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1. ODLUKA o kriterijima i mjerilima za financiranje osnovnih škola u 2002. godini 

 
Na temelju članka 11. Zakona o osnovnom školstvu ( "Narodne novine" br. 59/90, 26/93, 17/93, 59/01), 
Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog 
školstva za 2002. godinu ( "Narodne novine" br.110/01 ) i članka 13. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" br.7/01) Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2002. god. donijelo 
je  

 
O D L U K U 

o kriterijima i mjerilima za financiranje 
osnovnih škola u 2002. godini 

OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja javnih potreba u osnovnom školstvu, minimalni kriteriji i mjerila 
za financiranje decentraliziranih rashoda u osnovnom školstvu neophodnih za realizaciju nastavnih planova i 
programa, te način doznake utvrđenih sredstava osnovnim školama čiji je osnivač Grad Gospić. 

 
Članak 2. 

U Proračunu Grada Gospića za 2002. godinu osiguravaju se sredstva potrebna za realizaciju nastavnih planova i 
programa te sredstva za pokriće tekućih i kapitalnih troškova za slijedeće osnovne škole: 
- Osnovna škola " Dr. Jure Turić " Gospić ( i pripadajuće područne škole ) 
- Osnovna škola " Dr.Ante Starčević " Klanac ( i pripadajuće područne škole ) 
- Osnovna škola " Lički Osik " Lički Osik ( i pripadajuća područna škola ) 

PLANIRANJE TROŠKOVA, KRITERIJI I MJERILA  



 
Članak 3. 

Za osiguravanje minimalnog financijskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za slijedeće 
troškove: 
A) TEKUĆI TROŠKOVI 
- opći troškovi škole, 
- ostali troškovi škole ( stvarni troškovi ), 
B) KAPITALNI TROŠKOVI 
- investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala 
- kapitalna izgradnja, rekonstrukcija i sanacija školskih građevina  

 
A) TEKUĆI TROŠKOVI 
Članak 4. 
 
Opći troškovi škole obuhvaćaju: 
-uredski materijal, materijal za nastavu i pedagošku dokumentaciju 
- komunalne usluge i naknade 
- telefonske, telefaks i poštanske usluge  
- zakupnine prostora i opreme za realizaciju nastave 
- nabava sitnog inventara i pribora za izvođenje nastave 
- materijal za čišćenje 
- odvoz smeća 
- potrošak vode i propisane vodne naknade 
- materijal za tekuće održavanje zgrada i opreme 
- sredstva za zaštitu na radu  
- seminari, stručna literatura i časopisi 
- bankarske usluge 
- intelektualne usluge 
- reprezentacija 
- dnevnice i troškovi službenog putovanja 
- stručno usavršavanje prema programu Ministarstva prosvjete i športa 
- troškovi za korištenje računalne opreme  
- nužne staklarske usluge  
- korištenje vlastitog prijevoznog sredstva za službene potrebe 
- ostali tekući troškovi koji su nužni za ostvarivanje nastavnog plana i programa 
- osiguranje imovine  
Kriteriji za financiranje općih troškova škole su: broj učenika, broj razrednih odjela, broj osnovnih škola i broj 
računala. 
Mjerila općih troškova su mjesečne, odnosno godišnje cijene sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za 
osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2002.god.( "Narodne 
novine" br. 110/01; u daljnjem tekstu Odluka), i to: 
- po učeniku 15,00 kn mjesečno, 
- po razrednom odjelu 250,00 kn mjesečno, 
- po osnovnoj školi 2.500,00 kn mjesečno, 
- po područnoj školi 300,00 kn mjesečno, 
- po računalu 50,00 kn mjesečno. 

Članak 5. 

Ostali troškovi škole ( stvarni troškovi) obuhvaćaju: 
- energente za zagrijavanje i rasvjetu, 
- pedagošku dokumentaciju, 
- zdrastvene preglede zaposlenika škole, 
- prijevoz učenika sukladno članku 46. Zakona o osnovnom školstvu, 
- troškovi hitnih intervencija. 

Sukladno Odluci, kriterij za financiranje ovih stvarnih troškova je broj učenika. Mjerilo za financiranje je 
prosječna godišnja cijena po učeniku koja iznosi 631,00 kn. 

Tekući troškovi osnovnih škola financiraju se prema kriteriju stvarnog rashoda i kriteriju opsega djelatnosti 
škole. 

