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GRAD NOVSKA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 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, 123/17, 98/19 i
144/20), Gradsko vijeće Grada Novske, na 35. sjednici
održanoj dana 23. veljače 2021. godine, donijelo je

S T A T U T
Grada Novske 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovim Statutom uređuje se samoupravni djelo-

krug Grada Novske, njegova obilježja, javna priznanja, 
ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Novske, 
način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudje-
lovanja građana u odlučivanju, provođenje referendu-
ma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna 
samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja 
s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
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OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

3.
Na temelju članka 35. točke 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 - proč. 
tekst, 137/15 - ispr., 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 
34. stavka 1. podstavka 1. Statuta Općine Gvozd 
(»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr., 6/13, 
19/14, 4/18, 2/20 - proč. tekst i 8/20), Općinsko vijeće 
Općine Gvozd, na 28. sjednici održanoj 22. veljače 
2021. 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 Gvozd

Članak 1.
U Statutu Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 

26/09, 46/11 - ispr., 6/13, 19/14, 4/18, 2/20 - proč. 
tekst i 8/20), u članku 20. riječ: »mjesnog« briše se, 
a riječ »inicijativa« zamjenjuje se riječju: »peticija«.

Članak 2.
Članak 21. mijenja se i glasi:
»Referendum se može raspisati radi odlučivanja 

o prijedlogu za promjenu Statuta Općine Gvozd, o 
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga 
Općinskog vijeća Općine Gvozd, kao i o drugim pita-
njima određenim zakonom i Statutom.

Raspisivanje referenduma iz stavka 1. ovog član-
ka može predložiti najmanje jedna trećina članova 
Općinskog vijeća, općinski načelnik, 20% ukupnog 
broja birača u Općini Gvozd i većina mjesnih odbora 
na području Općine Gvozd.«.

Članak 3.
U članku 22. stavku 2. riječ: »središnjem« i riječ: 

»središnje« brišu se.

Članak 4.
Članak 26. mijenja se i glasi:
»Na postupak provođenja referenduma odgovara-

juće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje 
provedba referenduma.

Odluke donesene u svezi s referendumom i na re-
ferendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, 
kojeg provodi tijelo državne uprave nadležno za lokalnu 
i područnu (regionalnu) samoupravu.«.

Članak 5.
Članak 27. mijenja se i glasi:
»Radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i 

prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine Gvozd 
te raspravljanja o potrebama i interesima građana od 
lokalnog značenja mogu se, u skladu sa zakonom i 
ovim Statutom, sazvati zborovi građana.

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora za 
cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji 
čini zasebnu cjelinu.

Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće 
te općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja 
građana o pitanjima od značenja za Općinu Gvozd.

Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili 
općinski načelnik oni se mogu sazvati za cijelo pod-
ručje ili za dio područja Općine Gvozd, za pojedina 
naselja ili dijelove naselja na području Općine Gvozd, a 
mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja 
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.«.

Članak 6.
Članak 28. mijenja se i glasi:
»Na zboru građana odlučuje se javnim glasova-

njem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih 
građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Mišljenje dobiveno na zboru građana obvezatno je 
za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko vijeće 
i općinskog načelnika.

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru gra-
đana uređuje se općim aktom koji donosi Općinsko 
vijeće u skladu sa zakonom i Statutom.«.

Članak 7.
Članak 29. mijenja se i glasi:
»Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati 

donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja 
iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima 
iz samoupravnog djelokruga Općine Gvozd u skladu 
s zakonom i ovim Statutom.

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka Op-
ćinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži 
najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini Gvozd 
te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri 
mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovo članka mogu se 
podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim 
mogućnostima Općine Gvozd.

Stanje na dan 31.12.2020. je 1.557,00 kn.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA NOVSKE

Novska, 24. siječnja 2021.

Predsjednik Vijeća
Maletić Dimitrija, v.r.
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Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja 
o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom koji 
donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i ovim 
Statutom.«.

Članak 8.
U članku 30. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. 

koji glasi:
»Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovog članka 

mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s 
tehničkim mogućnostima Općine Gvozd.«.

Članak 9.
U članku 37. stavak 3. mijenja se i glasi:
»Ukoliko se na izborima ne postigne odgovarajuća 

zastupljenost pripadnika hrvatskog naroda u Općin-
skom vijeću, broj članova Općinskog vijeća povećat 
će se do broja koji je potreban da bi bila postignuta 
odgovarajuća zastupljenost iz stavka 2. ovog članka.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»U slučaju iz stavka 3. ovog članka kada na izborima 

nije postignuta odgovarajuća zastupljenost hrvatskog 
naroda u Općinskom vijeću Vlada Republike Hrvatske 
će raspisati dopunske izbore za predstavnike hrvatskog 
naroda u roku od 90 dana od dana konstituiranja Op-
ćinskog vijeća, u kojem slučaju broj članova Općinskog 
vijeća može biti paran.«.

