenih u 
sustav civilne zaštite, sukladno zakonskim i drugim  
propisima. 

U okviru raspoloživih sredstava potrebno je podu-
zimati daljnje aktivnosti na opremanju svih subjekata 
civilne zaštite te podizanju sustava zaštite i spašavanja 
na viši nivo od dosadašnjeg.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01/16-01/05
URBROJ: 2176/09-01-16-2
Vrginmost, 22. prosinca 2016.

Predsjednica Općinskog vijeća
Marica Polojac, v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

10.
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša 

(»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13 i 78/15), član-
ka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i 
programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 64/08) i 
članka 45. Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, 
broj 26/09, 46/11 - ispr., 6/13 i 19/14), općinski na-
čelnik Općine Gvozd dana 29. prosinca 2016. godine,  
donio je 

O D L U K U
o započinjanju postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog 
razvojnog programa Općine Gvozd 2015. - 2020.

Članak 1.
Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak 

ocjene kojom se odlučuje o potrebi provedbe strateš-
ke procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog 
programa Općine Gvozd 2015.- 2020.

u katastrofama i velikim nesrećama pruža stručnu 
potporu općinskom načelniku, koji izravno zapovijeda 
operativnim snagama zaštite i spašavanja na području 
Općine. Operativne snage zaštite i spašavanja na 
području Općine djeluju na temelju odluka općinskog 
načelnika.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka kata-
strofe ili velike nesreće na području Općine, načelnik 
ima pravo i obavezu mobilizirati sve ljudske i mate-
rijalno-tehničke resurse sa područja Općine, kako bi 
se spriječile, ublažile i uklonile posljedice, sukladno 
Planu zaštite i spašavanja.

U slučaju da su svi mobilizirani ljudski i materijalno 
- tehnički kapaciteti nedovoljni da spriječe katastrofu ili 
veliku nesreću ili ublaže i otklone posljedice nastanka 
istih, načelnik putem jedinstvenog sustava veze 112, 
traži pomoć Županijskog stožera zaštite i spašavanja.

Odlukom Općinskog vijeća od 9. lipnja 2011. godine 
formirana je postrojba Civilne zaštite opće namjene koja 
broji 35 članova. Za članove postrojbe CZ osigurano 
je 27 kompleta opreme obveznika CZ koji su pohra-
njeni u skladištu Civilne zaštite. Nabava preostalih 8 
kompleta opreme nije realizirana u 2016. godini zbog 
nedostatka financijskih sredstava u Proračunu.
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Postupak izrade Strateškog razvojnog programa 
Općine Gvozd za razdoblje 2015. - 2020. godine 
započeo je donošenjem Odluke o izradi Strateškog 
razvojnog programa Općine Gvozd (»Službeni vje-
snik«, broj 10/15).

Članak 2.
Nositelj izrade Strateškog razvojnog programa 

Općine Gvozd 2015. - 2020. (u daljnjem tekstu: 
Strategija) i tijelo nadležno za provođenje postup-
ka ocjene o potrebi strateške procjene je Općina 
Gvozd, Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu:  
Općina).

Izrađivač Strategije je Razvojna agencija Sisačko-
moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.za poticanje 
gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje, 
Rimska 28, 44000 Sisak.

Članak 3.
Razlozi za izradu Strategije su sljedeći:
- Strategija predstavlja strateški razvojni dokument 

Općine Gvozd,
- Strategijom se definiraju razvojni pravci dje-

lovanja Općine kako bi se doprinijelo bržem, 
učinkovitijem upravljanju i razvoju zajednice,

- Strategijom se lakše, učinkovitije i transparentnije 
definiraju razvojni projekti koji se financiraju iz 
Proračuna Općine, odnosno transparentnije 
i učinkovitije se prati utrošak proračunskih 
sredstava Općine,

- Strategija je osnova za buduće korištenje 
bespovratnih sredstava Europske unije u pro-
gramskom razdoblju 2015.- 2020. (usklađena sa 
nacionalnim strateškim dokumentima te župa-
nijskim razvojnim dokumentima na regionalnoj  
razini,

- Strategija predstavlja dokument čijom realiza-
cijom se doprinosi osiguranju malih lokalnih 
zajednica kakva je Općina Gvozd.