 
B) KAPITALNI TROŠKOVI 
Članak 6. 



Investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala te tekuće održavanje škola 

Ovo održavanje je predvidivo i plansko održavanje, obnavljanje školskih zgrada i opreme kao i obnavljanje i 
zamjena pokretne opreme, nastavnih sredstava i pomagala. 
Opseg i visina utvrđuje se u skladu sa stvarnim tehničkim stanjem, potrebnim adaptacijama, rekonstrukcijama i 
zamjenama u cilju poboljšanja uvjeta korištenja nastavnih sredstava i pomagala. 
Utvrđuje se redoslijed prioriteta u izvođenju investicijskog održavanja, nabave opreme, nastavnih sredstava i 
pomagala u 2002. godini kako slijedi: 
- održavanje kotlovnica i sustava grijanja u cilju održavanja funkcionalnosti  
postrojenja 
- održavanje sanitarija i vodovodnih instalacija u cilju poboljšanja zdrastveno -  
higijenskih uvjeta korištenja 
- nabava nove opreme, zamjena dotrajale, nabavka nedostatnih sredstava i pomagala 
- održavanje krovova  
- održavanje elektroinstalacija 
- održavanje vanjskih zatvora ( prozori i vrata ). 

Opseg djelatnosti utvrđuje se u skladu sa slijedećim osnovnim kriterijima: brojem učenika, brojem razrednih 
odjela, brojem školskih zgrada. 
Mjerilo ovih troškova je sukladno Odluci godišnja cijena i to: 
- po učeniku 43,45 kn godišnje, 
- po razrednom odjelu 938,26 kn godišnje, 
-po zgradi 8.219,18 kn godišnje. 
Bilančno pravo utvrđuje se kumulativnim zbrojem navedenih kriterija. 

Članak 7. 
 
Kapitalna izgradnja, rekonstrukcija i sanacija školskih građevina. 

Za potrebe izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije za osnovno školstvo osigurava se prema slijedećim osnovnim 
kriterijima ( sukladno Odluci): 
- po učeniku prosječno 26,34 kn godišnje, 
- po razrednom odjelu prosječno 569,16 kn godišnje, 
- po zgradi prosječno 1.108,14 kn godišnje. 
Minimalno bilančno pravo utvrđuje se kumulativnim zbrojem svi triju navedenih kriterija. 
Prosječni trošak po učeniku godišnje za kapitalna ulaganja u osnovnim školama iznosi prema utvrđenim 
kriterijima u 2002. godini iznosi 188,94 kn. 

POSTUPAK DOSTAVLJANJA PODATAKA ZNAČAJNIH ZA FINANCIRANJE TEKUĆIH I KAPITALNIH RASHODA, TE 
NAČIN I REDOSLIJED NJIHOVOG PLAĆANJA 

Članak 8. 

Na temelju kriterija i mjerila navedenih u člancima 4., 5.,6. i 7. ove Odluke, izrađen je plan potrebnih sredstava 
za osiguranje minimalnog financijskog standarda osnovnih škola u tekućoj proračunskoj godini, nalazi se u 
privitku i sastavni je dio ove Odluke. 

 
Članak 9. 
 
Osnovne škole obavezne su do 7. u mjesecu za protekli mjesec dostaviti Odjelu mjesečne troškove po vrstama 
troška ( specifirano po obvezama). 
Iznimno od spomenutog osnova škola " Dr. Jure Turić " Gospić obavezna je do 2. u mjesecu dostaviti trošak 
prijevoza učenika s teškoćama u razvoju, a Odjel isti dostaviti do 5. u mjesecu Ministarstvu prosvjete i športa. 
Podatke o tekućim rashodima koji se financiraju po kriteriju stvarnog troška škola dostavlja Odjelu na 
utvrđenim tablicama. 

 
Članak 10. 

Potrebna srtedstva doznačit će se u skladu s nastalim troškovima i to: 
- troškovi energenata za grijanje: prema stvarno obračunatim troškovima i računima za energente ( ogrijev, 
električna energija,lož ulje) 
- troškovi prijevoza učenika: prema stvarnom trošku prijevoza učenika u školu i iz škole, na temelju ugovora s 
prijevoznikom. Sredstva za prijevoz doznačit će se direktno prijevozniku prema mjesečnom računu. 
- troškovi hitnih intervencija : prema stvarnim potrebama sukladno kriterijima i mjerilima za obračun te vrste 
troškova mjesečno 



- općih troškova: prema ispostavljenim zahtjevima do visine planiranih troškova na temelju kriterija i mjerila za 
obračun općih troškova mjesečno, a nakon tog osnovne škole su dužne postupati u skladu s člankom 53. 
stavkom 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu ( "Narodne novine" br. 119/01 ).  

