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GODINA LVI

OPĆINA GVOZD

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
4.
Na temelju članka 45. stavak 3. alineja 8. Statuta
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09), Općinski načelnik Općine Gvozd donosi

KLASA: 322-04/10-01/01
URBROJ: 2176/09-02-10-1
Gvozd, 8. veljače 2010.
Načelnik
Branko Jovičić, dipl. ing., v.r.

ODLUKU
o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja
krava i junica na području Općine Gvozd u
2010. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2010.
godini za poljoprivredna gospodarstva (obiteljska i
pravne osobe) koja imaju prebivalište odnosno sjedište
na području Općine Gvozd.
Članak 2.
Za poljoprivredna gospodarstva s područja Općine
Gvozd u Proračunu Općine Gvozd za 2010. godinu
osigurana su sredstva za subvencioniranje umjetnog
osjemenjivanja krava i junica na stavci 37219 - Ostale
naknade iz Proračuna u novcu - osjemenjivanje.
Iznos subvencije iznosi 100,00 kuna po plotkinji.
Poljoprivredno gospodarstvo ostvaruje subvenciju
za svako grlo.
Uvjet za isplatu subvencije je da je korisnik izmirio
sve obveze prema Općini Gvozd.
Isplata subvencije vrši se tijekom godine na račun
korisnika, a na temelju računa izdanog od strane ovlaštene veterinarske ambulante koja je pružila uslugu
osjemenjivanja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine
Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKI NAČELNIK

5.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08)
i članka 4. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 5/02,
5/05, 29/05, 7/08 i 43/09), Općinski načelnik Općine
Gvozd donosi
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Gvozd
Članak 1.
U članku 6. stavku 1. Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 52/09 i 1/10 - u daljnjem tekstu:
Pravilnik) točka 5. briše se.
Članak 2.
U članku 7. stavku 1. Pravilnika o nazivu radnog
mjesta iza riječi »službenik I. vrste« stavlja se zarez
i dodaju riječi »položaj I. vrste«.
Članak 3.
U članku 8. stavku 1. Pravilnika u nazivu radnog
mjesta iza riječi »službenik I. vrste« stavlja se zarez
i dodaju riječi »viši stručni savjetnik«.
U članku 8. stavku 1. alineja 3. riječi »5 godina
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima« zamjenjuju se riječima »10 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima«.
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Članak 4.
U članku 9. stavku 1. Pravilnika o nazivu radnog
mjesta iza riječi »službenik III. vrste« stavlja se zarez
i dodaju riječi »računovodstveni referent - financijski
knjigovođa«.
Članak 5.
U članku 10. stavku 1. Pravilnika o nazivu radnog
mjesta iza riječi »službenik III. vrste« stavlja se zarez
i dodaju riječi »upravni referent«.
Članak 6.
U članku 13. stavku 1. Pravilnika o nazivu radnog
mjesta iza riječi »namještenik III. vrste« stavlja se
zarez i dodaju riječi »voditelj radionice«.
U članku 13. stavku 1. alineja 4. riječi »1 godina
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima« zamjenjuju se riječima »5 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima«.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku« Općine Gvozd.

Subota, 27. veljače 2010.
Članak 1.

Ovim Rješenjem utvrđuju se brojčane oznake za
predstavničko i izvršno tijelo Općine Gvozd, upravno
tijelo Općine Gvozd, trgovačko društvo čiji je osnivač
Općina Gvozd kojemu su općinskom odlukom povjerene javne ovlasti, te Vijeće srpske nacionalne manjine
Općine Gvozd.
Članak 2.
Općina Gvozd će u uredskom poslovanju poslovima iz svog samoupravnog djelokruga rabiti brojčanu
oznaku 2176/09.
Članak 3.
Predstavničko tijelo, izvršno tijelo, upravno tijelo,
trgovačko društvo čiji je osnivač Općina Gvozd i kojem
su povjerene javne ovlasti i Vijeće srpske nacionalne
manjine Općine Gvozd, kao stvaratelji i primatelji
akata, u uredskom poslovanju rabit će sljedeće
brojčane oznake:
2176/09-01 Općinsko vijeće
2176/09-02 Općinski načelnik

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 023-05/09-01/02
URBROJ: 2176/09-02-10-4
Gvozd, 22. veljače 2010.
Načelnik
Branko Jovičić, dipl. ing., v.r.

6.
Na temelju članka 12. stavka 2. Uredbe o uredskom
poslovanju (»Narodne novine«, broj 38/87 i 42/88),
članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim
oznakama stvaralaca i primalaca akata (»Narodne
novine«, broj 38/88) i članka 2. Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata
na području Sisačko-moslavačke županije KLASA:
035-02/09-01/1, URBROJ: 2176-01-01/01-09-1 od
16. prosinca 2009. godine, Općinski načelnik Općine
Gvozd donosi
RJEŠENJE
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i
primalaca akata u uredskom poslovanju Općine
Gvozd za 2010. godinu

2176/09-03 Jedinstveni upravni odjel
2176/09-04 Vijeće srpske nacionalne manjine
			
Općine Gvozd
2176/09-05
			
			
			
			
			
			

Komunalno Topusko 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.
Članak 4.

Ovo Rješenje bit će objavljeno u »Službenom
vjesniku« Općine Gvozd, a primjenjivat će se od 1.
siječnja 2010. godine.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 035-02/09-01/03
URBROJ: 2176/09-02-09-1
Gvozd, 30. prosinac 2009.
Načelnik
Branko Jovičić, dipl. ing., v.r.
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Odluka o subvencioniranju umjetnog
osjemenjivanja krava i junica na području
Općine Gvozd u 2010. godini

117

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Gvozd
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Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka
stvaralaca i primalaca akata u uredskom
poslovanju Općine Gvozd za 2010. godinu
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina Donji
Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja i
Topusko. Izdavač: »Glasila« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498,
www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Đuro Juić, dipl. upr. pravnik. »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.