Članak 4.
Ciljevi Strategije su sljedeći:
- gospodarski razvoj i nova radna mjesta,
- održivo korištenje prirodnih resursa i kulturno-

povijesne baštine,
- unaprjeđenje kvalitete života stanovnika i ra-

zvijena društvena infrastruktura.
Programska polazišta na kojima će se temeljiti 

izrada i provedba Strategije jesu sljedeća: ruralni 
razvoj, podrška razvoju turizma kako ruralnog tako 
i onog baziranog na prirodnim i kulturno-povijesnim 
resursima, unaprjeđenje javne i komunalne infra-
strukture, društvene infrastrukture, zaštita i održivo 
korištenje kulturne baštine, kvalitetno prostorno i 
projektno planiranje, razvoj ljudskih potencijala, una-
prjeđenje zdravstvene i socijalne zaštite, jačanje par-
tnerstva, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, 
gospodarenje otpadom i primjena obnovljivih izvora  
energije.

Članak 5.
Obuhvat Strategije određen je granicama Općine 

Gvozd, sukladno Zakonu o područjima županija, gradova 
i općina u Republici Hrvatskoj. Strategija je koncipirana 
tako da odgovori na pitanja i ocjeni dosadašnji razvoj 
i stanje a što je u funkciji planiranja budućeg razvoja. 
U tom kontekstu analizirani su sljedeći podaci: opći 
i demografski podaci, prirodni resursi, infrastruktura, 
komunalna djelatnost, društvene djelatnosti, stanje 
razvijenosti gospodarstva itd.

Članak 6.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene 

o potrebi strateške procjene Strateškog razvojnog 
programa Općine Gvozd 2015. - 2020., provode se 
sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Na-
rodne novine«, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe 
o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na 
okoliš (»Narodne novine«, broj 64/08), sa sljedećim 
utvrđenim redoslijedom:

 1. Općinski načelnik Općine Gvozd donosi Odluku 
o započinjanju postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš Stra-
teškog razvojnog programa Općine Gvozd 
2015. - 2020.

 2. Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd, kao 
nadležno tijelo, započet će postupak ocjene o 
potrebi strateške procjene Strateškog razvoj-
nog programa Općine Gvozd 2015. - 2020., u 
roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

 3.  Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd pribavit 
će mišljenja tijela i osoba određenih posebnim 
propisima (navedeni u članku 7. Odluke), te 
će se istima, uz zahtjev za davanje mišljenja o 
potrebi strateške procjene dostaviti: Odluku o 
izradi Strateškog razvojnog programa Općine 
Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 10/15), ovu 
Odluku radi uvida u ciljeve i razloge donoše-
nja, te konačnu verziju Strateškog razvojnog 
programa Općine Gvozd 2015. - 2020., radi 
uvida u programska polazišta iste.

 4. Tijela i osobe određene posebnim propisom 
iz članka 7. ove Odluke, dati će mišljenje o 
potrebi strateške procjene, te ga u roku od 30 
dana od dana zaprimanja zahtjeva, dostaviti 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gvozd.

 5. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne 
novine«, broj 80/13, Općina će Ministarstvu 
za zaštitu okoliša i energetike, Upravi za 
zaštitu prirode, podnijeti zahtjev za provedbu 
postupka ocjene prihvatljivosti za ekološ-
ku mrežu. Ako Ministarstvo zaštite okoliša 
i energetike isključi mogućnost značajnih 
negativnih utjecaja Strategije na ekološku 
mrežu, dat će mišljenje da je Strategija pri-
hvatljiva za ekološku mrežu. Ako Ministarstvo 
ne isključi mogućnost značajnih negativnih 
utjecaja Strategije na ekološku mreže, daje 
obvezujuće mišljenje da je obvezna proved-
ba Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku 
mrežu u kojem se slučaju obvezno provodi i 
postupak Strateške procjene.
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 6. Prije donošenja Odluke u postupku ocjene u kojem 
Općina potvrđuje da je za Strategiju potrebno 
ili nije potrebno provesti postupak strateške 
procjene, Općina je dužna o provedenom 
postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog 
odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke župani-
je, pri čemu je obvezano dostaviti prijedlog 
Odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka 
ocjene.

 7. Ako se nakon pribavljenog mišljenja Upravnog 
odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, 
u postupku ocjene o potrebi strateške procjene 
utvrdi da Strateški razvojnog programa Općine 
Gvozd 2015. - 2020. ima vjerojatno značajan 
utjecaj na okoliš, općinski načelnik Općine 
Gvozd donosi odluku o obvezi provedbe 
strateške procjene.

 8.  Ako se nakon pribavljenog mišljenja Upravnog 
odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, 
u postupku ocjene o potrebi strateške procje-
ne utvrdi da Strateški razvojnog programa 
Općine Gvozd 2015. - 2020. nema vjerojatno 
značajan utjecaj na okoliš, općinski načelnik 
Općine Gvozd donosi odluku da nije potrebno 
provesti stratešku procjenu.