Članak 10.
U članku 40. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 

2. koji glasi:
»Članu Općinskog vijeća kojeg je općinski načelnik 

imenovao za svog privremenog zamjenika, mandat 
miruje po sili zakona od dana kada je općinski načelnik 
onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti 
ili drugih razloga spriječenosti.«

Dosadašnji stavci 2, 3. i 4. postaju stavci 3, 4. i 5.
Iza dosadašnjeg stavka 4. koji postaje stavak 5., 

dodaje se stavak 6. koji glasi:
»Iznimno, ograničenje iz stavka 5. ovog članka ne 

primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja dužno-
sti člana Općinskog vijeća kojemu je mandat mirovao 
zbog razloga utvrđenog u stavku 2. ovog članka.«.

Članak 11.
U članku 41. stavku 3. riječ: »neplaćeni« briše se, 

točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom te se 
dodaju riječi: »sukladno sporazumu s poslodavcem.«.

Članak 12.
U članku 42. stavku 1. podstavku 5. brišu se riječi: 

»i zamjeniku općinskog načelnika«.

Članak 13.
U članku 45. stavci 2. i 3. brišu se.
Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 2. i 3.
U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 3., 

brojka »4.« zamjenjuje se brojkom »2.«.

Članak 14.
Članak 49. mijenja se i glasi:
»Kako pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo na 

zastupljenost u izvršnom tijelu, iz razloga što pripadnici 
srpske nacionalne manjine čine većinu stanovništva 
u Općini Gvozd, općinski načelnik ima zamjenika iz 
reda pripadnika hrvatskog naroda kojeg biraju birači 
pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem u Općini 
Gvozd.«

Članak 15.
Članak 50. briše se.

Članak 16.
U članku 51. stavku 1. riječi: »njegovi zamjenici« 

zamjenjuju se riječima: »zamjenik općinskog načelnika 
iz reda pripadnika hrvatskog naroda«.

U stavku 2. riječi: »njegovi zamjenici« zamjenjuju 
se riječima: »zamjenik općinskog načelnika iz reda 
pripadnika hrvatskog naroda«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Ako u obavijesti iz stavka 2. ovog članka nije na-

veden dan početka novog načina obavljanja dužnosti, 
novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana 
sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 17.
U članku 52. stavku 1. riječi: »njegovim zamjeni-

cima« zamjenjuju se riječima: »zamjeniku općinskog 
načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:
»Ako prije isteka mandata prestane mandat općin-

skom načelniku nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog 
članka raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog 
načelnika u kojem će slučaju, do provedbe prijevre-
menih izbora, dužnost općinskog načelnika obnašati 
povjerenik Vlade Republike Hrvatske.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3, 4. i 5. koji glase:
»Ako je prestanak mandata općinskog načelnika 

nastupio opozivom na referendumu, raspisat će se 
prijevremeni izbori za općinskog načelnika do čije 
provedbe će dužnost općinskog načelnika obnašati 
povjerenik Vlade Republike Hrvatske.«.

»Ako prije isteka mandata prestane mandat zamje-
niku općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog 
naroda nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka 
raspisat će se prijevremeni izbori za zamjenika općin-
skog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda.«.

O svim promjenama tijekom mandata općinskog 
načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda 
pripadnika hrvatskog naroda pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela je bez odgode dužan obavijestiti 
tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu«.

Članak 18.
U članku 53. stavku 1. riječi: »i zamjenik koji je 

izabran zajedno s njim« brišu se, a riječ »mogu« 
zamjenjuje se s riječi: »može«.
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Stavak 3. mijenja se i glasi:
»Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 

20% ukupnog broja birača u Općini Gvozd, Općinsko 
vijeće Općine Gvozd raspisat će referendum za opoziv 
općinskog načelnika u skladu s odredbama Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zako-
na kojim se uređuje pitanje referenduma u dijelu koji 
se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od 
potrebnog broja birača u Općini Gvozd.«.

U stavku 4. riječi: »i zamjenika koji je izabran za-
jedno s njim« brišu se.

Stavak 5. briše se.
U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 5. 

riječi: »i njegovog zamjenika« brišu se.

