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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 35. točke 5. i članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i upravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05), 
i članka 13. i članka 47. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 
1/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2007.  
godine donijelo je  

O D L U K U 
o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih  

tijela Grada Gospića 

             
I OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijelaGrada Gospića u skladu 
sa Zakonom i Statutom Grada Gospića (u daljnjem tekstu: upravna tijela Grada). 

Članak 2. 
Upravna tijela Grada ustrojavaju se kao upravni odjeli za obavljanje upravnih, stručnih i 
drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, te za obavljanje poslova državne uprave 
koji su zakonom preneseni na Grad.  
 
Unutar upravnih odjela mogu se osnovati i odsjeci kao unutarnje ustrojstvene jedinice 
upravnog odjela  za obavljanje određenih stručnih i drugih poslova koji su neposredno u svezi 
sa ostvarivanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, a koji nisu u nadležnosti drugih 
tijela.  

Članak 3. 
Upravna tijela Grada odgovorna su Gradskom vijeću, Gradskom poglavarstvu  i 
Gradonačelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada. 

Članak 4. 
Sredstva za rad upravnih tijela Grada iz samoupravnog djelokruga rada osiguravaju se u 
Proračunu Grada. 

Sredstva za prenesene poslove državne uprave koje obavljaju upravna tijela Grada 
osiguravaju se u Državnom proračunu, a za poslove koje upravna tijela Grada obavljaju za 
druge jedinice lokalne samouprave osiguravaju se u proračunima tih jedinica. 

Sredstva iz stavka 2. ovog članka osiguravaju se temeljem ugovora koji 
potpisuje Gradonačelnik.  

Članak 5.  
U obavljanju poslova iz svog djelokruga upravna tijela Grada koriste pečat koji sadrži grb 
Republike Hrvatske, naziv „Republika Hrvatska“, naziv „Ličko-senjska županija“, naziv 
„Grad Gospić“, naziv upravnog tijela Grada i naziv „Gospić“. 



Članak 6.  
Zaglavlje akta upravnog tijela Grada sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv „Republika 
Hrvatska“, naziv „Ličko-senjska županija“, naziv „Grad Gospić“, naziv upravnog tijela 
Grada, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta. 

            II USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA 

Članak 7. 
            U Gradu se ustrojavaju slijedeća upravna tijela: 

1. Ured gradonačelnika 
2. Tajništvo 
3. Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu 
4. Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša 

Članak 8.  
            Upravna tijela u okviru zakona i Statuta Grada općenito: 

1. prate stanje u djelatnostima iz samoupravnog djelokruga rada Grada, 

predlažu mjere te pripremaju i predlažu nacrte odluka i drugih općih i pojedinačnih akata koje 
donose Gradsko vijeća i Gradsko poglavarstvo; 

1. donose rješenja u prvom stupnju; 
2. organiziraju i neposredno obavljaju i izvršavaju odluke i druge opće i  

pojedinačne akte Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva. 
 
Članak 9.  
Upravna tijela Grada mogu imati i svoje ispostave i izvan sjedišta upravnog tijela Grada.         

Članak 10. 
      U Uredu gradonačelnika obavljaju se poslovi koji se odnose na: 
 
-  poslove koordinacije rada upravnih tijela Grada i drugi poslovi koji su neophodno vezani za 
potrebe gradonačelnika;  
-  organizaciju poslova u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima od 
značaja za Grad; 
- stručne i administrativne poslove za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika; 
- suradnju tijela Grada s državnim i županijskim tijelima, tijelima drugih jedinica lokalne 
samouprave, medijima, ustanovama, udrugama, političkim strankama i građanima; 
-  ostvarenje odnosa s javnošću za sva tijela Grada; 
-  promidžbu Grada; 
- provođenje mjera zaštite na radu, pripreme programa i mjera zaštite i spašavanja i suradnja 
sa nadležnim tijelima; 
- održavanje čistoće poslovnog prostora Grada koji koriste upravna tijela Grada te ostale 
prostore po nalogu predstojnika, kao i tekuće održavanje tih prostora; 
- održavanje voznog parka Grada. 



Članak 11. 
U Tajništvu Grada obavljaju se poslovi koji se odnose na: 

      - stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja i organizacije sjednica Gradskog 
vijeća i Gradskog poglavarstva te radnih tijela Gradskog vijeća; 
- usklađivanje i koordinacija djelovanja između upravnih tijela Grada u cilju povećanja 
ukupne efikasnosti, svrsishodnijeg i učinkovitijeg djelovanja istih, 
-  ostvarivanje prava na pristup informacijama; 
-  obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe mjesnih odbora; 
-  izdavanje službenog glasila Grada; 
- poslove vezane uz donošenje akata vezanih za ustrojstvo upravnih tijela Grada 
- te ostale poslove kojima se osigurava redovno funkcioniranje Gradskog vijeća i Gradskog 
poglavarstva i njihovih radnih tijela. 

Članak 12.  
      U Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu obavljaju se upravni i drugi stručni 
poslovi koji se odnose na: 

            - poslove proračuna, financijsko poslovanje, računovodstveno-knjigovodstvene 
poslove, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda kroz  izradu nacrta proračuna, praćenje i 
ostvarivanje  proračunskih prihoda i rashoda, izradu akata o korištenju prihoda i rashoda, 
izradu godišnjeg obračuna proračuna i izvješća o izvršavanju proračuna, evidentiranje  
gradske imovine, izradu nacrta odluka ili pojedinačnih akata vezanih za financijsko 
poslovanje, obavljanje i drugih poslova iz područja financija i javnih prihoda, 

- praćenje i analiziranje stanja u gospodarstvu, poticanje poduzetničkih aktivnosti i korištenje 
prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada, izrade elaborata kao osnova za razvitak 
gospodarskih djelatnosti, ispitivanje interesa i bavljenja poduzetničkim aktivnostima, 
osiguravanje pomoći poduzetnicima za realizaciju gospodarskih programa, ispitivanje 
mogućnosti razvoja poljoprivrede te provođenje Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH-a, 

- utvrđivanje politike gospodarenja prostorom grada Gospića kroz uređenje građevinskog 
zemljišta,  prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i očuvanje graditeljskog nasljeđa, 
uređenje naselja i stanovanja sa svrhom učinkovitog gospodarenja prostorom. 

