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53.
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) ,Gradsko vijeće Gra-
da Gline, na 6. sjednici održanoj dana 21. listopada 
2014. godine, donosi

 
O D L U K U

o utvrđivanju mjesta polaganja vijenaca, cvijeća 
i paljenju svijeća na području naselja Gline

Članak 1.
Ovom Odlukom o utvrđivanju mjesta polaganja 

vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća na području na-
selja Gline (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se 
jedinstveni prostor koji je predviđen i obvezatan kao 
mjesto polaganja vijenaca, cvijeća i paljenja svijeća.

Adresa prostora je:
- područje ispred križa srušene crkve Sv. Ivana 

Nepomuka, Glina, Trg bana Josipa Jelačića 
18

- groblja u naselju Glina.

Članak 2.
Za polaganje vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća 

tijekom radnog dana, blagdana ili praznika određuje 
se sljedeća delegacija:

- gradonačelnik ili jedan od zamjenika
- predsjednik Gradskog vijeća ili jedan od zamje-

nika
- članovi Gradskog vijeća.

Članak 3.
Polaganju vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća mogu 

prisustvovati predstavnici svih udruga građana, kao i 
stanovnici Grada Gline.

Obavijesti o polaganju vijenaca, cvijeća i paljenju 
svijeća objavit će se na web stranici Grada Gline, a 
delegacija iz članka 2. ove Odluke obavijestit će se 
SMS porukom.

O polaganju vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća 
obavijestit će se udruge proizašle iz Domovinskog 
rata Grada Gline.

Članak 4.
Pridržavanju ove Odluke obvezuju se sva tijela jav-

ne vlasti ako se polaganje vijenaca, cvijeća i paljenju 
svijeća obilježava na području naselja Gline.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave 

u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/14-01/36
URBROJ: 2176/20-02-14-1
Glina, 21. listopada 2014.

Predsjednica Gradskog vijeća
Sanja Štingl-Vlašić, dr. med., v.r.

54.
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima 

mladih (»Narodne novine«, broj 41/14 - dalje: Zakon) 
i članka 30. Statuta Grada Gline (»Službeni vjesnik«, 
broj 16/13 i 22/14), Gradsko vijeće Grada Gline, na 
6. sjednici održanoj dana 21. listopada 2014. godine, 
donijelo je

O D L U K U
o osnivanju Savjeta mladih Grada Gline

1.  Opće odredbe

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Savjet mladih Grada 

Gline, uređuje djelokrug njegovog rada, postupak 
izbora članova i zamjenika članova te druga pitanja 
od značaja za rad Savjeta mladih Grada Gline (u 
daljnjem tekstu: Savjet).

GRAD GLINA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
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Ovom Odlukom ujedno se određuje broj članova 
Savjeta mladih, način izbora članova Savjeta, rokovi 
provedbe izbora za članove i zamjenike članova Savjeta, 
radno tijelo Gradskog vijeća koje provjerava valjanost 
kandidature i izrađuje listu valjanih kandidatura, načinu 
utjecaja Savjeta na rad Gradskog vijeća u postupku 
donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa 
za mlade i u svezi s mladima, način financiranja rada 
i programa Savjeta te osiguranja prostornih i drugih 
uvjeta za rad Savjeta, pravo na naknadu troškova 
prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta, kao i drugih 
putnih troškova vezanih za rad u Savjetu. 

Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo koje promiče 

i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju 
njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju 
javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, ak-
tivno uključivanje mladih u javni život te informiranje 
i savjetovanje mladih Grada Gline.

Članak 3.
U smislu odredbi ove Odluke mladi su osobe s 

prebivalištem ili boravištem na području Grada Gline 
koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u 
Savjetu imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih 
trideset (30) godina života te kao takvi imaju pravo 
biti birani za člana Savjeta i zamjenika člana Savjeta.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno 
značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako 
na muški i ženski spol.

2.  Broj i sastav članova Savjeta mladih

Članak 4.
Savjet ima pet (5) članova uključujući predsjednika 

i zamjenika.
Gradsko vijeće Grada Gline pokreće postupak bira-

nja članova Savjeta i njihovih zamjenika odnošenjem 
odluke o objavi javnog poziva.

Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike 
temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu 
udruge koje su sukladno Statutu ciljno i prema djelat-
nostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, 
učenička vijeća, studentski zborovi, organizacijski oblici 
mladih pri političkim strankama, sindikalne ili strukov-
ne organizacije u Republici Hrvatskoj i neformalne 
skupine mladih (skupina od najmanje dvadeset (20)  
mladih).

Ovlašteni predlagatelji kandidata iz stavka 3. 
ovoga članka dužni su prilikom isticanja kandidatura 
za članove Savjeta predložiti i zamjenike za svakog 
kandidata za člana Savjeta.

Članak 5.
Postupak izbora započinje objavom javnog poziva 

za isticanje kandidatura.
Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata 

za izbor članova Savjeta mora sadržavati: opis po-
stupka izbora sukladno Zakonu, uvjete za isticanje 

kandidature sukladno Zakonu, rokove za prijavu, rok 
provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, rok 
izbora članova i zamjenika članova Savjeta.

Javni poziv objavljuje se na mrežnim stanicama 
Grada Gline najmanje tri (3) mjeseca prije isteka 
mandata članova Savjeta.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata je petnaest 
(15) dana od dana objave javnog poziva na mrežnim 
stranicama Grada Gline.

Članak 6.
Pisane i obrazložene kandidature za izbor članova 

Savjeta sastavljene sukladno objavljenom javnom 
pozivu i ovoj Odluci, ovlašteni predlagatelji predaju 
Povjerenstvu za izbor i imenovanje Gradskog vijeća 
Grada Gline putem nadležnog upravnog tijela Grada 
Gline (Stručna služba Grada Gline).

 Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, 
osobni identifikacijski broj kandidata, ime roditelja, 
adresa prebivališta ili boravišta, dan, mjesec, godina 
i mjesto rođenja, naznaku da li je kandidat učenik 
osnovne ili srednje škole, član učeničkog vijeća, 
student, član studentskog zbora, član udruge, član 
sindikalne ili strukovne organizacije, nezaposlena/
zaposlena osoba, član pomlatka političke stranke ili 
neformalne skupine mladih (ostala populacija mladih) 
te obrazloženje prijedloga u kojem su izneseni razlozi 
zbog kojih bi kandidat trebao biti izabran za člana 
odnosno zamjenika člana Savjeta.

Prijedlog potpisuje ovlaštena osoba predlagatelja, 
odnosno ukoliko se radi o neformalnoj skupini mladih 
prijedlog potpisuje najmanje dvadeset (20) mladih uz 
navođenje svog osobnog identifikacijskog broja i dana, 
mjeseca i godine rođenja.

Uz prijedlog ovlašteni predlagatelj je dužan priložiti 
i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata i njegovog 
zamjenika o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta, 
odnosno njegovog zamjenika.

Članak 7.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje Gradskog vijeća 

Grada Gline (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) obavlja 
provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku 
od petnaest (15) dana od isteka roka za podnošenje 
prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta 
te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Povjerenstvo izvješće o provjeri formalnih uvjeta 
i popis važećih kandidata dostavlja Gradskom vije-
ću Grada Gline te ga objavljuje na mrežnoj stranici 
Grada Gline.

Članak 8.
Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave po-

pisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri 
formalnih uvjeta. Nakon rasprave o izvješću o provjeri 
formalnih uvjeta Povjerenstvo provodi postupak gla-
sovanja i izbora članova i zamjenika članova Savjeta.

Članovi Gradskog vijeća s popisa kandidata za čla-
nove i zamjenike članova Savjeta tajnim glasovanjem 
biraju članove i zamjenike članova Savjeta.
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Članak 9.
Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da 

se na glasačkom listiću kandidati navode po abeced-
nom redu svojih prezimena.

Lista sadrži:
-  naznaku predlagatelja,
-  ime i prezime kandidata i zamjenika,
-  datum i godina rođenja.
Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred 

onoliko kandidata na listiću koliko se bira članova 
Savjeta.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog dva ili 
više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje 
se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova 
Savjeta između onih kandidata koji u prvom krugu nisu 
izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje 
se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova 
Savjeta objavljuju se na mrežnoj stranici Grada Gline 
u roku od 48 sati od utvrđivanja rezultata. 

