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1.

P R O G R A M
rada i Financijski plan Vijeća srpske nacionalne 

manjine Grada Novske za 2021. godinu

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Novske 
(VSNM Grada Novske), radi sudjelovanja srpske 
nacionalne manjine u javnom životu Grada Novske, 
a osobito radi razmatranja i predlaganja uređivanja i 
rješavanja pitanja vezanih s ostvarivanjem i zaštitom 
prava i sloboda srpske nacionalne manjine, predviđa 

više programskih aktivnosti, svih u cilju promocije 
interesa srpske manjine na području Grada, kao i 
razvoja građanskog društva u kojem su manjinska 
prava zaštićena i prihvaćena od većinskog naroda. 
Program će se provoditi u okviru odobrenih sredstava 
od strane Grada. Po mogućnosti, Vijeće će se javljati 
i na otvorene natječaje iz domene javnog sektora, 
u kojima će moći realizirati zadatke i programe iz
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u RH.

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih 
manjina, članak 31., Vijeće srpske nacionalne manjine 
Grada Novske će:
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da je prijavitelj dužan prilikom podnošenja zahtjeva 
dati izjavu o davanju suglasnosti za objavu osobnih 
podataka i iznosu dobivene novčane pomoći.

Prijavitelj je dužan prilikom podnošenja zahtjeva 
za odobravanje novčane pomoći dati izjavu da pod 
kaznenom i materijalnom odgovornosti izjavljuje da u 
postupku dodjele novčane pomoći neće biti dvostrukog 
financiranja za namjenu za koju podnosi zahtjev.

Ostale odredbe u svezi dodjele novčane pomoći 
objavit će se u Javnom pozivu iz članka 7. ove Odluke.

Članak 9.
Prijave za dodjelu sredstava novčane pomoći za 

pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu 
djelatnost razmatra Povjerenstvo od 3 (tri) člana koje 
posebnom odlukom imenuje gradonačelnik, a koje 
je u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, 
poljoprivredu i imovinu.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka zaprima 
prijave s potrebnom dokumentacijom, utvrđuje Pri-
jedlog s listom korisnika novčane pomoći i iznosima 
novčanih pomoći po pojedinačnom korisniku te isti 
upućuje gradonačelniku.

Povjerenstvo iz ovoga članka održava sjednice 
najmanje jednom u 8 (osam) dana.

Na temelju pristiglog Prijedloga iz stavka 2. ovo-
ga članka gradonačelnik donosi Odluku o pravu na 
novčanu pomoć i njenoj isplati ili Odluku o odbijanju 
prijave za dodjelu novčane pomoći.

Odluka iz stavka 1. i Odluka o odobrenju novčane 
pomoći iz stavka 4. ovoga članka objavljuju se na 
internetskim stranicama Grada Petrinje u roku od 15 
(petnaest) dana od dana donošenja, poštujući pritom 
posebne propise o zaštiti osobnih podataka na način 
da je prijavitelj dužan prilikom podnošenja zahtjeva 
dati izjavu o davanju suglasnosti za objavu osobnih 
podataka i iznosu dobivene novčane pomoći.

Prijavitelj je dužan prilikom podnošenja zahtjeva 
za odobravanje novčane pomoći dati izjavu da pod 
kaznenom i materijalnom odgovornosti izjavljuje da u 
postupku dodjele novčane pomoći neće biti dvostrukog 
financiranja za namjenu za koju podnosi zahtjev.

Ostale odredbe u svezi dodjele novčane pomoći 
objavit će se u Javnom pozivu iz članka 7. ove Odluke.

Članak 10.
Protiv Odluke o odbijanju prijave iz članka 8. i članka 

9. može se izjaviti Prigovor u roku od 8 (osam) dana 
od dana dostave podnositelju zahtjeva. O prigovoru 
odlučuje gradonačelnik u roku od 15 (petnaest) dana.

Članak 11.
Navedene odluke objavljuju se na internetskim 

stranicama Grada Petrinje u roku od 15 (petnaest) 
dana od dana donošenja.

Članak 12.
Korisnik novčane pomoći dužan je omogućiti Gradu 

Petrinji kontrolu namjenskog utroška odobrene pomoći. 

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 421-02/21-01/25
URBROJ: 2176/06-01-21-1
Petrinja, 17. veljače 2021.

Predsjednik
Nenad Radošević, mag. iur., v.r.

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

2.
Nakon izvršene usporedbe izvornog teksta i objav-

ljenog teksta Odluke o proglašenju komunalne infra-
strukture javnim dobrom u općoj uporabi (»Službeni 
vjesnik«, broj 87/20), utvrđena je greška u prijepisu 
pročišćenog teksta Odluke, te se na temelju član-
ka 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gvozd 
(»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 6/13, 19/14, 4/18 i 
8/20) daje sljedeći

I S P R A V A K
Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture 

javnim dobrom u općoj uporabi

I.
U tablici u članku 1. Odluke o proglašenju komu-

nalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 
(»Službeni vjesnik«, broj 87/20) u stupcu Katastarska 

i zemljišno knjižna čestica umjesto broja katastarske 
čestice »389/10« treba stajati »398/10«.

II.
Ovaj Ispravak Odluke objavit će se u »Službenom 

vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/20-01/26
URBROJ: 2176/09-01-21-2
Vrginmost, 18. veljače 2021. 

Viša savjetnica - tajnica
Općinskog vijeća

Nevena Basta, dipl. iur., v.r.


