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1.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak i 
123/17) i članka 30. stavka 1. točke 1. Statuta Grada 
Gline (»Službeni vjesnik«, broj 16/13 i 22/14), Gradsko 
vijeće Grada Gline, na 6. sjednici održanoj 12. veljače 
2018. godine, donijelo je 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Gline

Članak 1.
U članku 1. dodaje se stavak 2. i glasi: »Izrazi u 

ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se 
jednako na muški i ženski rod.«. 

Članak 2.
U članku 5. dodaje se stavak 4. koji glasi: »Grb i 

zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu 
Republike Hrvatske i drugim propisima.«. 

Članak 3.
Članak 18. mijenja se i glasi: »Gradonačelnik i 

njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu 
se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika 
i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim 
može predložiti 2/3 članova Gradskog vijeća ili 20% 
ukupnog broja birača u Gradu Glini.«

Članak 4.
Članak 19. mijenja se i glasi: 
»Ako je raspisivanje referenduma za pitanja iz 

članka 17. ovog Statuta predložila najmanje jedna 
trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je ras-
pisivanje referenduma predložio gradonačelnik te ako 
je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća 
mjesnih odbora, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se 
o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, do-

nijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 
dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju 
referenduma donosi se većinom glasova svih članova 
Gradskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od 
ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik Gradskog 
vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog središ-
njem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana 
od zaprimanja prijedloga.

 Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokal-
nu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 
60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog 
prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen 
od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendum-
sko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o 
utvrđenom dostaviti predstavničkom tijelu. 

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi 
da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat će 
referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. 

Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom 
je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena 
žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim 
upravnim sudom Republike Hrvatske.

Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni refe-
rendum o pitanjima iz svog djelokruga.«

Članak 5.
Iza članka 19. dodaje se članak 19a
»Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gra-

donačelnika i njegovog zamjenika izabranog zajedno 
s njim predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, Odluku 
o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelni-
ka i zamjenika koji je izabran zajedno s njim donosi 
Gradsko vijeće 2/3 većinom glasova svih članova 
Gradskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gra-
donačelnika i njegovog zamjenika izabranog zajedno 
predložilo 20% ukupnog broja birača Grada Gline, pred-
sjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni 
prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku 

GRAD GLINA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
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OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

4.
Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu 

civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15) i članka 
45. Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 
26/09, 46/11 - ispr., 6/13, 19/14 i 4/18), općinski na-
čelnik Općine Gvozd, donosi 

P O S L O V N I K
o radu Stožera civilne zaštite Općine Gvozd

1. Opće odredbe

Članak 1.
Ovim Poslovnikom utrđuje se način rada Stožera 

civilne zaštite Općine Gvozd (dalje u tekstu: Stožer), 
osobito pripremanje, sazivanje i rad na sjednicama 
Stožera, donošenje odluka iz njegovog djelokruga 
rada, prava i dužnosti članova stožera te drugih pitanja.

Članak 2.
Stožer obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o 

sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15), 
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova 
stožera civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 37/16), 
te drugih propisa koji uređuju sustav civilne zaštite.

Članak 3.
Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje 

i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućno-
sti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan 
djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, 
upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja 
poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje 
odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u 
sustavu civilne zaštite.

2. Organizacija rada Stožera

Članak 4.
Sjedište Stožera je u prostorijama Općine Gvozd, 

Trg dr. Franje Tuđmana 6, Vrginmost, ili drugom od-
govarajućem prostoru koji odredi načelnik stožera kao 
pričuvni prostor u slučaju nemogućnosti rada stožera 
na navedenoj adresi.

Članak 5.
Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik 

Stožera, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti 
zamjenik načelnika Stožera. Kada se proglasi velika 
nesreća, rukovođenje preuzima načelnik Općine.

Članak 6.
Pozivanje članova Stožera na sjednicu obavlja 

načelnik Stožera. Ovisno o okolnostima i procjenama 

o mogućnosti nastanka katastrofe ili velike nesreće 
načelnik Stožera može staviti Stožer u stanje priprav-
nosti i po potrebi sazvati sjednicu Stožera.

Članak 7.
Načelnik Stožera predsjedava sjednicama i utvrđuje 

prijedlog dnevnog reda.
Svi članovi Stožera imaju pravo predložiti izmjenu 

ili dopunu dnevnog reda, uz obrazloženje prijedloga.
U slučaju spriječenosti načelnika, sjednicom pred-

sjedava zamjenik načelnika Stožera.