- lokalne potrebe stanovnika na području brige o djeci, školstvu i predškolskom odgoju, 
kulturi, športu i tehničkoj kulturi, u javnom zdravstvu, socijalnoj skrbi, praćenje rada  i 
financiranja redovitih djelatnosti ustanova kojima je Grad osnivač, a koje djeluju na području 
društvenih djelatnosti, te udruga koje ostvaruju programe kojima se zadovoljavaju javne 
potrebe Grada Gospića, te obavljanje i drugih poslova koji su stavljeni u djelokrug Zakonom, 
odnosno općim aktom Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva 

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, personalni poslovi, izradu nacrta ugovora temeljem 
odluka  tijela Grada, raspisivanje natječaja. 

- planiranje, projektiranje, izgradnju i uspostavljanje informatičkog sustava, GIS sustava, 
WEB portala Grada, poslove planiranja, nabave i upravljanje informatičko-komunikacijskom 
opremom, te osiguranje sigurnosti u zaštiti podataka 



-  uredsko poslovanje, vođenja pisarnice i arhive. 

Članak 13. 
U Gradskom upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje,  
graditeljstvo i zaštitu okoliša obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na: 
- funkcioniranje i razvoj komunalnog gospodarstva (donošenje programa održavanja i gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture), 
- utvrđivanje obveznika, vođenje evidencije komunalne naknade i komunalnog doprinosa kao 
i prisilna naplata istih, 
- poslovi komunalnog redarstva koji obuhvaćaju nadzor i kontrolu u djelokrugu poslova ovog 
Odjela, 
- gospodarenje poslovnim  prostorima u vlasništvu Grada koje obuhvaća davanje u zakup i 
naplatu, te najam stanova u vlasništvu Grada kao i vođenje popisa stanova i najmoprimaca i 
visine najamnine, 
- gospodarenje objektima u vlasništvu Grada, 
- gospodarenje i zakup javnih površina, evidencija zakupoprimaca, te prisilna naplata, 
- kontrola i uređenje prometa odnosno analiza postojećih i predlaganje novih prometnih 
rješenja lokalnog značaja i autotaxi prijevoz, kao i izdavanje prometnih suglasnosti te 
suglasnosti za prekope i zauzeća javno prometnih površina, te prisilna naplata, 
- geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, evidencije naselja, ulica i kućnih 
brojeva, te određivanje kućnih brojeva, 
-  zaštitu okoliša s izradom programa i drugih akata utvrđenih zakonom, 
- javnu rasvjetu, nerazvrstane prometnice s okolišem, održavanje zelenih površina, tržnica, 
čišćenje javno-prometnih površina, potrebe u slučaju dezinsekcije i deratizacije, održavanje 
fontana, groblja, krematorija, prijevoz pokojnika, veterinarska služba, uređenje i dekoracije 
grada, dimnjačarski poslovi,  gospodarenje sa skloništima, 
- izgradnju i održavanje komunalne i socijalne infrastrukture naknadu za zemljišta, 
projektiranje, izgradnju, primopredaju i preuzimanje objekata u vlasništvo Grada, građevine 
vodoopskrbe i odvodnje, izgradnja i uređenje komunalnih odlagališta, sanacija neuređenih 
deponija  te ostale građevine. 
- provođenje postupaka javne nabave u skladu sa zakonom i odlukom o izvršavanju proračuna  
- koordinacija i suradnja s komunalno-trgovačkim društvima, ustanovama i tijelima u čijoj je 
nadležnosti izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad. 

       
III UNUTARNJE USTROJSTVO 

Članak 14. 
Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela Grada, nazivi radnih mjesta s opisom poslova i uvjetima 
potrebnim za njihovo obavljanje, broj službenika i namještenika  koji te poslove obavljaju  te 
stručni i drugi uvjeti za obavljanje poslova  kao i druga pitanja od značaja za rad upravnih 
tijela i upravljanje poslovima uređuje se Pravilnikom  o unutarnjem ustrojstvu. 
Pravilnik o unutarnjem  ustrojstvu donosi Gradsko vijeće. 

            Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu mogu se u okviru upravnih odjela osnovati i 
odsjeci kao  unutarnje ustrojstvene jedinice.  

Članak 15. 
Radom Ureda gradonačelnika rukovodi predstojnik. 



Radom Tajništva  rukovodi tajnik. 
Radom  Upravnih odjela  Grada rukovode pročelnici. 

      Rukovoditelje upravnih tijela Grada iz stavka 1. ovog članka na temelju javnog  natječaja 
imenuje Gradsko poglavarstvo. 

            Rukovoditelji obavljaju najsloženije poslove u upravnim tijelima Grada. 
 
Uvjeti za predstojnika, tajnika i pročelnike utvrdit će se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu. 

Članak 16.  
Predstojnik, tajnik i pročelnici upravnih tijela Grada odgovorni su za zakonit,  
pravilan i pravovremen rad upravnih tijela Grada kojima upravljaju kao i za izvršavanje 
poslova iz njihovog djelokruga rada. 

            Predstojnik za svoj rad odgovara Gradonačelniku. 
Tajnik za svoj rad odgovara Gradskom vijeću, Gradskom poglavarstvu i Gradonačelniku. 
Pročelnici za svoj rad odgovaraju  Gradskom poglavarstvu i Gradonačelniku. 

            Predstojnik, tajnik i pročelnici upravnih tijela Grada organiziraju obavljanje poslova, 
brinu o stručnom usavršavanju službenika i namještenika tijekom službe, međusobnoj 
suradnji s drugim upravnim tijelima, te obavljaju i druge poslove određene zakonom  i 
Statutom. 