 9.  O odlukama iz točke 7. i 8. Općina je dužna 
informirati javnost i zainteresiranu javnost 
sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoli-
ša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13 i 
78/15) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 
zaštite od okoliša (»Narodne novine«, broj 
64/08).

Članak 7.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa 
Općine Gvozd 2015. - 2020., sudjelovat će sljedeća 
tijela i osobe:

 1.  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava 
za zaštitu prirode, 10000 Zagreb, Radnička 
cesta 80,

 2.  Ministarstvo poljoprivrede, 10000 Zagreb, Ulica 
grada Vukovara 78,

 3.  Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne 
baštine, Konzervatorski odjel u Sisku, 44000 
Sisak, Nikole Tesle 17,

 4.  Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel 
za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša, 44000 Sisak, S. i A. Radića 36,

 5.  Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za 
poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, 
44000 Sisak, S. i A. Radića 36,

 6.  Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel 
za gospodarstvo, regionalni razvoj i fon-
dove Europske unije, 44000 Sisak, S. i A.  
Radića 28,

 7.  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim pri-
rodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke 
županije, 44317 Popovača, Sisačka bb,

 8.  Zavod za javno zdravstvo Sisačko-mosla-
vačke županije, 44000 Sisak, Ulica kralja  
Tomislava 1,

 9.  Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za 
srednju i donju Savu, 25000 Slavonski Brod, 
Šetalište braće Radić 22,

 10. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava 
za mali sliv »Banovina«, 44000 Sisak, Obala 
Ruđera Boškovića 11

 11.  Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke 
županije, 44000 Sisak, A. Cuvaja 16,

 12.  Hrvatske šume, Uprava Šuma Podružnica 
Karlovac, 47000 Karlovac, Put Davorina  
Trstenjaka 1,

 13.  HEP ODS d.o.o. Elektra Sisak, 44000 Sisak, 
Kralja Tomislava 42.

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka, dužna su u 
roku od 30 dana od primitka zahtjeva, dostaviti mišlje-
nje o potrebi strateške procjene na temelju kriterija za 
utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Strateškog 
razvojnog programa Općine Gvozd 2015. - 2020. na 
okoliš sukladno Uredbi o informiranju i sudjelovanju 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite od 
okoliša (»Narodne novine«, broj 64/08), te ga dostaviti 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gvozd.

Članak 8.
Općina Gvozd je dužna informirati javnost sukladno 

odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, 
broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o informiranju i 
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanji-
ma zaštite od okoliša (»Narodne novine«, broj 64/08), 
kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane 
javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd 
i na web stranici Općine Gvozd www.gvozd.hr.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 351-03/16-01/02
URBROJ: 2176/09-02-16-1
Vrginmost, 28. prosinca 2016.   

 
Općinski načelnik

Branko Jovičić, dipl.ing., v.r.

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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R J E Š E N J E 
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i 

primatelja akata u uredskom poslovanju Općine 
Gvozd za 2017. 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  
  GVOZD

Članak 4.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesni-

ku« Općine Gvozd, a primjenjivat će se od 1. siječnja 
2017. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 035-02/16-01/01
URBROJ: 2176/09-02-16-1
Vrginmost, 28. prosinca 2016.

Općinski načelnik
Branko Jovičić, dipl.ing., v.r.

12.
Na temelju članka 7. Zakona o sustavu unutarnjih 

kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 
78/15) i članka 40. Statuta Općine Gvozd (»Službeni 
vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr., 6/13 i 19/14), op-
ćinski načelnik Općine Gvozd donosi

U P U T U
o načinu komunikacije između Općine Gvozd  

i proračunskih korisnika

1. UVOD

Ovom Uputom uređuje se način komunikacije između 
Općine Gvozd i njenih proračunskih korisnika vezano 
uz koordinaciju aktivnosti u cilju učinkovite provedbe:

- Zakona o proračunu, provedbenih propisa i 
uputa

- Zakona o fiskalnoj odgovornosti, provedbenih 
propisa i uputa

- Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom 
sektoru, provedbenih propisa i uputa

2. PRORAČUNSKI KORISNICI OPĆINE GVOZD

Proračunski korisnici Općine Gvozd su:
- Knjižnica I čitaonica Gvozd
- Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Gvozd

3. PLANIRANJE PRORAČUNA / FINANCIJSKOG 
PLANA

Metodologija za izradu prijedloga financijskog 
plana odnosno proračuna jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave propisana je Zakonom o 
proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira 
provedba Zakona, posebno Pravilnikom o proračun-
skom računovodstvu i računskom planu, Pravilnikom 
o proračunskim klasifikacijama, kao i Uputama Mini-
starstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne 
i područne (regionalne) samouprave.

Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd, nakon 
primitka uputa za izradu proračuna jedinice lokalne 
i područne (regionalne) samouprave od Ministarstva 
financija, dostavlja proračunskim korisnicima upute za 
izradu financijskog plana, te određuje rok za dostavu 
prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika.

4. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA / FINANCIJSKOG 
PLANA

Isplate proračunskom korisniku vrše se na teme-
lju zahtjeva proračunskog korisnika koji se dostavlja 
općinskom načelniku.

Zahtjev za sredstva mora biti u skladu s financij-
skim planom proračunskog korisnika, kako u odnosu 
na vrstu troška tako i u odnosu na planirani iznos.
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Općinski načelnik odobrava isplatu potpisom na 
zahtjevu, a nakon dostave odobrenog zahtjeva raču-
novodstvu vrši se isplata odobrenih sredstava.

5. IZVJEŠTAVANJE

Proračunski korisnici Općine Gvozd dužni su Općini 
Gvozd dostaviti slijedeće financijske izvještaje:

- za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka i od 
1. siječnja do 30. rujna: izvještaj o prihodima 
i rashodima primicima i izdacima u roku od 10 
dana po isteku izvještajnog razdoblja

- za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja: izvještaj 
o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, 
izvještaj o obvezama i bilješke u roku od 10 
dana po isteku izvještajnog razdoblja

- za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca: 
bilancu, izvještaj o prihodima i rashodima, pri-
micima i izdacima, izvještaj o rashodima prema 
funkcijskoj klasifikaciji, izvještaj o promjenama 
u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, izvještaj 
o obvezama i bilješke do 31. siječnja tekuće 
godine za prethodnu godinu.

6. SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA

Proračunski korisnici obvezni su provoditi aktivnosti 
u vezi razvoja unutarnjih kontrola i planirati aktivnosti 
na otklanjanju uočenih nepravilnosti

Čelnik proračunskog korisnika dužan je izjavu o 
fiskalnoj odgovornosti s prilozima dostaviti Općini 
Gvozd u zakonskom roku.

Općina Gvozd će izvršiti formalnu i suštinsku kontrolu 
dostavljene izjave i upitnika o fiskalnoj odgovornosti.

Formalna provjera dostavljene izjave i upitnika 
o fiskalnoj odgovornosti provodi se na način da se 
utvrdi jesu li:

- predani svi propisani dokumenti,
- u izjavama čelnika proračunskog korisnika na-

vedena područja za koja je u upitniku o fiskalnoj 
odgovornosti utvrđeno da postoje slabosti i 
nepravilnosti,

- za utvrđene slabosti i nepravilnosti sastavljeni 
planovi otklanjanja slabosti i nepravilnosti i

- za planove otklanjanja slabosti i nepravilnosti 
iz prethodnog razdoblja izrađena izvješća o 
otklonjenim slabostima i nepravilnostima.

Ukoliko se utvrdi da nisu dostavljeni svi propisani 
dijelovi izjave o fiskalnoj odgovornosti, općinski na-
čelnik će pozvati proračunskog korisnika za dopunu 
dostavljene izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Suštinska provjera sadržaja izjave o fiskalnoj od-
govornosti provodi se na odabranom uzorku pitanja 
iz upitnika o fiskalnoj odgovornosti na način da se od 
proračunskog korisnika zatraži dostava preslika doku-
mentacije na temelju koje je dat potvrdan ili djelomično 
potvrdan odgovor u upitniku o fiskalnoj odgovornosti.

Čelnik proračunskog korisnika obvezan je voditi 
računa o rizicima koji bi mogli biti prijetnja ostvarenju 
ciljeva te u skladu s očekivanim rizicima provoditi 
prikladne i učinkovite prethodne i naknadne kontrole.

Čelnik proračunskog korisnika dužan je provoditi 
aktivnosti za smanjenje rizika koje su usmjerene na:

- očuvanje vrijednosti imovine kojom raspolaže 
proračunski korisnik,

- sprječavanje nastanka obveza na teret pro-
računskog korisnika za koje nisu osigurana 
sredstva u Proračunu Općine Gvozd, odnosno 
financijskom planu proračunskog korisnika.

7. ZAVRŠNA ODREDBA

Ova Uputa stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-09/16-01/01
URBROJ: 2176/09-02-16-1
Vrginmost, 27. prosinca 2016.

Općinski načelnik
Branko Jovičić, dipl.ing., v.r.

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

3.
Na temelju Uredbe o uredskom poslovanju (»Na-

rodne 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 i 34/16) pročelnica Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Hrvatska Dubica donosi

R J E Š E N J E
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i 

primatelja akata Općine Hrvatska Dubica  
tijekom 2017. 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 