 
Članak 11. 

Troškovi za energente koje škola koristi za grijanje, pogon školskih postrojenja i rasvjetu, škola iskazuje na 
tablici ENERGENTI, koju s preslikama likvidiranih računa dostavlja Odjelu u roku od dva dana od dana 
zaprimanja računa dobavljača za isporučene energente. 
Škola je dužna planirati i voditi evidenciju o utrošenim količinama energenata po vrstama. 
Škola naručuje energente od dobavljača s kojima je Grad Gospić zaključio ugovor. 
Sredstva za plaćanje rashoda za energente Grad Gospić doznačava na  
žiroračun osnovne škole koja je dužna u roku od dva dana ta sredstva doznačiti na žiroračun tih dobavljača. 

 
Članak 12. 

Grad Gospić zaključuje ugovor za prijevoz učenika sukladno članku 46. Zakona o osnovnom školstvu. 
Ravnatelj osnovne škole dužan je svakodnevno pratiti provedbu prijevoza učenika te svaki mjesec Odjelu 
dostavljati izvješće o kakvoći izvršenog prijevoza, kao osnovu za likvidiranje računa prijevoznika. 
Odjel vrši računsku kontrolu ispostavljenog računa prijevoznika na temelju cijene iz zaključenog ugovora i 
radnih dana za koje je prijevoz izvršen, te likvidira račun prijevoznika na temelju mjesečnog izvješća osnovne 
škole o izvršenoj usluzi prijevoza učenika. 
Troškovi za prijevoz učenika sukladno članku 46. Zakona o osnovnom školstvu škola iskazuje na tablici: 
VLASTITI PRIJEVOZ UČENIKA. 
Vlastiti prijevoz učenika škola dostavlja Odjelu i to najkasnije do 3. u tekućem mjesecu za predhodni mjesec. 
Ako je prijevoz izvršen od strane roditelja, priznaju se troškovi u visini od 10 % cijene goriva po prijeđenom 
kilometru.  

 
Članak 13. 

Rashode za pedagošku dokumentaciju škola iskazuje u tablici PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA s preslikama 
računa. 
Škola naručuje pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine kod odabranog dobavljača s kojim je 
Grad Gospić zaključio ugovor, a prema posebnom popisu potrebne pedagoške dokumentacije koji utvrđuje 
Ministarstvo prosvjete i športa. 

 
Članak 14.  

Rashode za liječničke preglede osnovna škola iskazuje na tablici: LIJEČNIČKI PREGLEDI s preslikom računa. 
Pod liječničkim pregledima iz stavka 1.ovog članka podrazumjevaju se godišnji pregledi nastavnog osoblja 
sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 
( "Narodne novine " br.60/92). 

 
Članak 15. 

Rashode za hitne intervencije i tekuće popravke škola iskazuje Odjelu u tablici: HITNE INTERVENCIJE I TEKUĆI 
POPRAVCI. 
Rashodi u ovoj tablici odnose se na popravke kvarova koji se ne mogu planirati, a njihovo neotklanjanje 
ugrožava sigurnost učenika i rad škole, te na rashode za godišnje servise, preglede i održavanje sredstava rada 
i opreme. 
Ukupni mjesečni iznos zahtjeva ne smije biti veći od 1/12 planiranog iznosa za tekuću godinu. 
Račun za izvršene hitne intervencije i tekuće popravke mora sadržavati, osim broja iz knjige ulaznih faktura 
škole i specifikaciju izvršenih radova ili usluga po vrsti, količini i jediničnoj cijeni. 
Na spomenutoj tablici škola iskazuje rashode prema slijedećim prioritetima: 
1) popravak kvarova koji se ne mogu planirati te održavanje sredstava rada i opreme  
radi osiguravanja predpostavki za redovito funkcioniranje škole i to za: 
- izvanredne intervencije na elektroinstalacijama 
- -II- -II- na uređajima za centralno grijanje 
- -II- -II- na sanitarnim čvorovima 
- -II- -II- na kanalizaciji 
- -II- -II- na vodovodnoj mreži 
- -II- -II- na krovovima 