Članak 17. 
Upravne, stručne i druge poslove u upravnim tijelima Grada obavljaju službenici i 
namještenici. 
Prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika iz rada uređuju se posebnim aktom 
koji donosi Gradsko poglavarstvo. 

Članak 18.      
Službenici i namještenici upravnih tijela Grada dužni su obavljati poslove zakonito i 
pravovremeno. 
Za svoj rad službenici i namještenici u upravnim tijelima Grada su odgovorni predstojniku, 
tajniku i pročelnicima upravnih tijela Grada. 
Službenici i namještenici u upravnim tijelima Grada imaju prava i dužnosti propisane 
zakonom i  drugim propisima. 
 
Članak 19. 
Upravna tijela Grada svoju djelatnost obavljaju u okviru radnog vremena, čiji početak i 
završetak, te raspored u tjednu, utvrđuje Gradsko poglavarstvo posebnim aktom. 

IV ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 20. 
Službenici i namještenici u upravnim tijelima Grada kojima se mijenja djelokrug rada 
nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu ove 
Odluke odnosno do donošenja rješenja o rasporedu. 
 
Članak 21. 



Ovom Odlukom  stavlja se van snage Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada 
Gospića i posebnih organa gradske uprave („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 1/94) i 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada 
Gospića i posebnih organa gradske uprave („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/94 i 1/99). 
                                                
Članak 22. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a 
primjenjuje se od 01. veljače 2007. godine. 

Klasa: 118-01/07-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-07-03 
Gospić, 30. siječnja 2007. godine 

                                                                            PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                GRADA GOSPIĆA 

                                                                                    Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

Na temelju članka 11. Zakona o osnovnom školstvu  („Narodne novine“  br. 59/90, 26/93, 
27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01, 76/05), te članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06) Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 30. siječnja 2007. godine donijelo je 

  

P R O G R A M 
javnih potreba u školstvu za 2007. godinu 

  

1. OSNOVNO ŠKOLSTVO – ZAKONSKA OBVEZA - DECENTRALIZACIJA 

1 ) ZAKONSKA OSNOVA 

Članak 1. 
Na temelju točke VII Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2007. 
godini („Narodne novine“ br. 143/06) županije, Grad Zagreb i gradovi koji su preuzeli obvezu 
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na svom području donose kriterije, 
mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2007. godinu. 

2 ) OPĆE ODREDBE 

Članak 2. 
Ovim Programom 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 3. 
U Proračunu Grada Gospića osiguravaju se sredstva potrebna za realizaciju nastavnih planova 
i programa osnovnoškolskog obrazovanja, kojim se osigurava minimalni financijski standard 
slijedećih osnovnih škola: 

1. Osnovna škola „Dr. Jure Turića“ Gospić (i pripadajuće područne škole) 
2. Osnovna škola „Dr. Ante Starčević“ Pazarište Klanac (i pripadajuće područne škole) 
3. Osnovna škola „Dr. Franjo Tuđman“ Lički Osik (i pripadajuće područne škole) 

1. 3 ) PLANIRANJE TROŠKOVA, KRITERIJI, MJERILA 

Članak 4. 
Za osiguravanje minimalnog financijskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva u 
Proračunu Grada Gospića u ukupnom iznosu od 3.438.544,00 kune za slijedeće troškove: 

A ) TEKUĆI TROŠKOVI (skupina 32 i 34 prema ekonomskoj klasifikaciji)  osigurana 
sredstva u iznosu od 2.526.707,00 kn. 

1. opći troškovi 
2. energenti 
3. pedagoška dokumentacija 
4. prijevoz učenika 
5. liječnički pregled 
6. ostali troškovi 

B ) KAPITALNI I INVESTICIJSKI TROŠKOVI – osigurana sredstva u iznosu od 
911.837,00 kn. 

1. rashodi za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
(skupina 42 i 45) 

2. rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (odjeljak 
3224 i 3232). 

4 ) TEKUĆI TROŠKOVI 

Članak 5. 
Opći troškovi škole obuhvaćaju (prema ekonomskoj klasifikaciji): 

1. 3211 Službena putovanja 
2. 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 
3. 3233 Usluge promidžbe i informiranja 
4. 3235 Zakupnine i najamnine 
5. 3238 Računalne usluge 
6. 3239 Ostale usluge 
7. 3294 Članarine 
8. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  
9. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 



10. 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 

Kriteriji za financiranje općih troškova je broj učenika i broj razrednih odjela. 
Mjerila općih troškova su mjesečne cijene: 
- po učeniku                                              25,00 kn mjesečno, 
- po razrednom odjelu                               200,00 kn mjesečno. 

Članak 6.  
Za troškove navedene u članku 5. ovog Programa u Proračunu Grada Gospića za 2007. godine 
osiguravaju se sredstva u slijedećim iznosima: 

ŠKOLA BROJ 
UČENIKA 

BROJ ODJELA MJESEČNI 
IZNOS 

UKUPNI 
IZNOS 

„Dr. Jure Turić“ 882 37 29.450,00 353.400,00 
„Dr. Ante 
Starčević“ 

55 10 3.375,00 40.500,00 

„Dr. Franjo 
Tuđman“ 

282 16 10.250,00 123.000,00 

UKUPNO 1219 63 43.075,00 516.900,00 

Sredstva za navedene troškove doznačavaju se školama početkom mjeseca za tekući mjesec, 
temeljem dostavljenog zahtjeva. 
Izvješće o utrošku sredstava opsega programa, škole su dužne dostaviti do 10-og u mjesecu za 
prethodni mjesec. 
Članak 7. 
Ostali tekući troškovi škole su troškovi koji nastaju redovitim funkcioniranjem škole i 
financiraju se prema kriteriju stvarnog rashoda. Sredstva za ove troškove doznačuju se 
školama početkom mjeseca za protekli mjesec. 

5 ) KAPITALNI I INVESTICIJSKI TROŠKOVI 

  

Članak 8. 
Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu (u daljnjem tekstu Odjel) izrađuje 

1. Odluku o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini za 2007. godinu  

 na osnovu dostavljenih planova osnovnih škola, osiguranih sredstava u skladu s opravdanosti 
i potrebama ulaganja. 