3. Konstituiranje Savjeta

Članak 10.
Prvu sjednicu Savjeta saziva predsjednik Gradskog 

vijeća u roku od petnaest (15) dana od dana objave 
rezultata izbora koji predsjedava sjednici do izbora 
predsjednika Savjeta. 

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta biraju 
se i razrješavaju na prijedlog 1/3 članova Savjeta i 
većinom glasova svih članova Savjeta.

Savjet se smatra konstituiranim izborom predsjed-
nika Savjeta.

Obavijest o konstituiranju Savjeta objavljuje se na 
mrežnoj stranici Grada Gline.

Ako Savjet u roku od trideset (30) dana od dana 
proglašenja službenih rezultata izbora za članove 
Savjeta ne izabere predsjednika Savjeta, Gradsko 
vijeće objavit će novi Javni poziv.

4. Mandat članova Savjeta

Članak 11.
Članovi Savjeta i njihovi zamjenici biraju se na 

razdoblje od tri (3) godine računajući od dana konsti-
tuiranja Savjeta, s tim da nakon isteka mandata mogu 
ponovno biti izabrani za člana.

Gradsko vijeće Grada Gline će razriješiti člana 
Savjeta i prije isteka mandata:

-  ako neopravdano izostane s najmanje 50% 
sjednica Savjeta u godinu dana,

-  na osobni zahtjev.
Član Savjeta koji za vrijeme trajanja mandata navrši 

trideset godina nastavlja s radom u Savjetu do isteka 
mandata na koji je izabran.

Ako se broj članova Savjeta smanji ispod dvije 
trećine početnog broja, Gradsko vijeće će provesti 

postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta 
koliko ih je prestalo biti članom Savjeta prije isteka 
mandata. Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće 
se primjenjuju odredbe ove Odluke koje se odnose na 
izbor članova Savjeta.

Mandat članova Savjeta izabranih postupkom do-
datnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta 
izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta.

Gradsko vijeće raspustit će Savjet samo ako Savjet 
ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

5.  Djelokrug Savjeta

Članak 12.

U okviru svoga djelokruga Savjet:

-  raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima 
značajnim za rad Savjeta, te o pitanjima iz 
djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa 
za mlade,

-  u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća 
inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od 
značaja za mlade, donošenje programa i drugih 
akata od značenja za unaprjeđivanje položaja 
mladih na području Grada Gline, raspravu o 
pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđi-
vanje položaja mladih na području Grada Gline, 
te način rješavanja pojedinih pitanja,

-  putem svojih predstavnika sudjeluje u radu 
Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, 
mjera, programa i drugih akata od osobitog 
značenja za unaprjeđivanje položaja mladih 
na području Grada Gline, davanjem mišljenja, 
prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od 
interesa za mlade,

-  sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju proved-
be lokalnih programa za mlade, daje pisana 
očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o 
potrebama i problemima mladih, a po potrebi 
predlaže i donošenje programa za otklanjanje 
nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

-  potiče informiranje mladih o svim pitanjima 
značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, 
međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici 
Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s 
organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim 
tijelima drugih zemalja,

-  predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću 
program rada popraćen financijskim planom radi 
ostvarivanja programa rada Savjeta,

-  po potrebi poziva predstavnike tijela Grada 
Gline na sjednice Savjeta,

-  potiče razvoj financijskog okvira provedbe po-
litike za mlade i podrške razvoju organizacija 
mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju 
prioriteta natječaja i određivanja kriterija finan-
ciranja organizacija mladih i za mlade,

-  obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa 
za mlade.
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6. Način rada Savjeta

Članak 13.
Savjet predstavlja predsjednik Savjeta, saziva i 

vodi sjednice Savjeta. Zamjenik predsjednika zamje-
njuje predsjednika za vrijeme njegove odsutnosti i 
spriječenosti u obavljanju dužnosti.

Savjet radi na sjednicama i održava redovite 
sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po 
potrebi i češće.

Predsjednik Savjeta dužan je sazvati izvanrednu 
sjednicu Savjeta na prijedlog najmanje 1/3 članova.