- popravak peći na kruta goriva i čišćenje dimnjaka na objektima koji za grijanje koriste kruta goriva 
- servis plamenika, cirkulacijskih pumpi, detektora plina i ostalog u vezi s centralnim grijanjem 
- popravak vanjske stolarije i zidova 
- tekuće održavanje nastavnih sredstava za redovito održavanje nastavnog procesa 
2) otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim tijelima ( inspekcijski nalazi ), 
kao i rashodi za redovite kontrole instalacija i postrojenja čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole i 
to za: 
- ispitivanje hidrantske mreže 
- periodični pregled i kontrolno ispitivanje te servisiranje vatrogasnih aparata 
- ispitivanje aparata i oruđa s povećanim opasnostima 
- pregled ispravnosti kotlovnica i ostalih sustava centralnog grijanja 
- ispitivanje električnih instalacija 
- izrada procjena opasnosti i odgovarajućih planova prema propisima kojima se regulira zaštita na radu i zaštita 
od požara  
3) troškovi za ličenje školskih prostorija 
Odabir najpovoljnijih ponuditelja vrši se prema Zakonu o javnoj nabavi. Škola je dužna prije početka radova 
podnesti zahtjev Odjelu koji daje pismeno suglasnost. 
Suglasnost nije potrebna kad se radi o popravcima koji ugrožavaju sigurnost učenika, održavanje nastave ili 
kad njihovo neotklanjanje uzrokuje povećanje financijskih izdataka. 

 
Članak 16. 

Osnovne škole dužne su dobiti pismenu suglasnost Odjela prije početka realizacije kapitalnog ulaganja. 

 
Članak 17. 

Referent za društvene djelatnosti dostavlja mjesečni plan potrebnih sredstava Odsjeku za financije, koji u 
skladu s raspoloživim sredstvima i člankom 10. ove Odluke vrši njihovu isplatu. 

 
Članak 18. 

Osnovne škole obavezne su Odjelu za tekuću godinu dostaviti: 
- financijski plan za 2002. godinu 
- operativni plan investicijskog održavanja, 
- operativni plan kapitalne izgradnje. 
Spomenuti planovi se izrađuju na temelju Odluke ("N.N" br.110/01 ) 
Odjel na temelju dostavljenih planova izrađuje jedinstveni plan kapitalnih ulaganja za sve osnovne škole, 
Gradsko vijeće Odlukom usvaja plan. 

Članak 19. 

Uštede na pojedinim vrstama troškova koristiti će se za financiranje ostalih tekućih troškova i za poboljšanje 
uvjeta rada osnovnih škola. 

 
Članak 20. 

Gradski upravni odjel za smoupravu i upravu dostavit će Gradskom Poglavarstvu podatke o visini tekućih 
troškova i kapitalnih izdataka po školama i ukupno, dva puta godišnje i to za razdoblje: 
- siječanj - lipanj, najkasnije do 30. srpnja tekuće godine 
i 
- siječanj - prosinac, najkasnije do 30. siječnja 2003. godine. 

 
Članak 21. 
 
Grad Gospić dužan je sredstva za decentralizirane troškove osnovnih škola i sredstva s pozicije potpore 
izravnanja koristiti za financiranje ukupnih troškova osnovnog školstva. 

 
Članak 22. 



Ova Odluka stupa na snagu danom objave u" Službenom vjesniku Grada Gospića", a primjenjuje se od 1. 
siječnja 2002. godine.  

KLASA: 602-01/02-01/18 
URBROJ: 2125/01-01-02-02  
Predsjednik vijeća 

Milan Štimac,prof.v.r.  

Tablica 1. 

Ukupni pregled sredstava za izdatke osnovnih škola koje se financiraju iz Gradskog proračuna 

Redni 
broj 

Opći 
troškovi 

Ostali 
troškovi 

Ukupni tekući 
troškovi 

Kapitalni 
projekti 

Investicijsko 
održavanje, 

didaktička oprema i 
tekuće održavanje 

prema odluci 

Ukupno 
kapitalna 
ulaganja 
(5+6) 

Sveukupno 
(4+7)  

1 3 4 5 6 7 8 9 

1 501.840,00 737.434,00 1.239.274,00 74.286,00 192.770,00 267.056,00 1.506.330,00 

  

  

2. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Muzeja Like Gospić 
ODLUKA o izmjeni Statuta Muzeja Like Gospić 
Na temelju članka 12. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi ("Narodne novine" br. 96/01) i članka 
13. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 18. lipnja 2002. godine donosi 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni 
Statuta Muzeja Like Gospić 

I 

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Muzeja Like Gospić o izmjeni Statuta Muzeja Like Gospić. 