1. 6 ) POSTUPAK DOSTAVLJANJA PODATAKA ZNAČAJNIH ZA 
FINANCIRANJE TEKUĆIH I KAPITALNIH RASHODA, TE NAČIN I 
REDOSLJED NJIHOVOG PLAĆANJA  

  



Članak 9. 
Osnovne škole obavezne su do 7. u mjesecu za protekli mjesec dostaviti Odjelu mjesečne 
troškove po vrstama troška (specificirano po obvezama). 
Iznimno od spomenutog osnovna škola „Dr. Jure Turić“ Gospić obvezna je dostaviti do 02. u 
mjesecu trošak prijevoza učenika s teškoćama u razvoju, a Odjel isti dostaviti do 05. u 
mjesecu Ministarstvu prosvjete i športa. 
Podatke o tekućim rashodima koji se financiraju po kriteriju stvarnog troška škola dostavlja 
Odjelu na utvrđenim tabelama. 

Članak 10. 
Potrebna sredstva doznačuju se u skladu s nastalim troškovima i to: 

1. troškove energenta: prema stvarno obračunatim troškovima i računima za energente 
(ogrjev, lož ulje, električna energija) 

2. troškovi prijevoza učenika: prema stvarnom trošku prijevoza učenika, na temelju 
ugovora s prijevoznikom. Sredstva za prijevoz doznačit će se direktno prijevozniku 
prema mjesečnom računu 

3. ostali tekući troškovi 
4. troškovi hitnih intervencija: prema stvarnim potrebama. 

Članak 11. 
Energenti  
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 energenta po vrstama. 
Škola naručuje energente od dobavljača s kojim 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. 
Prijevoz 
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 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 najkasnije do 3. u mjesecu za prethodni 
mjesec. 
Pravilnik o vlastitom prijevozu učenika u osnovnim školama na području Grada Gospića 
donosi Gradsko poglavarstvo. 

Članka 13. 
Pedagoška dokumentacija 
Rashode za pedagošku dokumentaciju škola iskazuje na 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 pedagoške 
dokumentacije koji utvrđuje Ministarstvo prosvjete i športa. 

Članak 14. 
Liječnički pregledi 
Rashode za liječničke preglede osnovna škola iskazuje na tablici: LIJEČNIČKI PREGLEDI s 
preslikom računa. 
Pod liječničkim pregledima iz stavka 1. ovog članka podrazumijevaju se godišnji pregledi 
nastavnog osoblja sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ 
br. 60/92). 

Članak 15. 
Ostali tekući rashodi 
Ostale tekuće rashode škola iskazuje na tablici: OSTALI TEKUĆI RASHODI s preslikama 
računa za spomenute rashode. Spomenuti rashodi su svi ostali rashodi koji nisu obuhvaćeni 
prethodno navedenim rashodima.  

Članak 16. 
Osnovne škole dužne su odjelu dostaviti: 

1. financijski plan za 2007. godinu 
2. plan rashoda za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 

imovini 
3. operativni plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja 
4. dostavljati izvješća u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u 

proračunskom računovodstvu. 

Članak 17. 

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

  

                                                  Članak 18.  
Osnovne škole dužne su sredstva za decentralizirane troškove koristiti prema utvrđenoj 
namjeni iz ovog Programa. 

2. OSTALI PROGRAMI U ŠKOLSTVU 

2. 1. ) ZAKONSKA OSNOVA 
Članak 19. 
Temeljem članka 15. Zakona o osnovnom školstvu daje se mogućnost jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave uvođenje širih javnih potreba u osnovnom školstvu za koje 
sredstva osigurava svojim proračunom. 
Temeljem Zakona o srednjem školstvu daje se mogućnost  sufinanciranja ostalih programa 
srednjeg školstva od interesa  za jedinicu  lokalne i područne (regionalne) samouprave za koje 
ista sredstva osigurava u svom proračunu. 



Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi jedinice lokalne 
samouprave u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se 
neposredno ostvaruju potrebe građana. 

Za Ostale programe u školstvu iz Proračuna Grada Gospića osigurava se iznos od 275.300,00 
kn. 
 
2.2.) OŠ Dr. Jure Turić…………………………………….30.000,00 kn 
a ) terenska nastava.…………….………………………………..25.000,00 kn 
b ) Participacija za Eko - školu ………………………………….5.000,00 kn 
2.3.) OŠ Dr. Ante Starčević……………………………….35.000,00 kn 
a ) Predškola………………….……………………………………….23.000,00 kn 
b ) terenska nastava……………….……………………………….12.000,00 kn 
2.4.) OŠ Dr. Franje Tuđmana ……………………………18.000,00 kn 
a ) terenska nastava.…………….……………………………….…18.000,00 kn 
2.5.) Strukovna škola………………………………………20.000,00 kn 
a ) Klub mladih tehničara………………………………………….10.000,00 kn 
b ) Rad s darovitim učenicima……………………………………..5.000,00 kn 
c ) Školski športski klub………………………………………………5.000,00 kn 
2.6.) Gimnazija Gospić……………………………………..20.000,00 kn 
a ) Školski list „GIMGOS“..………………………………………….4.000,00 kn 
b ) Školski športski klub……………………………………………...6.000,00 kn 
c ) Zbornik….…………………………………………………………...10.000,00 kn 
2.7.) Visoka učiteljska škola u Gospiću ………………20.000,00 kn 
a ) studentski list…………………………………………………….10.000,00 kn 
b ) izdavanja Priručnika……………………………………………10.000,00 kn 
2.8.) Društvo naša djeca Grada Gospića………….……5.000,00 kn 
2.9.) Prometne jedinice mladeži………………..….…27.300,00 kn 
2.10.) Veleučilište „Nikola Tesla„.……………………100.000,00 kn. 

Članak 20. 

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine. 