Članak 14.
Savjet donosi Poslovnik o svom radu kojim se 

pobliže uređuje način rada Savjeta i njegovih radnih 
tijela, postupak izbora i razrješenja predsjednika i 
zamjenika predsjednika Savjeta i članova radnih tijela.

Poslovnik o svom radu Savjet donosi većinom 
glasova svih članova Savjeta.

Članak 15.
Savjet donosi odluke većinom glasova ako je na 

sjednici nazočna većina članova Savjeta.
Član Savjeta, odnosno njegov zamjenik koji je ne-

posredno osobno zainteresiran za donošenje odluke 
o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom 
pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta neposredno osobno 
zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju 
ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno 
sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio 
u vlasništvu ili je član Savjeta ujedno i član pravne 
osobe ili njezinih tijela upravljanja.

Ako je član Savjeta spriječen sudjelovati na sjednici 
Savjeta, zamjenjuje ga njegov zamjenik te pritom ima 
sva prava i obveze člana Savjeta.

Članak 16.
Ako je predsjednik Savjeta iz opravdanih razloga 

spriječen obavljati svoje dužnosti zamjenjuje ga za-
mjenik predsjednika Savjeta. 

Ako predsjednik Savjeta ne obavlja svoje dužnosti 
sukladno Zakonu, općim aktima Grada Gline te Po-
slovniku o radu, Savjet može natpolovičnom većinom 
glasova svih članova pokrenuti postupak njegovog 
razrješenja s funkcije predsjednika Savjeta i izbora 
novog predsjednika.

Ako Savjet ne pokrene postupak izbora novog 
predsjednika Savjeta, Gradsko vijeće, sukladno Po-
slovniku o radu Savjeta, može u pisanom obliku uputiti 
Savjetu inicijativu za pokretanje postupka izbora novog 
predsjednika Savjeta.

Ako zamjenik predsjednika Savjeta ne obavlja svoje 
dužnosti sukladno Zakonu, općim aktima Grada Gline 
te Poslovniku o radu Savjeta, predsjednik Savjeta ili 
najmanje 1/3 članova Savjeta može pokrenuti postupak 
za njegovo razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika 
Savjeta i izbor novog zamjenika predsjednika Savjeta.

Članak 17.
Savjet prema potrebi osniva stalna i povremena 

radna tijela za pripremu i provedbu Programa rada 
Savjeta i lokalnih programa za bolji položaj mladih i 
razrješavanje problema mladih.

U radna tijela, osim članova Savjeta, mogu se bi-
rati bez prava glasa i stručnjaci iz pojedenih područja 
za koja se osnivaju radna tijela, a koja mogu svojim 
stručnim znanjem utjecati na bolju pripremu programa 
i njihovo ostvarivanje.

7. Program rada Savjeta

Članak 18.
Svoj rad Savjet temelji na programu rada koji donosi 

većinom glasova svih članova Savjeta.

Članak 19.
Program rada donosi se za kalendarsku godinu, 

a sadržava godišnje aktivnosti Savjeta u skladu s 
njegovim djelovanjem rada i to:

-  sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe 
lokalnog programa djelovanja za mlade,

-  konzultiranje s organizacijama mladih o temama 
bitnim za mlade,

-  suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno 
područne (regionalne) samouprave u politici 
za mlade,

-  suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih 
u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Program rada Savjeta može sadržavati i ostale 
aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje položaja 
mladih, uključivanje mladih u razrješavanje njihovih 
problema i lokalnu zajednicu, te organiziranje tematskih 
foruma, tribina i radionica radi boljeg informiranja mla-
dih i suradnje s mladima u Republici Hrvatskoj i šire.

Ako su programom rada Savjeta za provedbu plani-
ranih sadržaja predviđena financijskih sredstava, ta se 
sredstva prema mogućnostima, na temelju financijskog 
plana, osiguravaju u Proračunu Grada Gline.

Program rada Savjet podnosi na odobravanje 
Gradskom vijeću Grada Gline najkasnije do 30. rujna 
tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Savjet podnosi godišnje Izvješće o svom radu 
Gradskom vijeću Grada Gline do 31. ožujka tekuće 
godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje 
gradonačelniku. Izvješće se objavljuje na mrežnoj 
stranici Grada Gline.