Članak 19.
U članku 54. riječi: »i njegovog zamjenika izabranog 

zajedno s njim« brišu se.

Članak 20.
Iza članka 54. dodaje se članak 54.a koji glasi:

»54.a
Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika 

nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik one-
mogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti 
ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika 
zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati 
općinski načelnik na početku svog mandata.

Za privremenog zamjenika općinski načelnik može 
imenovati zamjenika općinskog načelnika iz reda 
pripadnika hrvatskog naroda ili ga imenovati iz reda 
članova Općinskog vijeća.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz 
reda članova Općinskog vijeća općinski načelnik može 
promijeniti tijekom mandata.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo 
redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesme-
tano funkcioniranje Općine Gvozd.

Za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika pri-
vremeni zamjenik ostvaruje prava općinskog načelnika.

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi 
prestanak mandata općinskog načelnika raspisat će 
se prijevremeni izbori za općinskog načelnika te će 
do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 
načelnika obnašati povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje 
općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja 
obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku 
razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen 
u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 
6. ovog članka danom stupanja na snagu rješenja o 
imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

O okolnostima iz stavka 1, 2. i 3. ovog članka 
općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog 
vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.

O okolnostima iz stavka 6. ovog članka predsjednik 
Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu 
Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih 
izbora za novog općinskog načelnika.«

Članak 21.
Članak 80. briše se.

Članak 22.
Iza članka 84. dodaje se članak 84.a koji glasi:

»84.a
Općina Gvozd je dužna javno objaviti informacije 

o trošenju proračunskih sredstava na svojoj mrežnoj 
stranici tako da te informacije budu lako dostupne i 
pretražive.

Objava informacija iz stavka 1. ovog članka obavlja 
se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje 
planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna 
te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za 
financije.«.

Članak 23.
U članku 86. stavku 2. točka na kraju rečenice 

zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: »te drugog 
ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom Op-
ćinskog vijeća Općine Gvozd.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
»Odluka o financiranju nužnih ishoda i izdataka 

iz stavaka 3, 4. i 5. ovog članka sadržajno odgovara 
odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim 
zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.«.

Članak 24.
Iza članka 86. dodaju se članci 86.a, 86.b, 86.c. i 

86.d koji glase:

»86.a
U slučaju kada je općinski načelnik onemogućen u 

obavljanju svoje dužnosti, a do isteka roka privremenog 
financiranja nije donesen proračun Općine Gvozd, 
financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih 
rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nuž-
nih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na 
prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika.

86.b
Kada je u Općini Gvozd konstituirano novoizabrano 

Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, 
do donošenja proračuna Općine Gvozd financiranje 
se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 
izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda 
i izdataka koju donosi općinski načelnik.

86.c
Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta 

nadležno tijelo državne uprave donese odluku o 
obustavi proračuna Općine Gvozd, odnosno odluku 
o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi pro-
računa Općine Gvozd, za vrijeme trajanja obustave 
proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem re-
dovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke 
o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi 
općinski načelnik.

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku 
ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun Općine 
Gvozd, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u 
roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«. Do 
donošenja proračuna financiranje se obavlja izvrša-
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vanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem 
odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju 
donosi općinski načelnik.

86.d
Na sadržaj odluke o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka iz članaka 86.a, 86.b i 86.c ove Odluke pri-
mjenjuje se odredba članka 86. stavka 6. ove Odluke.«.

Članak 25.
U članku 97.a riječ: »središnje« briše se.

Članak 26.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u »Službenom vjesniku«, osim 
članaka 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. i 24. koji stu-
paju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o 
raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora 
za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i po-
dručne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, 
gradonačelnike i župane.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/03
URBROJ: 2176/09-01-21-1
Vrginmost, 22. veljače 2021.

Predsjednica
Marica Polojac, v.r.

4.
Na temelju članka 35. točka 2. 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 - proč. 
tekst, 137/15 - ispr., 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 
34. stavka 1. podstavka 2. Statuta Općine Gvozd 
(»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr., 6/13, 
19/14, 4/18, 2/20 - proč. tekst i 8/20), Općinsko vijeće 
Općine Gvozd, na 28. sjednici održanoj 22. veljače 
2021. godine, donijelo je

P O S L O V N I Č K U  O D L U K U
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Gvozd

Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Gvozd 

(»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 6/13, 19/14, 4/18 i 
8/20), u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gvozd 
ili službenik kojeg on ovlasti.«.

Članak 2.
U članku 14. stavku 1. podstavku 5. riječi: »i za-

mjeniku općinskog načelnika« brišu se.