Klasa: 602-01/07-01/03 
Urbroj: 2125/01-01-07-03 
Gospić, 30. siječnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

Na temelju točke V Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2007. 
godini („Narodne novine“ br. 143/06),   članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 



Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06) Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 
30. siječnja 2007. godine donijelo je 

ODLUKU 
o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge 

tekućeg i investicijskog održavanja, nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini za 2007. god. 

I 

Ovom Odlukom utvrđuje se plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini za osnovne škole kojima je Grad Gospić osnivač. 

II 

U Proračunu Grada Gospića osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 911.837,00 kuna za: 

1. rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
(skupina 42 i 45) – 671.048,00 kuna, 

2.) rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (odjeljak 3224 i 
3232) – 240.789,00 kuna. 

1.)  RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  I DODATNA 
ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 

III 

         Navedeni rashodi odnose se na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. 
Prema ispostavljenim planovima osnovnih škola, a u skladu s opravdanosti i potrebama 
navedenog ulaganja Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu izradio je plan ulaganja u 
osnovne škole. 
Navedeni iznos od 671.048,00 kuna raspoređuje se kako slijedi (prema ekonomskoj 
klasifikaciji): 

A) Osnovna škola „Dr. Jure Turića„ Gospić                392.048,00 
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine    288.000,00 
4221 Uredska oprema i namještaj                         70.000,00 
4222 Komunikacijska oprema                                25.000,00 
4223 Oprema za održavanje i zaštitu            97.000,00 
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi                         15.000,00 
4226 Športska i glazbena oprema                          61.000,00 
4241 Knjige u knjižnicama                                    15.000,00 
4262 Ulaganja u računalne programe              5.000,00 
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 104.048,00 
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima    104.048,00 



B) Osnovna škola „Dr. Ante Starčevića„ Pazarište Klanac                 
                                                                                           119.000,00 
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine    89.000,00 
4214 Ostali građevinski objekti                               30.000,00 
4221 Uredska oprema i namještaj                         20.000,00 
4226 Športska i glazbena oprema                          10.000,00 
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ost. namjene         7.000,00 
4241 Knjige u knjižnicama                                    10.000,00 
4262 Ulaganja u računalne programe                       8.000,00 
4264  Ostala nematerijalna proizvedena imovina         4.000,00 
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           30.000,00 
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima    20.000,00 
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi      10.000,00 
B) Osnovna škola „Dr. Franje Tuđmana„ Lički Osik             160.000,00 
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine    105.000,00 
4221 Uredska oprema i namještaj                         50.000,00 
4222 Komunikacijska oprema                                15.000,00 
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ost. namjene       30.000,00 
4241 Knjige u knjižnicama                                    10.000,00 
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           55.000,00  
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima    55.000,00 

2 ) RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 
ODRŽAVANJA 

IV 

Navedeni rashodi odnose se na odjeljak 3224 - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 
održavanje i odjeljak 3232 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja. 
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 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 u 2006. godini kako 
slijedi: 

1. održavanje elektroinstalacija 
2. redoviti servisi 
3. održavanje kotlovnica i sustava grijanja u cilju održavanja funkcionalnosti postrojenja 
4. održavanje sanitarija i vodovodnih instalacija u cilju poboljšanja zdravstveno – 

higijenskih uvjeta korištenja. 

V 
Hitne intervencije 

U okviru ovih rashoda su i rashodi hitnih intervencija koje škola iskazuje na Odjelu na 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. 



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. 
Hitnim intervencijama smatraju se radovi: 

1. popravak kvarova koji se ne mogu planirati radi osiguravanja pretpostavki za redovito 
funkcioniranje škole i to za: 

2. izvanredne intervencije na elektroinstalacijama  
3. izvanredne intervencije na uređajima za centralno grijanje 
4. izvanredne intervencije na sanitarnim čvorovima 
5. izvanredne intervencije na vodovodnoj mreži 
6. izvanredne intervencije na krovovima  
7. popravak peći na kruta goriva 
8. popravak vanjske stolarije i zidova 

Škola je dužna prije početka radova ponesti zahtjev Odjelu koji daje pisanu suglasnost. 
Suglasnost nije potrebna kad se radi o popravcima koji ugrožavaju sigurnost učenika, 
održavanje nastave ili kad njihovo neotklanjanje uzrokuje povećanje financijskih izdataka. 

VI 

Navedeni iznos u točci II za ovu namjenu raspoređuje se kako slijedi: 
 
A ) Osnovna škola „Dr. Jure Turića“ Gospić  

3224   Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 85.789,00 
3232   Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00 
  UKUPNO 135.789,00 

B ) Osnovna škola „Dr. Ante Starčevića“ Pazarište Klanac  

3224   Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 25.000,00 
3232   Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 
  UKUPNO 55.000,00 

C ) Osnovna škola „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik 

3224   Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 25.000,00 
3232   Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.000,00 
  UKUPNO 50.000,00 

VII 

         Postupci nabave pri realizaciji sredstava iz ove Odluke provode se sukladno Zakonu o 
javnoj nabavi i Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. 
Nabavu do iznosa 70.000,00 kuna (bez poreza na dodanu vrijednost) provode osnovne škole 
uz prethodno pribavljenu pisanu suglasnost Gradskog upravnog odjela za samoupravu i 
upravu. 
Za postupak javne nabave iznad 70.000,00 kuna (bez poreza na dodanu vrijednost) postupak 
provodi Grad Gospić. 



  

VIII 

         Na prijedlog osnovne škole može doći do preraspodjele sredstava unutar ukupno 
određenog iznosa za svaku pojedinu školu, uz prethodno pribavljanu pisanu suglasnost 
Gradskog upravnog odjel za samoupravu i upravu. 

IX 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine. 

Klasa: 404-03/07-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-07-03 
Gospić, 30. siječnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br. 
10/97) i članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 
3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2007. godine 
donijelo je  

  

O D L U K U  
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni  

Statuta Dječjeg centra Gospić 

 I 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg centra Gospić, koja je 
donesena na sjednici Upravnog vijeća 11. siječnja 2007. godine          (KLASA: 011-01/07-
04/01; URBROJ: 2125/40-07-04-01).  