8.  Financiranje, prostorni i drugi uvjeti za rad 
Savjeta

Članak 20.
Sredstva za rad Savjeta, prostorne i druge materi-

jalne uvjete za rad Savjeta osigurava Grad. Financijska 
sredstva za rad Savjeta sukladno svojim mogućnostima 
osiguravaju se u Proračunu Grada Gline. 

Članovi Savjeta nemaju pravo na naknadu za 
svoj rad. 
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Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova 
prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta, kao i drugih 
putnih troškova neposredno vezanih uz rad u Savjetu, 
a odnose se na troškove organiziranja tribina i preda-
vanja u Gradu Glini, kao i druge troškove vezane za 
sudjelovanje na seminarima i drugim vrstama predava-
nja i okupljanja mladih, a vezano za primjenu Zakona. 

Članak 21.
Grad Glina osigurava dostupnost pouzdanih in-

formacija o svim pitanjima od interesa za mlade, o 
članovima Savjeta, njihovim zamjenicima i radu Savjeta 
na svojoj mrežnoj stranici.

9.  Odnos Savjeta, Gradskog vijeća i gradonačelnika

Članak 22.
Gradsko vijeće dostavlja Savjetu sve pozive i 

materijale za svoje sjednice te zapisnike s održanih 
sjednica u istom roku kao i članovima Gradskog vi-
jeća te na drugi način informira Savjet o svim svojim 
aktivnostima.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Gline po potre-
bi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički 
sastanak sa Savjetom, na koji po potrebi poziva i 
druge članove Gradskog vijeća i drugih tijela Grada, 
a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa 
za mlade, te o suradnji Gradskog vijeća i drugih tijela 
Grada sa Savjetom. 

Inicijativu za zajednički sastanak predsjednika 
Gradskog vijeća i Savjeta može pokrenuti i Savjet. 

Na zajednički sastanak predsjednika Gradskog 
vijeća i Savjeta mogu biti pozvani i stručnjaci iz po-
jedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član 
Savjeta kojeg Savjet imenuje dužan je odazvati se 
pozivima na sjednice Gradskog vijeća, prisustvovati 
sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez 
prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji 
o pitanju iz njegova djelokruga zatraži Gradsko vijeće.

Savjet mladih surađuje s gradonačelnikom redo-
vitim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te 
na druge načine.

Gradonačelnik po potrebi, a najmanje svaka tri 
mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom, 
a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa 
za mlade, te o suradnji, gradonačelnika i Savjeta. 

Gradonačelnik svakih šest mjeseci pisanim putem 
obavještava Savjet o svojim aktivnostima koje su od 
važnosti ili interesa za mlade.

10.  Prijelazne i završne odredbe

Članak 23.
Ako su podnositelju prijedloga za izbor kandidata 

Savjeta u postupku podnošenja prijedloga povrijeđena 
prava, ovlašteni predlagatelj ima pravo žalbe.

Žalba se podnosi Povjerenstvu za Statut, Poslovnik 
i normativnu djelatnost Gradskog vijeća u roku četr-
desetosam (48) sati od dana povrede prava na pod-
nošenje prijedloga. O podnesenoj žalbi Povjerenstvo 

za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost dužno je 
odlučiti u roku od četrdesetosam (48) sati od dana 
podnošenja žalbe.

Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost provjerava formalnu ispravnost odbijenog 
prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta i njegova 
odluka je konačna. 

Članak 24.
Javni poziv za isticanje kandidatura za prvi Savjet 

mladih Grada Gline objavit će predstavničko tijelo 
u roku od petnaest (15) dana od dana stupanja na 
snagu ove Odluke.

Članak 25.
Nadležno upravno tijelo Grada Gline uskladit će 

propise Grada Gline o uredskom poslovanju u skladu 
sa odredbama ove Odluke u roku od petnaest (15) 
dana od njenog stupanja na snagu.

Stručnu i administrativnu pomoć u radu Savjetu 
pruža upravno tijelo Grada Gline nadležno za poslove 
Gradskog vijeća Grada Gline.

Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana 

objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/14-01/37
URBROJ: 2176/20-02-14-1
Glina, 21. listopada 2014.