Članak 3.
U članku 17. stavku 3. riječ: »neplaćeni« briše se, 

točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom te se 
dodaju riječi: »sukladno sporazumu s poslodavcem.«.

Članak 4.
U članku 18. stavku 1. iza riječi: »općinskom na-

čelniku« briše se zarez i brišu se riječi: »zamjeniku 
općinskog načelnika«.

U stavku 7. iza riječi: »Općinski načelnik« briše se 
zarez i brišu se riječi: »zamjenik općinskog načelnika«.

Članak 5.
U članku 19. stavku 1. iza riječi: »općinskom na-

čelniku« briše se zarez i brišu se riječi: »zamjeniku 
općinskog načelnika«.

Članak 6.
U članku 47. stavku 1. riječi: »zamjenik općinskog 

načelnika« zamjenjuju se riječima: »zamjenik općin-
skog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda«.

U stavku 2. riječi: »zamjenika općinskog načelnika« 
zamjenjuju se riječima: »zamjenika općinskog načelnika 
iz reda pripadnika hrvatskog naroda«.

U stavku 3. riječi: »zamjenika općinskog načel-
nika« zamjenjuju se riječima: »zamjenika općinskog 
načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda«, a 
riječi: »zamjenik općinskog načelnika« zamjenjuju 
se riječima: »zamjenik općinskog načelnika iz reda 
pripadnika hrvatskog naroda«.

Članak 7.
U članku 48. stavku 1. riječi: »zamjenik općinskog 

načelnika« zamjenjuju se riječima: »zamjenik općin-
skog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda«.

Stavak 3. riječi: »njegov zamjenik ili« brišu se.

Članak 8.
Članak 62. mijenja se i glasi:
»Prijedloge za donošenje odluka i drugih akata 

mogu davati i građani, vijeće srpske nacionalne ma-
njine Općine Gvozd i Savjet mladih Općine Gvozd.

Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Gvozd 
može davati prijedloge za donošenje odluka i drugih 
akata vezano za pitanja koja su od interesa za una-
pređivanje položaja srpske nacionalne manjine na 
području Općine Gvozd.

Savjet mladih Općine Gvozd može Općinskom vi-
jeću Općine Gvozd podnijeti prijedloge za donošenje 
odluka, programa i drugih akata od značenja za mlade 
i unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine 
Gvozd, te inicirati raspravu o pitanjima od značenja za 
unaprjeđivanje položaja mladih te načinu rješavanja 
navedenih pitanja.
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Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati 
donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja 
iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima 
iz samoupravnog djelokruga Općine Gvozd u skladu 
s zakonom i Statutom.

O prijedlogu i peticiji iz stavka 4. ovog članka Op-
ćinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži 
najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini Gvozd 
te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri 
mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Prijedlozi i peticije iz stavka 4. ovo članka mogu se 
podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim 
mogućnostima Općine Gvozd.

Način podnošenja prijedloga i peticija odlučivanja 
o njima i druga pitanja uređuju se posebnim općim 
aktom Općinskog vijeća.«.

Članak 9.
U članku 63. stavku 2. riječi: »danom objave« za-

mjenjuju se riječima: »prvog dana od dana objave«.

Članak 10.
Naslov iznad članka 81. mijenja se tako da glasi: 

»g.) Donošenje proračuna, odluke o privremenom 
financiranju i godišnjeg izvještaja o izvršenju 
proračuna«.

Članak 11.
U članku 81. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 

2. koji glasi:
»Prijedlog odluke o privremenom financiranju mogu 

podnijeti općinski načelnik, povjerenik Vlade Republike 
Hrvatske te drugi ovlašteni predlagatelj iz članka 60. 
stavka 2. ovog Poslovnika.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 12.
U članku 88. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 

2. koji glasi:
»Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i 

elektroničkim putem sukladno tehničkim mogućnostima 
Općine Gvozd i članova Općinskog vijeća.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. 

riječi: »zamjeniku općinskog načelnika« zamjenjuju 
se riječima: »zamjeniku općinskog načelnika iz reda 
pripadnika hrvatskog naroda«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 13.
Iza članka 89. dodaje se novi članak 89.a koji glasi:

»Članak 89.a
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje po-

drazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije 
moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje 
trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili 
sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za 
vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog 

vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem 
sukladno tehničkim mogućnostima Općine Gvozd i 
članova Općinskog vijeća.«.

Članak 14.
U članku 108. stavku 2. riječi: »zamjenika općinskog 

načelnika« zamjenjuju se riječima: »zamjenika općin-
skog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda«.