II 

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Grada Gospića“. 



Klasa: 601-02/07-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-07-04 
Gospić, 30. siječnja 2007. godine 

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („N.N.“ br. 10/97), te 
članka 54. Zakona o ustanovama („N.N.“ br. 76/93, 29/97, 47/99), Upravno vijeće na svojoj 
sjednici održanoj dana 11. siječnja 2007. godine donijelo je  

  

ODLUKU 
O IZMJENI I DOPUNI STATUTA  

DJEČJEG CENTRA GOSPIĆ 

Članak 1.  

         U članku 4. stavak 1. Statuta Dječjeg centra Gospić pročišćeni tekst („Službeni vjesnik 
Grada Gospića br. 2/04) riječ „centar“ se briše i zamjenjuje riječju „vrtić“ i dodaje se naziv 
„Pahuljica“. 

Članak 2. 

         U svim ostalim člancima Statuta riječ „centar“ zamjenjuje se riječju „vrtić“ u 
odgovarajućim padežima. 

Članak 3. 

         U članku 11. stavak 3. dodaje se nova točka iza treće tako da glasi: 

         * program vjerskog odgoja. 

 Članak 4. 

         Članak 100 se briše u cijelosti. 

Članak 5. 

         Osnivač je dao suglasnost na izmjene i dopune Statuta dana 30. siječnja 2007. godine.  



  

Predsjednik Upravnog vijeća 

Milan Štimac, prof., v.r. 

  

         Izmjene i dopune Statuta objavljene su dana 05. veljače 2007. godine na oglasnoj ploči 
Vrtića i stupile na snagu danom dobivanja suglasnosti Osnivača.  

  

Klasa: 011-01/07-04/01 
Urbroj: 2125/40-07-04-01 
Gospić, 11. siječnja 2007. godine 

 

 
 

 

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

 

.Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („NN“ br. 117/01, 92/05) i članka 41. Statuta 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 23. siječnja 2007. godine donosi 

  

Z A K L J U Č A K 
o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu  

javnog nadmetanja za izvođenje radova na uređenju crkve  
Gospe Karmelske u Smiljanu 

  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za izvođenje radova na 
uređenju crkve Gospe Karmelske u Smiljanu u sastavu: 

                                   1. Marta Grgurić, dipl. učitelj  - predsjednik 
2. Pavao Pavelić, dipl. ing. - član 
3. Ivan Biljan - član 
 
II 



Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi postupak nabave, 
usmjerava rad stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika koje 
naručitelj ovlasti za obavljanje određenih poslova vezanih za potrebe postupka nabave. 
Članovi Stručnog povjerenstva odgovorni su za svoj rad naručitelju. 
U slučaju sukoba interesa članovi Povjerenstva mogu tražiti zamjenu i dati objašnjenje svog 
stava ako se ne slažu sa stavom većine i to unijeti u zapisnik. 

III 

Naručitelj nabave je Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, MB  0441015. 

IV 

Predmet postupka nabave je izvođenje radova na uređenju crkve Gospe Karmelske u 
Smiljanu. Nabava se vrši putem poziva za javno nadmetanje objavljenog u “Narodnim 
novinama” ili drugim sredstvima priopćavanja  uz uvjet da nije objavljeno prije nego u 
“Narodnim novinama”. Rok za dostavu ponuda utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o 
javnoj nabavi (“N.N.” br. 117/01 i 92/05). 

V 

Planirana vrijednost nabave iz točke IV ovog Zaključka je 1.500.000,00 kn,  (uključen PDV 
22 %).  

VI 

            Plaćanje se vrši sukladno po ispostavljenim fakturama izvođača radova, a isplate se 
vrše iz sredstava za nabavu osiguranih u gradskom proračunu. 

VII 

Odgovorna osoba za predmetnu nabavu je Milan Kolić, gradonačelnik Grada Gospića koji 
odgovara za odabrani način nabave, za primjenu i provedbu postupka nabave sukladno 
Zakonu o javnoj nabavi (“N.N.” 117/01 i 92/05). 

VIII 

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

Klasa: 361-01/07-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 23. siječnja 2007. godine 

             

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 



 

 

Na temelju članka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti 
(„Narodne novine“ br. 14/02) i članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 7/01, 1/06 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 23. siječnja 2007. godine donosi 

  

Z A K L J U Č A K  
 o osnivanju Stručnog povjerenstva za  

ograničeni postupak nabave za provođenje  
Stručnog nadzora na izvođenju radova na uređenju 

 crkve Gospe Karmelske u Smiljanu 

I 

 Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za provođenje Stručnog 
nadzora na izvođenju radova na uređenju crkve Gospe Karmelske u Smiljanu u 
sastavu:                                                                                             

1. Marta Grgurić, dipl. učitelj - predsjednik 
2. Pavao Pavelić, dipl. ing.  - član 
3. Ivan Biljan - član 

II 

Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi postupak nabave sukladno 
Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. 

III 

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

  

Klasa: 361-01/07-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 23. siječnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA  
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 



Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 
1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 23. siječnja 2007. 
godine donosi 

  

ZAKLJUČAK 
o načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu  

Grada Gospića u pravnoj stvari – provedbe katastarske  
izmjere i obnavljanja zemljišne knjige za k.o. Lički Osik 

I 

         Gradsko poglavarstvo Grada Gospića zastupajući svoje vlasničke interese u svim 
imovinsko pravnim postupcima vezanim za pravnu stvar provedbe katastarske izmjere i 
obnavljanja zemljišne knjige za k.o. Lički Osik, daje slijedeće preporuke o postupanju. 

II 

         Grad Gospić odobrava prijenos prava vlasništva na nekretninama koje se u katastru 
zemljišta i zemljišnim knjigama vode na ime Grada Gospića ili za koje postoji predmnijeva 
vlasništva Grada Gospića, u korist fizičkih i pravnih osoba, kada te nekretnine svojim dijelom 
ili u cijelosti katastarskom izmjerom tvore novu katastarsku česticu, isključivo na temelju 
postojanja valjanih pravnih isprava kojima će stjecatelj dokazati miran i nesmetan posjed koji 
traje preko 20 godina ili postojanjem druge pravne osnove za stjecanje prava vlasništva 
sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama i Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.  