Predsjednica Gradskog vijeća
Sanja Štingl-Vlašić, dr. med., v.r.

55.
Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i po-

dručnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 
broj 3/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 
40. stavak 2. Statuta Grada Gline (»Službeni vjesnik«, 
broj 16/13), Gradsko vijeće Grada Gline, na 6. sjednici 
održanoj 21. listopada 2014. godine, donosi

O D L U K U 
o osnivanju Povjerenstva za financije i proračun 

Članak 1.
Osniva se Povjerenstvo za proračun i financije 

Gradskog vijeća Grada Gline.

Članak 2.
Povjerenstvo za proračun i financije Gradskog 

vijeća razmatra prijedlog proračuna, Izmjena i dopuna 
Proračuna i Odluke o izvršavanju Proračuna, Polugo-
dišnjeg i Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Grada Gline te Gradskom vijeću daje svoje prijedloge 
i mišljenja.
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- razmatra i daje mišljenje o prijedlogu proračuna, 
odnosno njegovim Izmjenama i dopunama, 

- utvrđuje amandmane na prijedlog Proračuna te 
prijedlog njegovih Izmjena i dopuna, 

- razmatra i daje mišljenje o prijedlogu odluci o 
privremenom financiranju Grada Gline

- daje mišljenje o prijedlogu Godišnjeg izvještaja 
o izvršenju Proračuna,

- razmatra nalaz Državne revizije i daje mišljenje 
o istom,

- daje mišljenje na prijedlog drugih općih ataka 
koji se odnose na materijalno financijsko po-
slovanje i upravljanje imovinom Grada Gline,

- daje mišljenje na prijedlog Odluke o porezima 
i naknadama,

- obavlja i druge poslove sukladno Statutu i Po-
slovniku Grada Gline.

Članak 3.
Povjerenstvo za Proračun i financije Gradskog 

vijeća Grada Gline biti će sastavljeno od (5 članova), 
a koje će sačinjavati:

1. predsjednik
2. član Povjerenstva
3. član Povjerenstva
4. član Povjerenstva
5. član Povjerenstva.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/14-01/35
URBROJ: 2176/20-02-14-1
Glina, 21. listopada 2014.

Predsjednica Gradskog vijeća
Sanja Štingl-Vlašić, dr. med., v.r.

56.
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni 
tekst), te članka 30. Statuta Grada Gline (»Službeni 
vjesnik«, broj 16/13 i 22/14), Gradsko vijeće Grada 
Gline, na 6. sjednici održanoj 21. listopada 2014. 
godine, donijelo je

O D L U K U
o Izmjenama i dopunama Odluke o popisu 

nerazvrstanih cesta na području Grada Gline 

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o 

popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Gline 
(»Službeni vjesnik«, broj 22/14) tako da se u tablici 
Popis nerazvrstanih cesta na području Grada Gline: 

- ispod oznake NC257 briše tekst:

333. UKUPNO: 0 2,65 2,65  

i dodaje tekst koji glasi:

333. NC419 KOZAPEROVICA GLAVNA SEOSKA 
CESTA 0 1,4 1,4 38

334. UKUPNO: 0 4,05 4,05  

- ispod oznake NC272 briše tekst:

352. UKUPNO: 2,1 5,25 7,35  

i dodaje tekst koji glasi: 

352. NC420 MAJSKE 
POLJANE

MEANDŽIJE - TRTNIK 
GLINSKI 0,15 2,1 2,25 40

353. UKUPNO: 2,25 7,35 9,6  

- ispod oznake NC331 briše tekst:

431. UKUPNO: 0 3,9 3,9

i dodaje tekst koji glasi: 

431. NC421 RAVNO RAŠĆE D6 -TRTNIK GLINSKI 0 4,1 4,1 50
432. UKUPNO: 0 8,0 8,0  
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- briše tekst: 

473. NC360 ŠATORNJA ŠPOLJARIĆI 0 1,5 1,5 57

- mijenja tekst:

482. UKUPNO: 1,18 9,12 10,3  

tako da glasi: 

482. UKUPNO: 1,18 7,62 8,80  

- mijenja tekst:

496. NC379 TRNOVAC 
GLINSKI

VOZNIK - PUT ZA 
KOZAPEROVICU 0 1,5 1,5 59

498. UKUPNO: 0,1 6 6,1  
 

tako da glasi:

496. NC379 TRNOVAC 
GLINSKI

VOZNIK - PUT ZA 
KOZAPEROVICU 0 2,0 2,0 59

498. UKUPNO: 0,1 6,5 6,6  

- ispod oznake NC383 briše tekst:

503. UKUPNO: 0 2 2  

i dodaje tekst koji glasi: 

503. NC422 TRTNIK GLINSKI GLAVNA SEOSKA CESTA 0 2,8 2,8 60
504. UKUPNO: 0 4,8 4,8  

- mijenja tekst:

555. SVEUKUPNO 1-67: 38,59 265,7 304,29  

tako da glasi:

555. SVEUKUPNO 1-67: 38,732 275,1 313,832  

- briše tekst: 

681. UKUPNO: 18,13 14,32 32,45  
 

i dodaje tekst koji glasi:

681. GU125 Glina Trg bana Josipa Jelačića 
zapadna strana 0,25 0 0,25 68

682. GU126 Glina Ulica Stjepana i Antuna 
Radića 0,3 0 0,3 68

683. GU127 Glina Frankopanska ulica 0,75 0 0,75 68
684. UKUPNO: 19,43 14,32 33,75  

Svi redni brojevi pomiču se sukladno navedenim 
Izmjenama i dopunama u ovom članku.

Članak 2.
Pregledne karte su sastavni dio ove Odluke i ne 

objavljuju se u »Službenom vjesniku«.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 340-01/14-01/16
URBROJ: 2176/20-04-14-2
Glina, 21. listopada 2014.

Predsjednica Gradskog vijeća
Sanja Štingl-Vlašić, dr. med., v.r.
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57.
Na temelju članka 30. stavka 1. podstavka 3. Statuta 

Grada Gline (»Službeni vjesnik«, broj 16/13 i 22/14), 
Gradsko vijeće Grada Gline, na 6. sjednici održanoj 
dana 21. listopada 2014. godine, donijelo je

O D L U K U
o Izmjeni i dopuni Odluke o stjecanju, 

raspolaganju i upravljanju nekretninama u 
vlasništvu Grada Gline

Članak 1.
U Odluci o stjecanju, raspolaganju i upravljanju 

nekretninama u vlasništvu Grada Gline (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 18/10), u 
članku 13. stavku 1. točci 2. točka b) mijenja se i glasi:

»b) ponuditelj ne smije imati dospjelih ne-
plaćenih dugovanja prema Gradu Glini i 
Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi 
kao niti prema trgovačkim društvima u 
potpunom ili većinskom vlasništvu Grada 
Gline te niti prema ustanovama i drugim 
pravnim osobama kojih je osnivač Grad 
Glina«.

    
Članak 2.

U članku 22. Odluke o stjecanju, raspolaganju i 
upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Gline 

(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, 
broj 18/10) dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Podatke o činjenicama iz članka 13. stavka 
1. točke b) ove Odluke Povjerenstvo koje provodi 
natječajni postupak može prikupiti i službenim 
putem od ovlaštenih osoba.«

Dosadašnji stavci 2. - 4. postaju stavci 3. - 5.

Članak 3.
Ova Odluka primjenjuje se na sve postupke u svezi 

stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama 
u vlasništvu Grada Gline u kojima do dana njenog 
stupanja na snagu nije donesena konačna odluka.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon 

dana objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/14-01/38
URBROJ: 2176/20-02-14-1
Glina, 21. listopada 2014.

Predsjednica Gradskog vijeća
Sanja Štingl-Vlašić, dr. med., v.r.

»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina 
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i 
Topusko. Izdavač: Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.
glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po 
potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu  
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje, 
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.

GRAD GLINA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

53. Odluka o utvrđivanju mjesta polaganja 
vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća na 
području naselja Gline 1831

54. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Gra-
da Gline 1831

55. Odluka o osnivanju Povjerenstva za 
financije i proračun 1835

56. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke 
o popisu nerazvrstanih cesta na području 
Grada Gline 1836

57. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o 
stjecanju, raspolaganju i upravljanju 
nekretninama u vlasništvu Grada Gline 1838
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