Članak 15.
U članku 111. stavku 3. riječi: »i njegovog zamjenika 

koji je izabran sa njim« brišu se.

Članak 16.
Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik Općinskog 

vijeća Općine Gvozd da utvrdi i objavi pročišćeni tekst 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gvozd.

Članak 17.
Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u »Službenom vjesniku«, osim 
članaka 6, 7. i 12. stavka 3, 14. i 15. koji stupaju na 
snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju 
prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (re-
gionalne) samouprave te općinske načelnike, grado-
načelnike i župane.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/04
URBROJ: 2176/09-01-21-1
Vrginmost, 22. veljače 2021.

Predsjednica
Marica Polojac, v.r.

5.
Na temelju članka 3. Pravilnika o naknadi troškova 

i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima 
nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 24/06) 
i članka 34. stavka 1. podstavka 27. Statuta Općine 
Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr., 
6/13, 19/14, 4/18, 2/20 - pročišćeni tekst i 8/20), Op-
ćinsko vijeće Općine Gvozd, na 28. sjednici održanoj 
22. veljače 2021. godine, donijelo je

O D L U K U
o visini nagrade za rad članovima Vijeća srpske 

nacionalne manjine Općine Gvozd

Članak 1.
Ovom Odlukom o visini nagrade za rad članovima 

Vijeća srpske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: 
Odluka) utvrđuje se visina te način isplate nagrade 
za rad članovima Vijeća srpske nacionalne manjine 
Općine Gvozd.
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Članak 2.
Članovi Vijeća srpske nacionalne manjine Općine 

Gvozd ostvaruju pravo na mjesečnu nagradu za rad 
u sljedećim neto iznosima:

- predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine 
Općine Gvozd - 150,00 kuna,

- član Vijeća srpske nacionalne manjine Općine 
Gvozd - 100,00 kuna.

Članak 3.
Novčana nagrada iz članka 2. ove Odluke isplaćuje 

se mjesečno na račun svakog člana Vijeća srpske 
nacionalne manjine Općine Gvozd.

Članak 4.
Novčana sredstva za isplatu nagrada iz članka 2. 

ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Gvozd.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 016-02/21-01/01
URBROJ: 2176/09-01-21-1
Vrginmost, 22. veljače 2021.

Predsjednica
Marica Polojac, v.r.

6.
Na temelju članka 31. stavka 2. 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 - pro-
čišćeni tekst, 137/15 - ispr., 123/17, 98/19 i 144/20) i 
članka 41. stavka 2 Statuta Općine Gvozd (»Službeni 
vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr., 6/13, 19/14, 4/18, 
2/20 - pročišćeni tekst i 8/20), Općinsko vijeće Opći-
ne Gvozd, na 28. sjednici održanoj 22. veljače 2021. 
godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o visini naknade vijećnicima 

Općinskog vijeća Općine Gvozd

Članak 1.
U Odluci o visini naknade vijećnicima Općinskog 

vijeća Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 50/06, 
43/09, 67/13, 27/15, 21/16 i 78/18), u članku 2. stavak 
1. mijenja se i glasi:

»Predsjedniku Općinskog vijeća Općine Gvozd 
pripada mjesečna naknada u neto iznosu od 750,00 
kuna.«.

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

a stupa na snagu na dan stupanja na snagu Odluke o 
raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za 
članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područ-
ne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, 
gradonačelnike i župane.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/05
URBROJ: 2176/09-01-21-1
Vrginmost, 22. veljače 2021.

Predsjednica
Marica Polojac, v.r.

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

2.
U »Službenom vjesniku«, broj 4/21 od 10. veljače 

2021. godine objavljen je tekst Odluke o imenovanju 
Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika poljo-
privrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Općine Hrvatska Dubica, KLASA: 320-
02/19-02/01, URBROJ: 2176/10-02-21-36 od 9. veljače 
2021. godine (u nastavku: Odluka).

U usporedbi s izvornikom Odluke zamijećena je 
tiskarska pogreška u tiskanju Odluke, te se daje

I S P R A V A K

I.
U uvodu Odluke umjesto riječi »članka 31. stavka 

13. i 13.« treba stajati: »članka 39. stavak 2.«.

II.
Ovaj Ispravak objavit će se u »Službenom vjesniku«, 

službenom glasilu Općine Hrvatska Dubica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 320-02/19-02/01
URBROJ: 2176/10-03/01-21-37
Hrvatska Dubica, 22. veljače 2021.

Pročelnica
Slavica Dragičević, dipl.iur., v.r.