 
II 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

 
 
KLASA: 012-03/02-01/01 
URBROJ: 2125/01-01-02-02 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof. v. r. 

 
Temeljem Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi ("NN, br. 96/01) i na temelju čl. 26. Statuta 
Muzeja Like Gospić, Upravno vijeće Muzeja Like Gospić,dana 25.ožujka 2002. godine, donosi 

 
O D L U K U 

o izmjeni Statuta Muzeja Like Gospić 



 
I 

U čl. 28. st. 1., iza riječi Vijeća dodaje se "i po pribavljenom mišljenju stručnog osoblja Muzeja". 

II 

U čl. 28. st. 2. briše se riječ "Muzej" i dodaje iza riječi raspisuje "i provodi Upravno vijeće Muzeja". 

III 

U čl. 28. dodaje se novi stavak, iza st. 2. koji glasi: "Ravnatelj Muzeja se imenuje na temelju javnog natječaja 
objavljenog u dnevnom tisku". 

IV 

 
Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

Broj: 25/2-02 
 
Predsjednica Upravnog vijeća 
Ana Lemić prof. v. r. 

  

3. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

 
Na temelju članka 13. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik grada Gospića" br. 7/01), Gradsko vijeće Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2002. godine donosi 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 6/96) 

Članak 1. 

U članku 185. mijenja se st. 1. i glasi: 

"Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom 
kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kn kaznit će se fizička osoba kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi 
ako:" 

Članak 2. 

U članku 185. st. 2. i 3. koji glase: 

"Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini 
prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kn kaznit će se građanin koji učini prekršaj iz stavka 1. ovog 
članka", brišu se u cijelosti. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića" 

KLASA: 363-05/01-01/16 
URBROJ: 2125/01-01-02-02 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
Milan Štimac, prof. v. r. 



4. ODLUKA o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova na području Grada 
Gospića  

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima ("NN" br. 54/88) i članka 13. Statuta Grada Gospića ("Službeni 
vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 18.lipnja 2002. 
godine donijelo je  

ODLUKU 
o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga  
imena ulica i trgova na području Grada Gospića 

Članak 1. 

Imenuje se Komisija u sastavu: 

1. Ivica Mataija, prof. - predsjednik 
2. Dr. sc. Manja Kovačević - član 
3. Ana Lemić, prof. - član 
4. Ivan Blažević - član 
5. Ivica Šubarić, prof. - član 

Članak 2. 

Zadaća Komisije je utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova na području Grada Gospića, te obrazloženi 
prijedlog podnijeti na usvajanje Gradskom vijeću. 

Članak 3. 

 
Komisija je stalno tijelo Gradskog vijeća. 

Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Komisije za određivanje imena ulica i 
trgova u gradu Gospiću i naseljima gradskog karaktera na području Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 1/95). 

Članak 5. 

Odluka stupa na snagu osmog dana od objave, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića" 
 
KLASA:363-05/02-01/16 
URBROJ:2125/01-01-02-02  
PREDSJEDNIK VIJEĆA 
Milan Štimac prof. v.r. 

   

  

1. ZAKLJUČAK o pristupanju Grada Gospića akciji"Gradovi i općine prijatelji djece" 

Na temelju članka. 41. Statuta Grada Gospića (" Službeni vjesnik Grada Gospića br. 7/01 ), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2002. godine donosi  

Z A K LJ U Č A K  
o pristupanju Grada Gospića akciji  
" Gradovi i općine prijatelji djece" 

 
I 

Prihvaća se pristupanje Grada Gospića akciji " Gradovi i općine prijatelji djece". 



 
II 

Grad Gospić će se kroz akciju " Gradovi i općine prijatelji djece" povezati s ostalim gradovima i općinama 
članovima, te ostvariti međusobnu razmjenu stručne, tehničke i druge pomoći radi unapređenja prava i potreba 
djece. 