III 

         Iznimno od uvjeta utvrđenih odredbama točke II. ovog Zaključka, Grad Gospić odobrit 
će prijenos prava vlasništva na nekretninama u svome vlasništvu, bez naknade, u korist onih 
fizičkih i pravnih osoba, koje prema novom prijedlogu katastarske izmjere imaju većinski 
suvlasnički udio u u novoformiranoj čestici i da pri tom udio čestice u gradskom vlasništvu 
površinom ne prelazi 300 m2. 
         Ovakvo postupanje opravdano je u onim slučajevima kada katastarske čestice 
površine do 300 m2 ne ostvaruju status samostalne građevinske čestice (prema čl. 18. 
Odredbi za provođenje – Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/05, 1/06), ili kada dio čestice u površini do 300 m2 
svojim položajem, oblikom, širinom, promjenom načina iskorištavanja samo u zajedništvu sa 
neposrednom, susjednom česticom (a kako je predloženo katastarskom izmjerom) ostvaruje 
funkcionalnu cijenu.  

         U slučajevima kada se cijepanjem katastarske čestice u vlasništvu Grada Gospića za 
korist novoformirane čestice ukida njena samostalna uporabna i funkcionalna vrijednost, Grad 
Gospić protivit će se ovakvom načinu formiranja čestice, kao i stjecanju stvarnih prava na kat. 
česticama u svom vlasništvu, od strane drugih osoba.  

IV 



         Ukoliko katastarska čestica u vlasništvu Grada Gospića, u cijelosti, ili svojim dijelom, 
sudjeluje u formiranju nove katastarske čestice sa većinskim površinskim – suvlasničkim 
udjelom, ili udjelom koji prelazi utvrđenu površinu točke III. ovog Zaključka, Grad Gospić, 
na iskazani interes drugog/drugih suvlasnika može prodati svoj udio neposrednom pogodbom 
(razliku površine od površine utvrđene točkom III. ovog Zaključka), po cijeni utvrđenoj od 
ovlaštenog sudskog vještaka).  

V 

         Površina nekretnina koje će se ustupiti na način kako je to utvrđeno točkama III. i IV. 
ovog Zaključka utvrdit će se na temelju izrađenog elaborata (mjernog nacrta), koji će 
sadržavati podatke o površini suvlasničkih dijelova novoformirane čestice, izračun i 
usporedne prikaze stanja prije i poslije izmjere. 
Troškove ovog elaborata snosit će stjecatelj vlasništva nekretnine, odnosno naručitelj izrade 
geodetskog elaborata.  

VI 

         Svako drugo postupanje, suprotno odredbama ovog Zaključka bit će protivno interesima 
Grada Gospića.  

VII 

         Ovaj Zaključak primjenjuje se na sve postupke započete po pravnoj stvari – provedbe 
katastarske izmjere i obnavljanja zemljišne knjige za k.o. Lički Osik. 

VIII 

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

  

Klasa: 940-01/07-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 23. siječnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 
1/06 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 23. siječnja 
2007. godine donijelo je  

  



Z A K L J U Č A K 
o ustupanju dijela novčane naknade za korištenje  

nekretnina iz čl. 1. Ugovora o osnivanju prava građenja 
Klasa: 611-05/06-01/11, Urbroj: 2125/01-02-06-01 od  

21. 03. 2006. god, Srpskoj pravoslavnoj crkvi Eparhiji  
Gornjo-Karlovačkoj, Crkvenoj Općini Gospić 

Članak 1. 

         Odobrava se Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Eparhiji Gornjo-Karlovačkoj, Crkvenoj Općini 
Smiljan, pravo na novčanu naknadu za korištenje nekretnina iz čl. 1. Ugovora o osnivanju 
prava građenja Klasa: 611-05/06-01/11, Urbroj. 2125/01-02-06-01 od 21. 03. 2006. god., a 
koja iznosi 30 % od mjesečnih prihoda ostvarenih prodajom ulaznica za Memorijalni centar 
„Nikola Tesla“.  

Članak 2.  

         Navedenu novčanu naknadu u korist Srpske pravoslavne crkve uplaćivat će kvartalno 
Muzej Like Gospić kao nositelj prava upravljanja Memorijalnim centrom „Nikola Tesla“.  

Članak 3.  

         Ovlašćuje se Gradonačelnik na sklapanje Aneksa Ugovora o osnivanju prava građenja, 
kojim će se regulirati prava i obveze iz čl. 1. i 2. ovog Zaključka.  

Članak 4. 

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

Klasa: 611-05/06-01/11 
Urbroj: 2125/01-02-07-04 
Gospić, 23. siječnja 2007. godine 

  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 – 
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni 
vjesnik Grada Gospića" br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 23. siječnja 2007. godine donosi  

  



Z AK LJ U Č A K 
o izmjeni i dopuni Zaključka o provođenju javnog natječaja 

za dodjelu koncesije kojom se stječe pravo obavljanja komunalne 
djelatnosti pogrebnih poslova na području Grada Gospića 

I 

            Naslov „ZAKLJUČAK o provođenju javnog natječaja za dodjelu koncesije kojom se 
stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti pogrebnih poslova na području Grada Gospića“ 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 12/06) mijenja se i glasi: 
"ZAKLJUČAK o provođenju javnog natječaja za dodjelu koncesije kojom se stječe pravo 
obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Gospića" 

 II 

Točka I Zaključka mijenja  se i glasi:  
"Odobrava se provođenje javnog natječaja za dodjelu koncesije kojom se stječe pravo 
obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Gospića. 
Pod prijevozom pokojnika razumijeva se preuzimanje i  prijevoz umrle osobe od mjesta smrti 
do mrtvačnice na groblju ili krematoriju. 
Koncesija kojom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti prijevoz pokojnika na 
području Grada Gospića dodjeljuje se pravnim ili fizičkim osobama registriranim za 
obavljanje ove djelatnosti. "  

III 

Dodaje se nova točka III koja glasi: 
"Koncesija se dodjeljuje na vrijeme od 5 godina i uz naknadu od 5% na ostvareni bruto 
godišnji prihod od vršenja prijevoza pokojnika." 
 