Članak 8.
Stožer, u pravilu, obavlja zadaće uz nazočnost 

većine članova Stožera, a ovisno o vrsti ugroze može 
obavljati poslove i zadaće u užem sastavu, o čemu 
odlučuje načelnik Stožera.

Članak 9.
Radi umanjivanja mogućih posljedica velike nesre-

će i katastrofe načelnik Stožera može izdati usmeni 
nalog ili donijeti odluku za preventivno provođenje 
prisilne evakuacije.

Načelnik Stožera dužan je za usmene naloge iz 
stavka 1. ovoga članka donijeti odluku u pisanom 
obliku, najkasnije u roku od 24 sata od izdavanja 
usmenog naloga.

Odluka iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati 
odredbe o nositelju provedbe, mjerama, vremenu i 
prostoru na kojem se provodi mjera prisilne evakuacije.

Članak 10.
Stožer može od znanstvenih i drugih institucija, 

zavoda, javnih poduzeća i ustanova tražiti pružanje 
stručne pomoći i savjeta, radi poduzimanja učinkovitih 
operativnih mjera za zaštitu pripadnika operativnih 
snaga sustava civilne zaštite, građana, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša.

Članak 11.
Načelnik Stožera određuje koordinatora na loka-

ciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja 
iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju 
i njezine posljedice na terenu te u suradnji s Stože-
rom usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava 
civilne zaštite.

Članak 12.
O radu na sjednici vodi se zapisnik u koji se unosi 

evidencija nazočnih, zaključci, prijedlozi i druga važna 
pitanja sa sjednice Stožera.

Zapisnik iz stavka 1. ovog članka potpisuje načelnik 
Stožera. Svaki član stožera ima pravo tražiti da se 
njegove izjave i prijedlozi unesu u zapisnik.
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Članak 13.
Sjednice Stožera su otvorene ili zatvorene za jav-

nost, o čemu odlučuje načelnik Stožera, a u slučaju 
njegove odsutnosti zamjenik načelnika Stožera.

Članak 14.
Sva priopćenja za javnost, vezano uz rad Stožera, 

daje načelnik Stožera, a u slučaju njegove odsutnosti 
zamjenik načelnika Stožera ili za to određeni član 
Stožera.

Članak 15.
Sredstva za rad Stožera osigurana su u Proračunu 

Općine Gvozd odnosno sukladno zakonskim propisima 
koji uređuju sustav civilne zaštite.

3. Zaključne odredbe

Članak 16.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 810-01/18-01/03
URBROJ: 2176/09-02-18-1
Vrginmost, 27. veljače 2018.

Općinski načelnik
Milan Vrga, v.r.

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 35. stavka 1. točka 1. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - 
pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak i 123/17) i članka 31. 
stavka 1. alineja 1. Statuta Općine Topusko (»Službeni 
vjesnik«, broj 34/09, 10/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 
16/14 i 36/17), Općinsko vijeće Općine Topusko, na 5. 
sjednici održanoj 13. veljače 2018. godine, donijelo je

S T A T U T A R N U  O D L U K U
o izmjenama i dopunama Statuta  

Općine Topusko 

Članak 1.

U Statutu Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj 
34/09, 10/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 16/14 i 36/17), 
u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje 
odnose se jednako na muški i ženski rod.«.

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji 
glasi:

»Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protiv-
ne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.«. 

Članak 3.

U poglavlju VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU, u podnaslovu a) Lokalni 
referendum, riječ »Lokalni«, briše se.

U članku 18. riječ »lokalnog« ispred riječi »refe-
renduma«, briše se.

Članak 4.
U članku 19. stavku 1. riječ »Lokalni«, briše se.
U stavku 4. riječi »Općinsko vijeće dostavit će« 

zamjenjuju se riječima »predsjednik Općinskog vi-
jeća dužan je dostaviti«, a brojka »8« zamjenjuje se 
brojkom »30«.

Članak 5.
U članku 31. stavku 1. alineji 7. riječi »raspolaganju 

ostalom imovinom« i »raspolaganje ostalom imovinom« 
zamjenjuju se riječima »drugom raspolaganju imovi-
nom« i »drugo raspolaganje imovinom«.

Članak 6.
Članak 36. mijenja se i glasi:
»Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na 

redovnim izborima traje do dana stupanja na sna-
gu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju 
sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake 
četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se 
uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 
Općinskog vijeća.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na pri-
jevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata 
Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji 
se održavaju svake četvrte godine sukladno odredba-
ma zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno 
do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike 
Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući man-
dat i nisu opozivi.

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i 
za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u 
skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani 
neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.«.