 
III 

Grad Gospić dužan je osnovati koordinacijski odbor za vođenje akcije. 

 
IV 

Grad Gospić će u Proračunu osigurati sredstva za provedbu ove akcije i rad koordinacijskog odbora. 

 
V 

Odluka stupa na snagu danom objave u " Službenom vjesniku Grada Gospića". 

 
KLASA:552-01/02-01/01 
URBROJ: 2125/01-02-02-02 
Gradonačelnik 
 
Milan Kolić v.r. 

  

2. ZAKLJUČAK o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim pravima iz 
radnoga odnosa službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima  

Na temelju članka 48. točka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br. 33/01), 
točke III. Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada gradskih upravnih 
tijela od 02. svibnja 2002. godine i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 
7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2002. godine donijelo je 
slijedeći 

Z A K L J U Č A K 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, 
naknadama i drugim pravima iz radnoga odnosa  

službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 6/01) 

 
I 

 
Članak 2 . Pravilnika se dopunjuje dopunom koja glasi: 

"- referent za komunalne prihode i stambene poslove za područje posebne državne skrbi - 0,77" 

 
II 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića", a primjenjuje se 
od 01. lipnja 2002. godine. 

KLASA: 120-01/01-01/01 
URBROJ: 2125/01-02-02-05 
GRADONAČELNIK 



Milan Kolić v.r. 

3. ZAKLJUČAK o imenovanju člana Ocjenjivačkog suda za odabir idejnog arhitektonskog rješenja 
objekta u Gospiću po Programu društveno poticane stanogradnje 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) i Zaključka o 
pristupanju Programu socijalno poticane stanogradnje ("Službeni vjesnik grada Gospića" br. 9/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2002. godine donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju člana Ocjenjivačkog suda za odabir 
idejnog arhitektonskog rješenja objekta u Gospiću 

po Programu društveno poticane stanogradnje 

I 

Ivo Josipović, dipl.ing.arh. imenuje se za člana Ocjenjivačkog suda za odabir idejnog arhitektonskog rješenja 
objekta u Gospiću, po Programu društveno poticane stanogradnje. 

II 

Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

 
KLASA: 361-01/02-01/01 
URBROJ: 2125/01-02-02-10 

GRADONAČELNIK 

Milan Kolić v.r. 

  

4. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o osnivanju Stožera za koordinaciju u civilnoj zaštiti  

Na temelju članka 240. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima (NN.br.76/94) i 
članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br.07/01), Gradsko poglavarstvo Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 28.svibnja 2002. god. donijelo je 

 
Z A K LJ U Č A K 

o izmjeni Zaključka o osnivanju Stožera za 
koordinaciju u civilnoj zaštiti 

("Sl.vjesnik Grada Gospića" br.1/95) 

I 

Članak 2. Zaključka mijenja se i glasi: 
Za članove stožera imenuju se: 

1. Milan Kolić, predsjednik 
2. Katica Prpić, zamjenik predsjednika 
3. Pavao Pavelić, član 
4. Mile Asić, član 
5. dr. Larisa Podravec, član 
6. Luka Radošević, član 
7. Ankica Dasović, član 
8. Ivica Brkljačić, član 
9. Ante Asić, član 
10. Dragan Ratković, član 
11. Marin Smolčić, član 



 
II 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju Stožera za 
koordinaciju u civilnoj zaštiti ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 2/98). 

III 
 
Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

 
Klasa: 810-01/98-01/01 
Ur.br: 2125/01-02-02-03 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

5. ZAKLJUČAK o nabavi građevinskog materijala za izradu ograde u Mjesnom groblju Klanac  

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića"),Gradsko poglavarstvo Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2002. godine donijelo je 

 
ZAKLJUČAK 

o nabavi građevinskog materijala za izradu 
ograde u Mjesnom groblju Klanac 

I 

 
Ovim Zaključkom odobrava se nabava građevinskog materijala prema priloženoj specifikaciji u iznosu od 6. 
288,00 kn.. 

II 

 
Navedena sredstva iz točke I ovog Zaključka koristit će se za izradu ograde u Mjesnom groblju Klanac . 

 
III 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

KLASA: 363-05/02-01/20 
URBROJ: 2125/01-02-02-02 

GRADONAČELNIK 
 
Milan Kolić v.r. 

 