IV 

            Dosadašnja točka III postaje točka IV. 
 
V 

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

             
Klasa: 363-01/06-01/88 
Urbroj: 2125/01-02-07-04 
Gospić, 23. siječnja 2007. godine   

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA  
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 



Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 07/01, 
01/06 i 03/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 23. siječnja 
2007. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o ustupanju prava korištenja poslovnog prostora 

Turističkoj zajednici Grada Gospića 

  

I 

         Poslovni prostor u zgradi Kulturno informativnog centra u Gospiću, Budačka br. 10, I 
kat, površine 17,14  m2, ustupa se na korištenje bez naknade na rok od 5 godina, Turističkoj 
zajednici Grada Gospića, u svrhu obavljanja redovne djelatnosti od javnog interesa. 

II 

  
Korisnik poslovnog prostora iz točke I. ovog Zaključka dužan je snositi nastale režijske 
troškove, kao i ostale troškove proizašle sa osnova korištenja poslovnog prostora. 

III 

         Gradsko poglavarstvo Grada Gospića ovlaščuje Gradonačelnika, da zaključi Ugovor o 
ustupanju prava korištenja poslovnog prostora, u skladu s ovim  Zaključkom, kojim će se 
pobliže urediti odnosi ugovornih strana iz točke I. ovog Zaključka. 

IV 

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

                                                                        
Klasa: 372-01/07-01/04 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 23. siječnja 2007. godine 

  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 
  Milan Kolić, v.r. 

 

 



Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 07/01, 
01/06 i 03/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 23. siječnja 
2007. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o davanju  na korištenje poslovnog prostora 
Turističkoj zajednici Ličko-senjske Županije 

I 

         Poslovni prostor u zgradi Kulturno informativnog centra u Gospiću, Budačka br. 10, I 
kat, ukupne površine 18 m2,  daje  se na korištenje  Turističkoj zajednici Ličko-senjske 
Županije, u svrhu obavljanja redovne djelatnosti od javnog interesa. 

II 

  
Poslovni prostor se daje se na korištenje na rok od 5 godina, uz mjesečnu naknadu od 30 
kn/m2. 

III 

         Korisnik poslovnog prostora iz točke I ovog Zaključka dužan je snositi nastale režijske 
troškove, kao i ostale troškove proizašle sa osnova korištenja poslovnog prostora.  

IV 

         Gradsko poglavarstvo Grada Gospića ovlaščuje Gradonačelnika da po nastupu 
konačnosti ovog Zaključka zaključi ugovor o korištenju poslovnog prostora kojim će se 
pobliže urediti odnosi ugovornih strana iz točke I. ovog Zaključka. 

V 

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

Klasa: 372-01/07-01/06 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 23. siječnja 2007. godine   

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 



Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 07/01, 
01/06 i 03/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 23. siječnja 
2007. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o davanju  na korištenje poslovnog prostora 

Centru za krš 
  
I 

         Poslovni prostor u zgradi Kulturno informativnog centra u Gospiću, Budačka br. 10, I 
kat, ukupne površine 18,17 m2  daje  se na korištenje Centru za krš u svrhu obavljanja 
redovne djelatnosti od javnog interesa. 

II 

  Poslovni prostor se daje se na korištenje na rok od 5 godina, uz mjesečnu naknadu od 30 
kn/m2. 

III 

         Korisnik poslovnog prostora iz točke I. ovog Zaključka dužan je snositi nastale režijske 
troškove, kao i ostale troškove proizašle sa osnova korištenja poslovnog prostora.  

IV 

         Gradsko poglavarstvo Grada Gospića ovlaščuje Gradonačelnika da po nastupu 
konačnosti ovog Zaključka zaključi ugovor o korištenju poslovnog prostora kojim će se 
pobliže urediti odnosi ugovornih strana iz točke I. ovog Zaključka. 

V 

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

  

Klasa: 372-01/07-01/05 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 23. siječnja 2007. godine 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r.

 



Na temelju članka 69. Zakona o športu („Narodne novine“ br. 71/06), članka 41. Statuta 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 01/06, 3/06), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 23. siječnja 2007. godine donijelo je  

Z A K LJ U Č A K 
o davanju na upravljanje javne športske građevine u 

Ličkom Osiku nogometnom klubu „Croatia“ 

I 
Daje se na upravljanje javna športska građevina u Ličkom Osiku, nogometno igralište sa 
pratećim objektom nogometnom klubu „Croatia“. 

II 
Nogometno igralište sa pratećim objektom daje se na upravljanje nogometnom klubu 
„Croatia“ u svrhu obavljanja športske djelatnosti, u skladu s namjenom športskog objekta. 

III 
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Gospića za potpisivanje Ugovora s nogometnim klubom 
„Croatia“  kojim će se regulirati međusobna prava i obveze. 

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

Klasa: 620-01/07-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-07-03 
Gospić, 23. siječnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 
01/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 23. siječnja 
2007. godine donijelo je  

Z A K LJ U Č A K 
o sufinanciranju izgradnje  

igrališta sa umjetnom travom 

I 
Odobrava se sufinanciranje izgradnje igrališta s umjetnom travom na području grada Gospića 
u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 16.170,00 eura ( po srednjem tečaju HNB-e ).   
Grad Gospić osigurat će zemljište za igralište i napraviti temelje  
( podlogu ) igrališta. 



II 
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Gospića za potpisivanje Ugovora s Nogometnim savezom 
Ličko – senjske županije, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze. 

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

Klasa: 402-01/07-01/13 
Urbroj: 2125/01-02-07-03 
Gospić, 23. siječnja 2007. godine 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 


